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A kutatás résztvevői: 

- Mohácsi Kft.  

- Dr. Szacsky Mihály PhD 

Nyugállományú egyetemi tudományos főmunkatárs, szomatológus 

- Dr. Mohácsi János Főorvos  

- Dr. Petrekanits Máté  

egyetemi terhelés élettani laboratóriumi vezető, antropológus   

- Dr. Bús Erzsébet 

gyermekgyógyász szakorvos  

 

A projekt és program neve: „Antropometriai méréseken és szomatoinfra 

diagnosztikán alapuló sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszer 

kifejlesztése”. 

A projekt végzése nem érinti az orvostudományi kutatásokra vonatkozó 

rendelkezéseket. A projektben végzett vizsgálatok a „Járóbeteg Szakrendelések 

protokollja” alapján valósult meg, valamint a csatlakozó akkreditált 

kutatóhelyekre vonatkozó szabályok szerint történt. 

A címben meghatározott vizsgálatok helyszíne: 

- Mohácsi Kft. (8000 Székesfehérvár, Béla u. 35.) OEP finanszírozás nélküli járó 

beteg szakrendelésen történtek. A rendelő intézetben sportorvosi alkalmassági 

vizsgálatok is folynak, amelyek nem tartoznak a betegálláshoz. 

- A több helyszínen végzett kutatások esetében a vizsgálati eredmények 

szintetizálására került sor, az adott kutatóhely adatbázisának anonim 

felhasználásával. 

- A programban sor került sérült, vagy egészségi állapotukban változást okozó 

betegségek elsősorban sportolók nyomon követésére (sérülések, enterális állapot 

változások, de főleg a Somatotípusra vezethető váz és izomrendszeri 

elváltozások rehabilitációs nyomon követésére). 

- Sérült, vagy egészség károsodott sportolók esetében a diagnózis felállítása, 

minden esetben a protokoll szerint történt. 
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A vizsgálatoknál alkalmazott képalkotó és diagnosztikus eszközök CE 

jelöléssel ellátott orvostechnikai eszközök, amelyek jogszerűen vannak 

forgalomban, valamint a vizsgálatokban hivatkozott orvostechnikai cél és a 

használati útmutatóban leírt rendeltetésszerű használat azonos a 

programtervben megadottakkal. 

A nevezett orvostechnikai eszközökkel végzett vizsgálatokat (MR, UH, 

DEXA, Somatoinfra©® stb.) szakmai jártassággal és szakvizsgával 

rendelkező orvosok, antropológusok, szomatológusok végezték. 

Minden vizsgálat szigorúan protokoll szerint készült. A szakvéleményezésnél 

és az esetleges diagnózisoknál (terápiás, vagy rehabilitációs 

konzekvenciáknál) a már említett eszközhasználati útmutatóban 

meghatározott irányelvektől való eltérés nem volt.  

A 23/2002.(V.9.) EüM rendeletben meghatározott „emberen végzett 

orvostudományi kutatásról szóló” vizsgálatokra vonatkozó 

rendelkezésekben meghatározott, projektre vonatkozó kritériumokat nem 

tartalmazott. 

A projekt folyamán személyes adatokat tartalmazó kutatási és kísérleti 

beavatkozások nem történtek. A diagnózisok szintetizálása teljes mértékben 

anonim módon történtek és csak az orvosi szakrendelőben, illetve a nem 

orvosi vizsgálatoknak minősülő biológiai és környezet antropológiai 

vizsgálati eredmények felhasználására korlátozódott. 

2) A kutatás célja: 

A kutatás vizsgálatainak célja, hogy az emberi szervezet által emittált infravörös 

elektromágneses hullámok (kvantum IR) topografikus TIS felvételezésének 

antropometriai mérési eredményekkel történő összevetése, valamint az esetleges 

orvos diagnosztikai vizsgálatok képalkotó eljárásainak felhasználásával a 

komplex kornak - nemnek megfelelő állapot leírása azok Humán Infra Atlaszba 

és a Humán Infra Patológiai Atlaszba való illesztése. 

Az Atlasz az elkövetkezendő időszakokban biztosítja a vizsgálatok 

standardizálási lehetőségeit. A kutatás célja, hogy a hipotézisben megfogalmazott 

kutatási eredmények igazolása esetében kimutassa, hogy az eljárás milyen 

mértékben terjeszthető ki a prevenciós vizsgálatokra és milyen kiegészítő objektív 

értékekkel segítheti a diagnosztizáló orvos munkáját úgy, hogy a páciens 

semmilyen károsító és kellemetlen folyamatnak nincs kitéve. A kutatási program 

eredményes elvégzésének célja, hogy lehetőséget adjon a képalkotó eljárások 

komplexitásának növelésére a diagnosztikában. 
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A vizsgálatok elsődlegesen a sportegészségügyi megelőzési és sport 

antropometriai SOMATOTIPIZÁLÁS rutinszerű alkalmazásának lehetőségét 

hivatott megvalósítani. Másodlagosan ideális esetben az adott sportoló alap, vagy 

bázis felvételének megléte esetében, a gyors és teljes mértékben non-invazív 

kontroll felvételezéssel a sérülések, fertőzések, váz és izomrendszeri érintettsége, 

anyagcserezavarok stb. gyors előrejelzésének módszertanának kidolgozása volt. 

A folyamat végén, ha a jelzett egészséget befolyásoló tényező reverzibilis 

(visszafordítható) akkor a rehabilátációs folyamatok megtervezésével és annak 

gyógyulási folyamatainak nyomon követésének protokolljának kidolgozása volt 

a cél.  

A kutatás program egyik fontos elem, hogy a biofizikai, biokémiai ismert 

folyamatokat kvantumbiológiai (kvantum biofizikai, kémiai) ismérveivel bővítse 

a diagnosztika tárházát. 

Kiemelkedően fontos, hogy a vizsgálatok rendszerében lehetőség legyen nem 

csak a meglévő elváltozások kimutatására (sportsérülés, teljesítmény-romlás, 

koordinációs zavar stb.), hanem lehetőség legyen valós időben az ok-okozati 

összefüggések feltárására is. 

A kutatás célja elsődlegesen az ismert de, nem alkalmazott szomatológiai, 

szomatodignosztikai elvek gyakorlati kivitelezése és megvalósítása. Ennek az 

elvnek megfelelően a cél az, hogy rövid (maximum 30 perc) idő alatt olyan 

objektív az emberből emittálódó élettani kvantum folyamatokra jellemző fotonok 

befogásával és annak szoftveres feldolgozásával az adott vizsgált személy 

anatómiai és fiziológiai állapotáról tényszerű (descriptiv) 34 régióra vonatkozó 

leírás készüljön. A leírást kép, vagy IR videó felvételek egészítik ki, amelyek 

rendezetten az archívumba kerülnek. 

A kutatás folyamata: 

A meghatározott területeken a szakma szabályai szerint orvos diagnosztikai, 

képalkotó felvételezés készül, valamint ennek az elvnek mentén teljesítmény 

élettani és antropometriai vizsgálatokra is sor kerül. Emellett, párhuzamosan 

történik a passzív somatoinfra felvételek elkészítése (teljes spektrális 

tartományban) a következő tematika szerint vizsgálati területenként: 

- a) anamnézis felvételezése (ha szükséges) 

- b) fizikális vizsgálatok 

- c) passzív SI QIR felvételezés és Somatoinfra tipizálás elkészítése 

- d) antropometriai vizsgálat és tipizálás 
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- e) képalkotó eljárás, ha szükséges (MR, UH, DEXA) 

- f) igény esetében terhelés élettani vizsgálat (csak szükség esetében) 

- g) a kutatási folyamat sportolók esetében minden esetben figyelembe veszi 

a sportágra jellemző ideális alkati, somatotípus meghatározását. 

- g) A somatípus meghatározása anatómiai jellegű mérési adatokat tartalmaz. 

A SI QIR passzív felvételezéssel az anatómiai jellegű tipizálás 

kiegészíthető a funkcionális életfolyamatok szervhez, szervrendszerhez 

köthető vizsgálati eredményeivel. Ez utóbbi vizsgálattal valós időben 

funkcionális fiziológiai akár nagy sebességgel változó életfolyamatokat is 

ki lehet mutatni. 

- h) olyan sportolók esetében, akiknél a teljesítmény csökkenés nem indokolt 

ott egy egyszerű célzott protokoll szerint a kiváltó góc anatómiai 

(tájanatómiai) helyzetének meghatározása is megtörténhet. 

- i) abban az esetben, ha teljesítmény, vagy pl. a növekedési elvárható 

fejlődésben eltérés mutatkozik, akkor az egyetlen objektív fájdalom 

kimutatás topográfiáját is célszerű elvégezni. 

- Összességében a kutatási folyamat elsődlegesen a vázrendszer, izomzat és 

zsigeri szervek arányaiból határozza meg a szomatotípust, miközben a 

szomatoinfra technológiával az anatómiai (tájanatómiai) helyzetnek 

megfelelően az elvárható dinamikus változni képes fiziológiai, metabolicus 

folyamatokról is behelyettesíthető módon információt biztosít.   A módszer 

ellentétben az orvosi képalkotási vizsgálatoktól, korlátozás nélkül 

ismételhetők. A dinamikus funkcionális anatómiai képalkotás érzékenyen 

követ minden olyam biokémiai változást, ami értelmezhető és 

behelyettesíthető az esetleges egészséget károsító folyamatba, vagy 

nyomon követhetővé teszi a rehabilitációs folyamatot. 

- A kutatás egyik kifejezett célja, hogy megfelelő bázisfelvételek birtokában 

a sportoló teljesítő képességét és az ehhez köthető funkcionális folyamatok 

dinamikus változását akár edzés közben, vagy verseny közben is 

monitorozni tudjuk (igény esetében archivációval kiegészítve). 

 4) A kutatócsoportban részt vevők feladatai 

A több központban végzett kutatás alapján a Mohácsi Kft. Dr. Mohácsi János 

vezetésével a protokoll szerinti vizsgálatokat végzi a kutatási irányelveknek 

megfelelően. Összehangolja a rendelőben készített képalkotó eljárásokat és 

gondoskodik arról, hogy a vizsgálatokat minden esetben megfelelő képesítéssel 

rendelkező szakorvosok végezzék. Beszerzi és rendelkezésre bocsátja a CE jellel 
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ellátott műszaki felszereléseket. Egyben biztosítja a vizsgálatok helyszínét, 

tájékoztatja a rendelőben megjelent, a vizsgálatban résztvevő személyeket a 

komplex képalkotási vizsgálatban való részvételre. Teljes körű tájékoztatást ad a 

vizsgálat összefüggéseinek feltétel rendszeréről. Nyilatkozik arról, hogy minden 

diagnosztikai eljárás a szakma szabályai szerint történnek, valamit részletes 

tájékoztatást ad arról, hogy a szükséges kiegészítő vizsgálatok elkészítése 

semmilyen káros behatást nem okoznak.  Biztosítja a szakrendelő által javasolt 

orvosok, kutatók feladatainak az egészségügyi vizsgálatok rendjének és szakmai 

szabályainak megfelelő betartatását.  

A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület a kutatáshoz 

biztosítja a már lezárt kutatási eredményeit, valamint a több mint 25 éves 

sporttudományi kutatásainak adathalmazából retrospektív (nem beazonosítható) 

elemzéseket és meghatározásokat biztosít. Az egyetemi tudományos egyesület a 

kutatáshoz rendeli a Somatoinfra Atlaszát és a folyamatosan bővülő Somatoinfra 

Patológiás atlaszát is. Segít a kutatásban a passzív biofizikai felvételezések 

készítésével és azok természettudományi jellegű kiértékelésével. 

Biztosítja a Somatoinfra technológia alkalmazásához a szakképzést, valamint 

minden korábbi kutatási programokban elért eredmények összefoglaló 

tanulmányaiba való betekintést. Az adaptálható és a célszerinti kutatásra 

vonatkozó adatokat felhasználásra és betekintésre átengedi. Az egyesület és annak 

alapítványa a témavezetőt és a kutatásban való aktív részvételét biztosítja Dr. 

Szacsky Mihály személyében. 

Dr. Petrekanits Máté a Testnevelési Egyetem Terhelés Élettani Laboratóriumának 

vezetője vállalja az antropometriai vizsgálatok elvégzését, valamint a korábbi 

vegyes sportágakra vonatkozó adatbázisának retrospektív feldolgozását. Végzi a 

teljesítmény élettani vizsgálatokat. A fenti feladatokat nem elkülönítetten, hanem 

a kutatáshoz rendelten végzi el. Vizsgálatait a helyszínen és az egyetemen 

akkreditált kutatólaboratóriumban végzi. 

Dr. Mohácsiné Dr. Bús Erzsébet a Mohácsi Kft. Járóbeteg Szakrendelő 

gyermekgyógyász szakorvosa. A projektben a gyermekgyógyászati kérdések 

mellett allergológiai vizsgálatokkal, diétás tanácsadással és bőrgyógyászati 

elváltozások diagnosztizálásával segítette a projekt szakmai munkáját.   

  A kutatási program fő feladata, hogy felderítse és meghatározza (standizálja és 

ennek megfelelően célzott protokoll eljárásokat dolgozzon ki), hogy az elméleti 

és a gyakorlati adaptációt követően milyen, az Evidence-based vizsgálati 

rendszerrel lehet non invazív módon, valós időben a dinamikus fiziológiai 

változásokat mérni az adott embernél úgy, hogy az értelmezhető somatipizálási 

és somatoinfra tipizálási besorolást és meghatározást is jelentsen.   
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A kutatási program vizsgálatainak végeztével a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelően az elkészül és összevont dokumentumok alapján a kutatás 

eredményét képező beszámoló készült.   

A kutatási program további fontos feladata felderíteni azokat az összefüggéseket, 

amelyek a szekunder tünetekre és a terápiás kezelések hatására jellemzőek, 

kihasználva azt a lehetőséget, hogy az infra képalkotás teljes mértékben non-

invazív.  

A kutatásban résztvevő személyek és sportolók: 

A kutatási programban résztvevő személyek és sportolók az egészségügyi 

intézményt a megjelölt vizsgálatok elvégzése miatt keresik fel, valamint ott 

(sérülés, betegség miatt) ellátásában részesülnek, emellett vállalják a kiegészítő 

non invazív felvételezést monitorozást. Az általános törvény értelmében a 

felvételezésről részletes ismertetést kapnak a résztvevők. Annak ellenére, hogy a 

felvételezés a CE jelölésben meghatározott szakmai protokolltól nem tér el.  

Jelen kutatás során külön kontroll-csoport nincs, mert az összehasonlítási alap az 

a SOMATOINFRA felvétel, ami az egyénre kalibrált módon történik és az állapot 

felvételezés, kezelés és rehabilitációs folyamatok nyomon követésével saját 

maguk képezik a kontroll felvételezést (dinamikus terápiás, rehabilitációs 

nyomon követés). A primer és a kontroll felvételezés kronológiai nyomon 

követése az archiváló rendszer részét képezi. 

A kutatási tervben évente 400 fő vizsgálata lett beállítva. Mivel a tervezett 

minimális vizsgálat számszerinti megvalósítása nem adott volna kellő 

megalapozottságot a kutatási eredmény összegzésére, ezért minden a rendelésen 

és egyéb vizsgálatoknál készült szakterületi vizsgálatból került kiemelésre a 400-

400 fő, mint értékes minta. A szakterületi (a retrospektív adatok felhasználásával) 

vizsgálatok szűkített száma (előválogatott értékes minta) minden területen 

meghaladta az 5000 főt. Ez a rendelőintézet napi munkáját figyelembe véve 

mindösszesen a három év alatt egyharmad számnak felel meg. 

A nagyszámú rutinszerűen végzett protokoll szerinti diagnosztikai és terápiás, 

valamint rehabilitációs kezelések nagy száma (különös tekintettel a kontroll 

felvételezések nagy számára) kellően megalapozottá tette a projekt tudományos 

elemzését.  

A részvevők esetében a kutatási programban megjelölt korosztályon felül 

szükséges volt a kialakult, végleges somatotípusú személyek elemző 

vizsgálatának elvégzése (klasszikus retrospektív elemzés). Szükséges volt azért 

is, mert a kutatási program egyik fő elemének, a várható növekedési és 

teljesítmény elvárásoknak a méréssel való programozása és annak empirikus 
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kontroll felvételezéssel történő visszamérése és becslés helyességének igazolása 

a rövid kutatás idő miatt nem volt lehetséges. Három év alatt nehezen kimutatható, 

hogy a vizsgált fiatalkorú sportolók a vizsgálati eredmények összevetése alapján 

milyen lesz a végleges testalkatuk. Ezért szükséges az ismert és már közétett és 

adaptált szomatometriás vizsgálatok eredményeinek feldolgozása (Mészáros, 

Gyenis, Petrekanits).  

Ezeknek az adatoknak birtokában, sok esetben a párhuzamosan is elkészített 

somatoinfra felvételek (BME, OTSH, TF, Sportkórház, HM) egymást kiegészítve 

biztosították, hogy a célszerinti somatotipizálási, somatológiai és somatoinfra 

protokollok helyessége és alkalmazhatósága biztosított legyen (Szacsky, 

Györkös, Bakanek, Martos). 

 

A résztvevők tájékoztatása. 

A projekt csak azokat a személyeket vonta be a kutatásba, akik egyébként is 

önkéntesen választották a szakrendelőt. A szakrendelőben csak a protokoll 

szerinti vizsgálatok zajlottak a szakmai útmutatások alapján. Egyetlen egy 

vizsgálatnál sem volt változtatás a diagnosztika menetében és annak 

kivitelezésében. Ez automatikusan a szakrendelő minőség biztosítási rendszerébe 

tartozik.  

Ennek ellenére, mindazoknál, akiknél felvetődött, hogy bevonjuk a kutatásba 

anonim módon, a vizsgálati eredményét ismertettük és a vizsgálat minden részéről 

tájékoztatást adtunk. Feltártuk a vizsgálat semmilyen hatással nincs az egészségi 

és fizikális állapotukra. Jeleztük, hogy kockázat csak azokban az esetekben van, 

amikor invazivnak számító diagnosztikára vagy vizsgálatra kerülhet sor. Ezeknél 

a vizsgálatoknál viszont a szakirányú vizsgálatokra való protokolloktól semmiben 

sem tért el a megfelelő képesítéssel bíró orvos. Jelezni kívánjuk, hogy az 

invazivitás esetében vizsgálatokat csak orvos végezte. 

 

Kutatási adatok használata: 

Az adatfeldolgozó és képarchiváló program automatikusan biztosítja az 

anonimitást. Csak azok az eredmények használhatók fel, (az anonimitás 

biztosítása mellett) amelyekhez a páciensek hozzájárultak. Minden elvégzett 

vizsgálat szakmai és képi archiválása biztosított. A vizsgálati eredmények a 

kutatás statisztikai feldolgozására alkalmatlanok, amennyiben a párhuzamosan 

végzendő egyéb diagnosztikai eljárásoknak nincs értékelhető eredménye. 

 



9 
 

Bevezető gondolatok 

Napjainkban a sport és a testnevelés két külön életet él. A sport esetében 

mindenkinek a versengés a győzelem, esetenként a fantasztikus teljesítmények 

jelentik az élmény a szórakozást és az izgalmat. Kevesen gondolnak bele, hogy 

milyen odaadó és fáradságos közösségi munkára van szükség ahhoz, hogy egy 

sportolót, egy csapatot a hírnév szárnyaira kapjon. Keveset beszél a közvélemény 

a versenyekben hátrébb helyet elfoglalókról. Bajnokot csak akkor lehet avatni, ha 

több küzdő is a versengésben részt vesz. Abban az estben, ha csak a sportról 

beszélünk, akkor szinte minden esetben valamilyen szabálymentén végzett 

sportmozgásra gondolunk. A XXI. században fontos, hogy a sportmozgást 

végzőkön kívül foglalkozzunk a nem sportolókkal is. A megváltozott 

életkörülmények egyre jobban háttérbe szorítják a mozgást. A mozgás az 

egészséges élet egyik alap feltétele. Igaz vannak olyan sportok, amelyek a 

sportolók egészségi állapotát súlyosan veszélyeztetik.  

A kutatás lényege, hogy olyan felmérési diagnosztikai rendszert fejlesszünk ki, 

amely alkalmas minden egyes ember életét jobbá tenni. Az életvitel 

komplexitásában lehetőséget lehessen teremteni arra, hogy a mozgás arányosan a 

mindennapok része lehessen. Ez segítség nélkül nem valósítható meg. A kutatási 

program visszatér egy alapvizsgálati rendszerhez, a szomatotipizáláshoz, 

alkalmazza a korszerű orvos diagnosztikai eljárásokat és eszközöket, abban az 

estben, ha az nem befolyásolja az aktuális és a jövőbeni egészségi állapotot. Új 

elemként jelenik meg a kutatásban a funkcionális anatómiai képalkotás, ami a 

kvantumbiológiai kutatási eredmények egyik egyszerűen alkalmazható non-

invazív módszere.   

A testnevelés esetében a sport jellegű versengést nem szabadna figyelembe venni 

és személy szerint nem tartjuk helyén valónak azt, hogy sok esetben a testnevelés 

nem jelent mást, mint sportági utánpótlás nevelést. A testnevelésnek 

kiemelkedően fontos szerepe van a XXI. században, mert a biológiai élethez 

nélkülözhetetlen mozgást csak a testnevelésen keresztül kaphatja meg az ifjúság.  

A sportnak és a testnevelésnek az a célja, hogy egy adott ember a testét megfelelő 

módon eddze, valamint kornak nemnek megfelelően a lehető leg optimálisabb 

teljesítményt tudja produkálni. Az Ókori Olimpiákat tanulmányozva 

megállapíthatjuk, hogy a test a Soma (görög Soma= test, kiejtése szoma) a 

megtestesült tökéletességet jelentette, de a „lélek” is az erényekhez tartozott. A 

„ép testben ép lélek” jelentette magát a harmóniát, a tökéletességet és a szépséget. 

Napjainkban ez a szemlélet módosulni látszik. A testkultúra és a tudományok 

mindig szoros kapcsolatban álltak egymással. 
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A testtel a biológia, a lélekkel a pszichológiai hivatott foglakozni. A biológiai lét 

minden momentumában jelen vannak a pszicho-szomatikus és a szomato- 

pszichés egymástól elválaszthatatlan folyamatok. A biológiai tudományok külön 

szakterületeket képeznek, mint pl: - a növénytan (botanika), az állattan (zoológia), 

valamint az embertan az antropológia. Az antropológia tudománya is több 

területre terjed ki, mint pl. a biológiai-antropológia, kulturális –antropológia, 

szociál-antropológia stb. Azt már kevesen tudják, hogy a biológiai-

antropológiának egyik segéd tudománya a Somatológia, a testtan. 

 A XXI. században a kvantumbiológia kutatások eredményeit nem lehet, nem 

figyelembe venni. Igaz, hogy a szakpolitika „az élet atomi szintű vizsgálatát az 

orvostudományt meghaladó kutatásnak véli”. Ez elméletileg értelmezhető, de 

azok az eredmények, amelyek a kvantumbiológiai folyamatok valós idejű 

megjelenítését teszi lehetővé, ráadásul úgy, hogy semmilyen beavatkozással nem 

járnak, az egész emberi test teljes anatómiai és életfolyamatainak összefüggését 

képes feltárni teljesen objektív módon, azt vétek nem használni és nem 

alkalmazni. 

A projekt munkaszakaszai 

A három éves kutatási program a terveknek megfelelően éves munkaszakaszokra 

voltak felosztva. Ez alapján a munkaszakaszok végén összesített beszámoló 

készült. A jelen harmadik záró munkaszakasz egyben az összefoglaló beszámolót 

is tartalmazza. 

Első munkaszakasz beszámoló (2015), idézet és kivonat a beszámolóból: 

Előtanulmányok, kutatási célzott programok tervezése. 

Egy Somatológiai laboratórium felállítása megfelelő előkészítő munkálatokat 

igényel. Egy ilyen laboratóriumnak az a feladata, hogy egy adott ember 

meghatározott időben történő vizsgálatával pontos leírás készüljön az anatómiai 

és fiziológiai összefüggéseiről. Tehát ez egy descriptív tudomány, amely minden 

esetben objektív vizsgálatok halmazát végzi úgy, hogy tudja, hogy mit mér, 

definiálni tudja, hogy mivel méri és a leírásban pontosan elemezni tudja a mért 

értékeket a maguk teljes összefüggésében. A Somatotipizálás alapozza meg a 

testtani adatok feldolgozását. A Somatotipizálás egy szomatológiai 

laboratóriumban lehet antropometriai és somatoinfra technológiával elkészíteni. 

Az antropometria alkattani, anatómiai adatokat dolgoz fel, míg a Somatoinfra a 

dinamikusan zajló alap alkattani típusnak megfelelő fiziológiai, metabolicus, azaz 

funkcionális anatómiai ismérvek, adatok, fenomének összessége. 
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A kutatási programok esetében a vizsgálatok még komplexebbé válhatnak, ha a 

mozgáslaboratórium élettudományi, diagnosztikai rendszere a kvantumbiológia 

elvén alapszik. A laboratóriumhoz szükséges alap felszerelések és a speciális 

műszerek, valamint az informatikai rendszerek egységét az elméletben 

meghatározott dinamikus életfolyamatok funkcionális anatómiai vizsgálatainak 

mérésére alkalmas egységeiből áll. A komplex somatológiai (testtani) laboratórium 

egységét a műszerezettség, a speciális elektromágneses hullámhosszt leképező 

detektor és a méréshez feldolgozáshoz irányításhoz és archiváláshoz készített 

különféle informatikai rendszer jelenti. A kutatási programra készített 

Somatoinfra deszkamodellek, prototípusok és azok műszerezettsége teljes értékű 

kutatási program lefolytatására, illetve rutinszerű szomatodiagnosztika 

vizsgálatok végzésére alkalmas. Az elkészített CE jellel rendelkező berendezések a 

mellékelt használati utasítás alapján közvetlenül használatba állíthatóak. Kutatási 

hipotézis esetében a kutatásetikai szabályok szerint kell eljárni.  A Somatoinfra 

laboratóriumok, lehetőséget teremtenek arra is, hogy dinamikus vizsgálatokat 

lehessen végezni. Egy Somatoinfra teljes labor leírása az EüM Orvostechnikai 

Hivatalban regisztrált egységeket és használhatóságot biztosít.  

Főbb ismérvek: A szomatológiai mozgáslaboratórium teljes mértékben non-

invazív, annak ellenére, hogy az elektromágneses sugárzási tartományban 

távérzékeléssel működik. A dinamizmus azt jelenti, hogy minden mozgás a teljes 

folyamatában dokumentált audio-vizuális módozatban. Minden részlet 

utólagosan is elemezhető és utólagos mérések is elvégezhetőek. A teljes vizsgálat a 

humán térinformatikai elveknek megfelelően működik. Ezért értelemszerűen a 

Somatoinfra©® emissziós funkcionális anatómiai képalkotás alkotja a vázát a 

mozgás laboratóriumnak humánradiáció tartományba. Ezt a tartományt 

elsősorban, mint emissziós rendszert kezeljük, de speciális aktivátorok esetében 

reflexiós felvételek is készíthetőek. Nagyon fontos, hogy a hőmérsékletet, mint 

fogalmat teljes mértékben felejtsük el! Ez a vizsgálati forma a dinamikusan zajló 

fiziológiai folyamatok kvantumbiológiai jelensége, tehát fenomének, amelyek 

leképezésével és az általunk fejlesztett tér spektroszkópiai analízissel relatív foton 

energiai intenzitás differenciákat lehet mérni.  

A kissé nehezen értelmezhető definíció, pontos és objektív mérések halmazát 

jelenti. A mozgáselemzéseknél, jelenleg a világba, csekély számú jelölő pontok 

elmozdulását nézik és vizualizálják. Az ismert termikus detektáló rendszerek 

közül a legtöbb szenzort az a rendszer tartalmazza, amelyiknél 50 mérőpontot 

lehet a felvételre illeszteni. A Somatoinfra rendszer 1/15sec alatt 500.000 pixelt, 
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azaz képpontot rögzít, archiválunk, akár valós időben. Ez alapján kiszámítható, 

hogy 1 sec alatt a tárolt pixel információk száma (funkcionális anatómiai 

jelrendszer) elméletileg 7.500.000.- (eV), ha azt állítjuk, hogy a teljes tárolt egység 

50%-a nem köthető egyes mozgás fázisokhoz, akkor is a tárolt és visszakereshető 

mért értékek száma másodpercenként 3.750.000.-. Ezt a dinamizmus alapján a 

végtelenhez közelítő mért adatok halmazát a rendszer valós időben dolgozza fel a 

TIS (Tér infra spektroszkópia) szoftver segítségével, amely természetesen minden 

leképezett képszerű adatot képes feldolgozni, mint pl. XR, CT, MR stb. Ez azért 

fontos, mert a somatotipizálásnál és az antropometriánál, speciális lézer 

aktivátorokkal fényhez közeli (átmeneti rövidhullámú) infravörös tartományban 

is mód és lehetőség van segéd információkhoz jutni. Kutatásfejlesztés alatt van 

egy kifejezetten humán infravörös nagyérzékenységű (szelektív) funkcionális 

anatómiai detektor. 

                                                  

A vizualizált képeket átfedésbe lehet helyezni a hosszuhullámú IR felvételekbe. pl 

így: 

    

  Az alap felvételezéseket is számtalan formában lehet elkészíteni pl: 

    

Az HIR (humán infra) felvételeknek a térspektroszkópiás felvétele így dolgozható 

fel. A negyedik felvételen a mérősíkkal történő térspektroszkópikus elemzés relatív 

intenzitás értéke eV-ben adható meg. 
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A teljes test folyamatos Somatoinfra leképezés és adott esetben a lézeres 

leképezések korlátozás nélkül végezhetőek a teljes test 34 régiójára kiterjesztve. 

(Megjegyzés, hogy bármely népegészségügyi, sport, foglalkozásegészségügyi, 

szakorvosi felvételezés, diagnosztika esetében mind a 34 regió felvételezése és 

archiválása ajánlott, mivel a dinamikus fiziológiai folyamatok esetében az 

összefüggések (promer-secunder) érintettségek így egy vizsgálattal rögzíthetőek. 

 

 

Ami lehetővé teszi az adott ember teljes váz és izomrendszerének analízisét is 

mozgás közben, valamint számos egyéb kérdésfeltevére is objektív választ 

kaphatunk, mint pl: somatotípus. 
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Testtömeg index: 

  

 

Antropometriai jellemzések, a növekedési és a szomatotípus számításhoz, 

testösszetétel és testdimenziók. 

 

 

 

Testalkattan: Sheldon szerinti szomatotípus 
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endomorf 7-1-1, mezomorf 1-7-1, ektomorf 1-1-7, centralis 4-4-4 

Vagy Heath-Carter szomatotípizálás szerint: 

 

Vagy például a kiegészítő vizsgálatokkal gazdagított adatgyűjtéssel (Bretz féle 

stabilometria, tremor teszttel). 
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A somatoinfra vezérlésen alapuló komplex somatologiai mozgáselemző 

laboratorium olyan válaszokat is képes adni, melyek mérése objektivizálása ez 

idáig nem volt lehetséges. Fontos kiemelni a fájdalom nagysebességű érzékelését 

és a farmakokinetikai folyamatok nagysebességű leképezését.  

Példák a fájdalom detektálásból: epehólyagra korlátozódó fájdalom, 

szelvényezttségre jellemző herpes z., fantom fájdalom, 

    

 

vagy acut pancreatitis: 

                

Appendicitis fájdalma: 

                                     

A példák az archivált adatok, felvételezések és páciensek nyomonkövetése alapján 

adott esetben még a különleges betegségekre is  kiterjeszthetőek. 
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A szomatológiai (testtani, a test anatómiai és fiziológiai összefüggéseire 

vonatkozó IR vizsgálatok tervezett alkalmazási területei). 

1) komplex anatómiai és fyziológiai somatoionfra felvételezés. Ezt 

lehet prediagnosztika, de lehet disfunkciós területek kimelésével 

deffinitív diagnosztika is . 

2) Góckeresés 

3) Rehabilitációs programok tervezése és nyomon követése. 

4) Objektív fájdalom diagnosztika 

5) Alkalmazott farmakokinetikai vizsgálatok. 

6) Nagysebességű mozgás elemzés a teljes váz és izopmrendszerre 

kiterjeszthetően. 

7) mozgás koordinációs képességek vizsgálata. 

8) Anyagcsere, metabolizmus. 

9) Sportmozgások analizálása, speciális sport rehabilitáció. 

Általános iskolások váz és izomrendszer vizsgálata, különös tekintettel a gerinc 

deformitásokra és azok gyógytestnevelési korrekciójára. 

 

Az elméleti infravörös leképezés elméleti számításainak Somatoinfa 

technológia Bio-fizikai aspektusai: 

Ebben a fejezetben 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.  
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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 

        

Somatoinfra technológia elméleti és gyakorlati működése a kutatási 

programhoz illesztett program alapján: 

 

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 

(szacsky). 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.       
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1. Ábra Somatoinfra készülék passzív detektor rendszere és analizáló egysége 

 

A Somatoinfra technológia a “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). 
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  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=200804070003
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Ebben a cikkben a Somatoinfra „fény” (ami elektromágneses sugárzás és a 

kvantumbiológiai értelmezés alapján foton emisszió kibocsátással kapcsolatos, 

fizikai, és bio-kémiai   alapokat írjuk le.  

 

1. A Somatoinfra „fény” spektrális tartománya 

A Somatoinfra technológia az emberi testből kibocsátott infravörös fénynek a 8.4 

m-től 9.6 m-ig terjedő tartományát detektálja és analizálja.  Ennek a tartománynak 

a legfőbb jellemzője, hogy éles, kisebb, mint 0.01 m 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 Co - tól a 37.2 Co –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 Co – 37.2 Co 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.  
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A Planck egyenletből számítható fényhullámhosszak az emberi test átlagos 

hőmérsékletére (36.6 Co – 37.2 Co), 8.4 m to 9.6 m 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 

  ( m )             ( 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.    
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2. A Somatoinfra „fény” eredete  

 

A Somatoinfra fény (fotonok) detektálása a 8.4 m-től 9.6 m-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).   
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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 1022) 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 
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A Somatoinfra fény az infravörös spektrális fénytartomány 8.4 m – 9.6 m 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.   

 

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.     

 

http://www.wisegeek.com/what-is-adenosine.htm
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3. 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 energia fogyasztó 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 Mg2+ 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.  



27 
 

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

 

 

 

    ATP molekula 

    ADP molekula 

 

4. 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.  

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 +    

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

m, 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 
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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  a reakciókról (életfolyamatokról) nagy számban 

adatokat gyűjteni és ezeket egy háromdimenziós térinformatikai módszerrel 

analizálni.  
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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 
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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 µa (cm−1),  

szóródási koefficiens µs (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.     
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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 szomatodiagnosztikai 

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 biológiai térinformatikai komplex 

rendszerbe elhelyezni.     

 

Az alap és alkalmazott kutatások eredményeinek használata a kutatási 

programban 

 (kivonat). 

A szomatodiagnosztika: a teljes test anatómiai és élettani összefüggésének 

vizsgálati módszere alkalmazza a korszerű számítástechnikai, műszertechnikai és 

képalkotó vizsgálati eljárásokat. Az összetett vizsgálati módszer lehetővé teszi, 

hogy rövid időn belül több kérdésre pontos és megbízható válaszokat kapjunk a 

vizsgált személy kornak-nemnek megfelelő fizikális állapotáról. Jelenleg a 

világban több száz „szűrővizsgálatot” ismernek és ajánlanak. Ezek a szakszűrő 

vizsgálatok csak egy anatómiai területre, vagy problémára korlátozódnak, sok 

időt vesznek igénybe, sok esetben fizikálisan is hatnak az emberi testre, és 

költségesek. 

A szomatometria: (méréseken alapuló test-vizsgálat) képalkotó vizsgálati eljárása 

a SZOMATOINFRA felvételezés. A módszer non-invazív, károsító sugárzást nem 

bocsát ki. A testből kisugárzódó infravörös hullámok képpé alakításával 

lehetséges az élettani folyamatokat monitorozni és megjeleníteni. Az infravörös 
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monitorozás elméleti és gyakorlati feldolgozását az egyetemi kutató csoport 

végezte el. 

A kutatásokat a munkacsoport két fő területre terjesztette ki: az epidemiológiai, 

valamint a szakorvosi és szakszűrő vizsgálati területekre. A módszer akkor 

értelmezhető komplexitásában, ha a kutatási területeket és fogalmakat, amelyek a 

leírásban szerepelnek, pontosan definiáljuk. A részleteknek tekinthető 

hivatkozások és a kutatási eredmények együttesen alkotják a módszer, eljárás és 

technika alkalmazhatóságának egészét. 

Szomatológia: „a szomatológia a testtel, mint élő szervezettel (annak 

anatómiájával, élettanával) foglakozó tudományág.” 

A szomatológia a humánbiológiához tartozó tudományterület. A „soma” görög 

szó, ami testet jelent. A somatológiát nevezhetjük ezek alapján „testtannak”.  

Az elmúlt évszázadban a szomatológia fontos szerepet töltött be a biológia, 

orvostudomány, pszichológia stb. területein.  

A szomatometria a test mérőpontjait (anatómiáját) mérte, a mérőpontok alapján 

lehetett un. szomatotipizálást (test, alkattani) elkészíteni. Az adatok rendezése 

tette lehetővé, hogy olyan vizsgálatokra is sor kerüljön, amit pl. orvosi 

alkattannak neveztek. Ezekre a vizsgálatokra azért volt szükség, mert objektív és 

összetett információkat tartalmazó diagnosztikai módszerek nem álltak 

rendelkezésre. A legnagyobb gondot az állapot felvételezésnél, egészségi állapot 

meghatározásánál a képalkotó diagnosztikai rendszerek hiánya okozta. 

A diagnosztikai eljárások bővülésével a szomatológiai vizsgálatok, a 

szomatotipizálás folyamatosan szorult ki a tudományból, és az orvosi 

tevékenységekből. A modern szomatológia ezért szakított a konzervatív, csak 

antropológiai jellegű szemlélettel. Célul tűzte ki az élő emberi szervezet anatómiai 

és élettani folyamatainak komplex vizsgálatát és elemzését. A feladatot nagyban 

nehezíti, hogy a szomatológusok csak olyan vizsgálatokat végezhetnek, amelyek 

semmilyen hatással nincsenek a vizsgált személyre. Nem alkalmazhatnak károsító 

sugárzásokat, mechanikai hatásokat, és nem hatolhatnak a vizsgált testbe. Ezek a 

feltételek szinte lehetetlenné tették a szomatológia mindennapi 

alkalmazhatóságát. 

A szomatológia ismert terminológia szerint írja le vizsgálati eredményeit. Néhány 

kiemelés a meghatározások közül: 

Szomatikus: testi, a testre vonatkozó 

Szomatogén: testi eredetű, a testből kiinduló 
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Szomatoszkópia: testi vizsgálat 

Szomatoinfra: a termoregulációnak az a jelensége, amely a dinamikusan zajló 

életfolyamatokat, a metabolizmust, a homeosztázis jelenségét reprezentálja a 

kültakaróról emittálódó infravörös elektromágneses sugárzás érzékeny 

leképezésével. 

Az elektromágneses sugárzás fizikája ismeret. Tudott, hogy a 700–32000 nm 

tartomány a fény és a mikrohullám között az infravörös tartomány, amelyet 

hősugárzásnak is neveznek.  

Ha az emberi testet, mint sugárzó, dinamikusan változó organikus biológiai 

rendszernek tekintjük, akkor kimondhatjuk, hogy az emberi emissziós 

elektromágneses sugárzás mérhetően az infravörös hosszúhullámú tartományba 

esik. Az infravörös hősugárzás mérésének – mint hőmérsékletmérés – információs 

tartalma, reprodukálhatatlan szenzitivitása, specificitása rendkívül gyenge.  

Az ismert és évtizedek óta folyó thermovíziós, hőtérképezési humán vizsgálatok 

ezért nem tudnak tért nyerni az orvos diagnosztikában. 

A méréstechnika alapfeltétele, hogy pontos ismeretünk legyen arról, mit mérünk, 

milyen érzékelővel, és a pontosan mért értékeknek milyen az információ 

tartalmuk. Abban az esetben, amikor e három tényező közül akár csak egy is 

ismeretlen vagy reprodukálhatatlan, akkor nem beszélhetünk evidencián alapuló 

mérésről, képalkotásról, diagnosztikáról. 

A kutatás bizonyította, hogy az emberi életfolyamatok, mint megmásíthatatlan 

természeti jelenségek, a szervezeten belül zajló életfolyamatokról, a 

termoregulációs (sugárzásos) állapotról magas információtartalommal bíró, 

folyamatos és szakadatlan, a test minden pontján jelenlévő emissziót folytatnak. 

A leképezése csak megfelelő méréstechnikai és képalkotó eszközzel lehetséges, 

amely alkalmas arra, hogy a széles spektrumban emittálódó infravörös fotonokat 

intenzitásuk alapján, mint fotonenergia-differenciát leképezzék, és megfelelő 

algoritmusokkal azok információtartalmát ismerté tegyék. 

A komplex humán szomatoinfra diagnosztikai rendszereknek a méréstechnikai 

pontosságon túl biztosítani kell az adat- és képarchivációt, az utófeldolgozás 

lehetőségét és utókontrollját, a széles tartományon belüli leképezés lehetőségét, 

ami a multiképalkotás területének alapja lehet. 

Egy összehasonlító adat a thermovíziós (hőtérképezés) és a somatoinfra vizsgálat 

méréseinek különbsége között. A thermovíziós vizsgálat a test hőtérképe alapján 

statikus képfelvételezést készít, amire maximum 10 hőmérsékleti mérőpontot tud 

feltenni.  
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A hőmérsékletmérésnél nem alkalmazza azokat a faktorokat, ami a valós 

hőmérséklet és a hőmérsékleti sugárzás által mért különbségek kiküszöbölésére 

valók (pl. a gyorsan változó un. abszopciós-emissziós értékek). A 

hőmérsékletmérésnél a legjobb thermovíziós kamerák maximum 0,05 C fok 

érzékenységet mérnek, de az ambritestnek nincs egy olyan pontja sem, ahol 

stabilan visszamérhetők ezek a hőmérsékleti értékek. A vizsgálat azt mutatta, hogy 

az egyes pontok folyamatos mérése akár 2 C fok között is ingadozhat úgy, hogy a 

kórfolyamat nem ismert. Ez olyan mérési hiba, ami eleve lehetetlenné teszi a 

thermovíziós rendszerek alkalmazását az orvosi diagnosztikában. 

A Somatoinfra rendszerrel, mint műszerrel szemben támasztott elvárás, hogy az 

egyes régiók infravörös sugárzásának leképezésénél (pl. 100mm-100mm terület) 

tudjon minimum 110000 mérőpontot leképezni, és ebből az infratopográfiából 

automatikusan tudja meghatározni a relatív infrafoton intenzitás energia eloszlást 

a bevitt faktorok figyelembevételével. 

A somatoinfra tehát abszolút hőmérsékletet, de még hőmérsékletet sem mér, 

hanem az infrafoton energiák eloszlását méri dinamikus módon. A dinamikus 

mérésnek az alapja, hogy 1 sec időtartam alatt 50 felvételt készít, és az érzékelők 

(mátrix pixel) minden pontjánál integrációt, átlagolást végez, ezzel biztosítva a 

gyorsan változó életfolyamatok nagypontosságú mérését. A somatoinfra kutatás 

bizonyította, hogy a somatotípustól függően a relatív infratopográfia és az 

energia (infrafoton)-eloszlás és -differencia stabilan jellemzi az életfolyamatok, 

kórfolyamatok dinamikus változását. A rendszerbe foglalás alapját a somatoinfra 

atlasz teremtette meg. A somatotipizálás elveire (mint alkattani jellemzők) építve 

elkészült a somatoinfra tipizálás meghatározásának elve. 

Mit mérünk, mivel, és az objektív mérésekkel leképezett értékeknek mi az 

információ tartalmuk? – mindez a somatoinfra vizsgálatoknál számos tényezőből 

(faktorokból, egyénspecifikus folyamatokból) tevődik ki. Néhány kiemelés a 

teljesség igénye nélkül: 

Homeosztázis: az emberi test belső környezet álladóságát biztosító élettani 

folyamatok összessége. 

Termogenézis: hőképződés. 

Termoreceptorok: hőinger felvételére szolgáló idegvégkészülék (Krause-féle 

végbunkók, Ruffini-féle végtestek összességében kb. 280 000–-300 000). 

Thermoreguláció: az emberi szervezet háromféle hősszabályozó folyamata.  
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Metabolizmus: anyagcsere, az élőlények valamint az élő környezetek közötti 

kölcsönhatás, a szervezetben lezajló kémiai és fizikai folyamatok összessége, az 

összes életfolyamatok alapja, amely minden élőlényre jellemző. 

Klinikai értelemben csak a tápanyagok és az oxigén felvételét és feldolgozását, a 

tápanyagoknak a kémiai átalakulása során a sejtekben és a szövetekben történő 

energetikai értékesítését, és a végtermékek kiválasztását jelenti. 

A leírt meghatározások alapján egyértelművé tehető, hogy a somatoinfra 

vizsgálati rendszer az orvosi képalkotásban alkalmazott, általában morfológiai 

vizsgálatokra alkalmatlan, viszont hiánypótló módon – a teljes és komplex 

metabolizmus vizsgálati elveknek megfelelően – a dinamikusan változó 

életfolyamatokat képes nagy érzékenységgel és pontossággal megjeleníteni. 

Az elmúlt évek kutatása bizonyította, hogy a Somatoinfra-rendszer – mint műszer 

– mindenben megfelel a természettudományi, méréstechnikai elvárásoknak.  

Az adatfeldolgozások bizonyították, hogy a mért értékek (az emberi testfelszínről, 

kültakaróról emittálódó elektromágneses, infravörös hosszúhullámú szelektív 

leképezés) reprezentálják a magas információtartalommal bíró metabolikus 

folyamatokat. 

Az alap és alkalmazott kutatások alapján javasolható a Somatoinfra BUHU-1 

alkalmazásának bevezetése a mindennapi orvosi gyakorlatba. A kutatás alapján 

első lépésként javasolt a preklinikai bevezetés. 

A kutatási tevékenységek leírásánál megjelölt Somatoinfra módszer 

epidemiológiai területre való kiterjesztése jelenti talán a legfontosabb 

alkalmazási területet. 

Epidemiológia: „Az egészséggel kapcsolatos állapotok, jelenségek 

megoszlásának és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek a tanulmányozása 

egy meghatározott populációban azzal a céllal, hogy eredményeit felhasználja az 

egészséggel kapcsolatos problémák felügyeletéhez és megoldásához.” Hajdú – 

ádány: Epidemiológiai Szótár 

Az epidemiológiai elvárásoknak megfelelően (a kutatott tudományterület 

eredményei alapján) a létrehozott Somatoinfra vizsgálati módszert a 

kutatócsoport minden tekintetben (szinte egyedülállóan) alkalmasnak tartja az 

általános népegészségügyi szűrővizsgálatokra történő széleskörű 

elterjesztéséhez. 

 



37 
 

Szűrés (screening): „A korai szakaszban lévő, nem diagnosztizált betegségek, 

elváltozások valószínűsített azonosítása gyorsan kivitelezhető tesztek és egyéb 

vizsgálati eljárások alkalmazásával. A szűrés elkülöníti a látszólagos egészséges 

személyeket valószínűleg beteg, illetve valószínűleg nem beteg személyek 

csoportjára. A szűrés nem diagnosztikus eljárás. A pozitív vagy bizonytalan 

szűrési eredményű személyek további orvosi kivizsgálása szükséges a korai 

diagnózis – és szükség esetén az azonnali kezelés – érdekében. A betegség, az 

elváltozások korai (preklinikai) szakaszában történő szűrés tehát csupán egy 

kezdeti vizsgálat, amely pozitív vagy bizonytalan eredmény esetén egy második 

vizsgálatot, éspedig diagnosztikus vizsgálatot igényel annak eldöntésére, hogy a 

betegség ténylegesen fennáll-e vagy sem.” 

A szűrővizsgálatok többféle típusát szokásos megkülönböztetni: 

- tömeges szűrővizsgálat (mass screening): az elnevezés azt hangsúlyozza, hogy a 

szűrővizsgálat kiterjed a teljes, érintett lakosságra; 

- multifázisos vagy többirányú szűrővizsgálat (multiphasic or multiple screening): 

több szűrési teszt/eljárás alkalmazása, általában több betegség/elváltozás 

feltárására; 

- előírt szűrővizsgálatok (prescriptive screening): feltételezetten egészséges 

egyének meghatározott időszakonként történő, rendszeres szűrővizsgálata egy 

adott betegség korai szakaszban történő kimutatására, ezáltal javítva az adott 

betegség gyógyítási esélyeit (pl. emlőrák-szűrés). 

A szűrést általában a szűrővizsgálatot szervezők kezdeményezik (nem a beteg 

fordul panaszaival az orvoshoz), a részvétel önkéntes. Helytelenül terjedt el a 

hazai szóhasználatban szűrővizsgálatnak nevezni néhány vizsgálattípust – pl. 

gyógyító-megelőző ellátásokhoz tünetekkel fordulók kivizsgálását, a kockázati 

tényezőknek kitett személyek azonosítását, kémiai anyagok toxikológiai 

ellenőrzését a prevalencia becslés keresztmetszeti vizsgálatban stb.) 

A fenti szűrésprogramok megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a szűrési szint 

(screening level, cutoff point) kidolgozott és ismert: A szűrés eredményének 

értékeléséhez létezik előre rögzített döntési szint – normális határértékek vagy 

küszöbérték –, amelytől a szűrés eredményét pozitívnak tekintik. A szűrési szintek 

meghatározását csak megfelelő tesztek birtokában lehet meghatározni. 

Szűrési teszt (screening test): A szűrés során alkalmazott vizsgálati eljárás 

(eszköz) a vizsgált elváltozás/betegség azonosítására, amely ideális esetben olcsó, 

gyors és könnyen kivitelezhető (gyakran nem orvos szakemberek is 

alkalmazhatják). Alapkövetelmény a szűrési tesztekkel szemben, hogy a szűrtek 

számára elfogadhatók legyenek, és ne jelentsenek veszélyt.  
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A szűrési tesztek legfontosabb jellemzői: a megbízhatóság, a megismételhetőség, 

a hitelesség, a szenzitivitás és a specificitás, a prediktív érték.Egy módszer 

(módszerek összessége) általános szűrővizsgálatokra való kiterjesztése akkor 

tekinthető megalapozottnak, ha a szűrésre alkalmas betegségekre is 

kiterjeszthető. 

Szűrésre alkalmas betegségek (diseases appropriate for screening): Egy betegség 

szűrésre való alkalmassága a rendszeres ismétlést igénylő, tömeges 

szűrővizsgálatokkal, és előírt szűrővizsgálatokkal kapcsolatban merül fel, s a 

következő főbb kérdéskörök mérlegelésével dönthető el: 

- A szűréssel vizsgálható preklinikai szakasz hossza: a betegség korai – a tünetek 

megjelenítése előtti – szakasza elegendő hosszúságú-e ahhoz, hogy a rendszeres 

szűrés során az elváltozások kimutathatók legyenek. (A preklinikai szakasz hossza 

egyénről-egyénre lényegesen különbözhet ugyanazon betegség esetén is – az adott 

betegség átlagos hossza alapján dönthető el, hogy milyen időszakonként javasolt 

a szűrés.) 

 Ismételt szűrések esetén egy populációban számolni lehet azzal, hogy idővel 

lecsökken a szűréssel vizsgálható preklinikai szakasz hossza (a hosszabb korai 

szakaszú esetek nagyobb valószínűséggel kerülnek hamarabb kiszűrésre), és/vagy 

eltolódás történik az adott szűrési technikával kevésbé kiemelhető esetek 

irányába. 

- A betegség súlyossága: súlyos következményekkel (komplikációk, rokkantság, 

halál) jár-e, ha a betegség a tünetek kifejlődése után (a klinikai szakaszban) kerül 

diagnosztizálásra és kezelésre. 

- A betegség prevalenciája: ritka betegségek feltárására a rendszeres ismétlést 

igénylő, tömeges szűrővizsgálatok hatékonyan nem alkalmazhatók.  

Ez az állítás a nemzetközileg elfogadott állásfoglalás. A Somatoinfra vizsgálat 

bizonyította, hogy az összetett és komplex anatómiai és fiziológiai elemzés 

alkalmas a sajátos kórfolyamatok feltárására is. 

Kivételes megítélést igényelnek azok a szűrések, melyek olyan állapotok/ 

rendellenességek/ betegségek korai felismerésére irányulnak – általában egyszeri 

vizsgálattal –, amikor az időben történő felismerés és kezelés elmulasztása súlyos, 

irreverzibilis következményekkel járna. Például: - terhesek szűrése 

(OAB/Rhinkormpatibilitás):- genetikai elváltozások kimutatása (Down-kór)- 

magzati fejlődési rendellenességek - veleszületett anyagcsere-betegségek (pl. 

phenylketonuria)- továbbá magas rizikójú csoportok szűrése egy, a csoportban 

halmozottan előforduló (magas incidenciájú), általában genetikai hátterű 

betegség (pl. Tay-Sachs betegség) korai felismerése érdekében. 
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A Nemzeti Népegészségügyi Programot az Országgyűlés 2003-ban elfogadta 

(46/2003 IV.16 OGY határozat). A Somatoinfra vizsgálati rendszer lehetőséget 

teremt a 19 program és az alprogramok preklinikai, un. előszűrési feladatainak 

ellátására. A tanulmányok bizonyították, hogy egy ember esetében néha több 

kórfolyamat is zajlik. A Somatoinfra diagnosztika az egész testet teljes 

összefüggésében és komplex metabolizmusában vizsgálja, ezért a reverzibilis és 

esetenként irreverzibilis folyamatok feltárása esetében célzottan szakorvosi 

szűrővizsgálatra, illetve ellátásra irányítja a vizsgált személyt.  A hét alprogram 

ismeretében is hatékonyan alkalmazható a Somatoinfra-diagnosztika. A kutatási 

program bizonyította, hogy a megfelelő, kifejezetten humán vizsgálatokra 

tervezett nagyérzékenységű műszerekkel a farmakokinetikai vizsgálatokat, vagy 

pl. a rehabilitációs programok tervezését is jó eredménnyel lehet végezni. 

 

 

A projekt funkcionális anatómiai képalkotása és annak integrált 

adatfeldolgozása 

A Szomatológia és a SOMATOINFRA vizsgálati módszer alkalmazza a korszerű 

számítástechnikai, műszertechnikai és képalkotó vizsgálati eljárásokat. A HIR-

FAK felvételezés egyszerűsítve a „humán infra radiáció” (HIR), folyamatosan 

felvételeket készít az adott emberi testről és azokat valós időben megjeleníti 

valamint méréseket is végez a Somatoinfra műszer . A kifejlesztett technológia 

lehetőséget teremt arra, hogy a teljes elektromágneses sugárzásokból nyert 

képeket rögzítse és megfelelő jelek befogadását követően akár 3D formában is 

megjelenjen.  

Egyedülállóan az emberi testről és testből kilépő sugárzásokat a Somatoinfra 

berendezés és informatikai rendszer képes egy sajátos mérésmódszerrel is 

feldolgozni.  

A kutatási program mindhárom elemének megválaszolását követően 

egyértelművé vált, hogy az emberi test a testen belül zajló életfolyamatok 

biokémiai, biofizikai momentumait kvantumbiológiai jelenségek révén, 

sugárzásos termoregulációs folyamatként, egyfajta információhalmazként 

továbbítja a testfelszín minden pontjáról a külvilág felé. 

A TIS szoftver (tér infra spektroszkópia) a rendszer alap felszereltségéhez tartozik 

és egyben alkalmas más képalkotó eljárások képeinek spektrum analízisét is 

elvégezni. 

Az összetett vizsgálati módszer lehetővé teszi, hogy rövid időn belül több az 

egészséggel, vagy betegséggel kapcsolatos kérdésekre is pontos és tárgyilagos 
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válaszokat kapjunk, a vizsgált személy kornak-nemnek megfelelő fizikális 

állapotán túl.  

 A kifejlesztett módszert ajánlani lehet: - preventív medicinális szűrésre - 

anamnézis felvételezésére - valamint célzott szakorvosi kérdések 

megválaszolására. Az infravörös monitorozás más vizsgálati eljárásokat nem vált 

ki és azokat nem helyettesít. Az orvosi diagnosztika tárházát bővíti egy új 

tárgyilagos vizsgálati lehetőséggel. 

 

 

 

 

AZ I. MUNKASZAKASZ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALLÓJA 

 

A Mohácsi Kft. rendelőbe telepített  ɶ jellel ellátott és érvényes Licence 

engedéllyel rendelkező Somatoinfara©® alap sportképességek felmérésére 

használható funkcionális anatómiai képalkotó berendezését, amely szervesen 

illeszthető egyéb képalkotó eljárásokhoz oly módon, hogy egyéb pl. 

antropometriai, vagy teljesítmény élettani eredmények is behelyettesíthetőké 

vállnak. 

A kutatásra készült komplex berendezés Sport alkattani és antropometriai 

laboratóriumnak felel meg, amelyet kiegészít a dinamikus terhelésélettanhoz 

köthető metabolikus folyamatok elemzése is, valamint a dinamikus 

mozgáselemzés monitorozására és felvételezésére alkalmas Somatoinfra egység 

is. 
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A beüzemelést követően kezdődött egy vizsgálatsorozat, amelyre előre 

meghatározott csoportban érkeztek a  14-17 éves  sportolók. A tipizálással egy 

időben készültek a somatoinfra felvételezések és azok egységesített értékelése. 

 

A felvételezés minden vizsgálata kétszeresen archivált.  

A felvételező gép az esetleges kontroll felvételezések illesztése miatt minden 

adatot teljes formátumban tartalmaz, valamit készült egy teljes sorozat időpont 

megjelöléssel PDF formátumban is. 

Az archivált adatok alapján négy sportágból összesen 413 sportolóról készültek 

felvételek és készült el egy elemzés, amely alkalmas adott esetben sportolónkénti 

utólagos kiértékelésre is.  

 

 

A szomatoinfra sportdiagnosztika, amely egy speciális tipizálásra alkalmas, a 

teljes testet vizsgálja olyan aspektusban, mely az adott sportoló szervezetében a 

diszfunkciós metabolikus, pontosabban funkcionális anatómiai jeleket emeli ki és 
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azokat egy tájanatómiai helyhez kötve végzi el az elemzést. Az elemzés alapja, 

hogy a testrégiók és a tájanatómiai helyzetben emittálódó infravörös fotonok 

relatív intenzitás különbségének megfelelőn meghatározza, hogy a fenomén 

természetes dinamikus fiziológiai folyamat, egészséget befolyásoló tényező, vagy 

adott esetben kórfolyamat.  

 

 

Kórfolyamat vélelmezése esetében egyértelmű szakorvosi irányítás szükséges. A 

vizsgálatok alatt ilyen nem fordult elő. A felvételezést – mivel a teljes testről 

készül – az orvosi gyakorlatban használatos irányoknak és síkoknak megfelelően 

végeztük el.  

 

A szomatoinfra tipizálás alapja az antropometria tipizálás. Az alkattani vizsgálat 

esetünkben igen egyszerű volt, mert a sportolók viszonylagosan kiegyenlített 

alkattípusok voltak. 
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 Ezért a szomatoinfra tipizálásnak csak egy feladata volt, hogy a tájanatómiai 

helyzetekbe illessze be az emittálódott diszfunkciós IR jeleket. Voltak általános 

jellemzők, mint pl. 

- Váz és izomrendszer aszimmetriák, kisebb sérülések 80%-felett 

- Anyagcserezavarok, gyógyszer, vitamin, táplálék kiegészítők stb. 90%! 

környéki. 

 

A feldolgozást segítette, hogy – mint az a táblázatban is látható – biológiai 

(esetünkben sportra kialakított) térinformatikai feldolgozásban végeztük 

elemzéseinket.  

Fontos feladat volt, hogy a sportág-specifikus mozgásokat vegyük 

figyelembe és elemezzük azt, hogy adott esetben az adott sportoló miért 

nem tud megfelelő fizikális teljesítményt produkálni. Néhány megállapítás: 

- A sportolók fiatal koruk ellenére gyakran járnak kondi terembe, ahol 

sportmozgásukat nem segítő, hanem sok esetben korlátozó erőfejlesztő 

gyakorlatokat végeznek. (gyors rostok helyett lassú rostokat 

hipertrófizálnak). 

- A biológiai antropológiai (szomatológia) vizsgálatok mellett a 

lehetőségeknek megfelelőn környezetantropológiai felméréseket is 

végeztünk. Ezeket a felméréseket összevetve néhány esetben magyarázatot 

kaphattunk a hullámzó teljesítményekre. 
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- Korábbi sportsérülések nem megfelelő rehabilitációja is megállapítható 

volt. 

 

A vizsgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy minden sportolónál a 

gerinc és a vázrendszer, pontosabban a statikai helyzet alapjaiban határozza 

meg a sportoló teljesítményét. Külön kiemeljük a scoliosis, lordosis nagy 

számát.  

 

A vizsgálatoknál a sportágakra jellemző terheléseket is felderítettük.  
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Említhetjük a labdarúgóknál és a kézilabdázóknál a térd rotációs terhelését. 

A labdarúgóknál a nagyláb új köröm vesztését, az evezősöknél a kéz és az 

újjak terhelését. 

 

 

A sportág-specifikus terhelésen túl a dinamikus metabolikus emisszió nem csak 

egy lokális területen jelezte a terhelést, hanem jól lehetett az összefüggéseket is 

feltárni. Említhetjük az ízületi érintettségeknél, akár a fog gócot, vagy a túlzott 

vitamin fogyasztás okozta metabolikus folyamatok korlátozását. 

 

A felvételezés alatt nem csak térd és csípő ízületi érintettség volt található, 

hanem több esetben korábbi clavicula érintettség is lokalizálható volt, akár 
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úgy, hogy az acromion érintettsége jelentkezett, vagy a sternum-borda 

ízesülésénél ábrázolódott luxatio, vagy a calcaneusnál az achilles tapadása 

jelezte a mechanikus terhelést.  

 

Ismételten vissza kell térni ahhoz, hogy a labdarúgás, a kézilabda és a 

kosárlabda esetében a gerinc terhelések okozta fájdalmak milyen 

sporttevékenységet korlátozó tényezők lehetnek. A korábbi tapasztalatok 

és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gerinc érintettségek esetében 

az izomzat (musculus colli, musculi dorsi, gastrocnemius, gluteus, 

trapesius…) is határozott és markáns jelet produkál a szomatoinfra 

felvételezésen. Ebben az esetben sem morfológiai, hanem kifejezetten 

metabolicus folyamatokat elemzünk. 

 

A vizsgálatok alatt 8 esetben dinamikus somatoinfra felvételezéseket is 

végeztünk. Ez azt jelenti, hogy 50 kép/sec felvételezési sebességgel 

folyamatában felvesszük a sportoló terheléses vizsgálatát. A felvételezés 

alatt, valós időben is nyerhetünk információt például arról, hogy aerob, 

egyensúlyi, vagy anaerob kapacitásban van. A dinamikus felvételezést 

érdemes külön értelmezni. Az egyszerű somatoinfra sporttipizálási 

felvételeknél egy álló képet nyerünk.  
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Az ilyen felvételeken általában 5 millió mérőpont van, amit csak a 

szomatoinfrához fejlesztett „tér spektrometriás” rendszerrel lehet elemezni, 

vagy akár valós időben vizsgálni. A dinamikus somatoinfra felvételezésen 

átlagban 30 sec ideig tartottak a felvételezések ez idő alatt az archívumban 

testrégiókhoz illeszthetően 750 millió jelértéket kapunk. Ezt valós időben 

csak a Somatoinfra térinformatikával tudjuk elsőnek vizualizálni, majd 

mérni az értékeket akár utólag is.  

 

A somatoinfra felvételezés során, a sportolók táplálkozását célszerű egy külön 

tanulmányban összegezni. Megállapítható volt, hogy a sportteljesítményekhez 

elvárható ideális táplálkozás nem biztosított. Szinte minden sportoló szed, szedett 

gyógyszert, vitaminokat, táplálék kiegészítőket, miközben az alap anyagcsere 

folyamataik is zavarokat szenvedtek. Általános megállapítás volt, hogy a 

terheléses vizsgálatra nem megfelelőn készültek fel. Korán reggel érkeztek, nem 

reggeliztek, vagy amit ettek, az korlátozta a tényleges teljesítményük 

meghatározását. Nem volt ritka, hogy egy péksüteményt és egy energiaitalt!! 

fogyasztottak.  

 

Figyelembe kell venni, hogy ezeknél a fiatal sportolóknál a növekedési, 

hormonális folyamatok még fejlődő félben vannak. Nem beszélve a váz és az 

izom rendszerről. Ilyen korban elszenvedett súlyosabb sportsérülés egy életre 

meghatározhatja a sportkarrierjét.  

A program alapvizsgálatát képező több mint 400 fő sportoló felvételezésénél 

figyelembe vettük, a korábban, adott esetben más helyszínen végzett pl. terhelés 

élettani vizsgálatainak eredményeit is.  
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Az utólagos feldolgozásoknál kitűnt, hogy a vizsgálaton megjelent sportolók 

korábban a Mohácsi Kft. szekrendelőjében kisebb sérülések miatt már korábban 

is ellátásban részesültek.  

A II. munkaszakaszban végeztük el a korábbi diagnózisok beillesztését és 
azok elemzését. Említhetnénk pl. meniscus műtéteket, szalag érintettségeket, 

kisebb izom szakadásokat, haematomákat stb. Az általunk alap felvételezésnek 

(bázis IR felvételnek) tekintett, de utólagosan újra mérhető képekbe 

behelyettesítettük a korábbi egyéb képalkotókkal kiegészített sérüléseket és azok 

rehabilitációs folyamatait. A komplex elemzés igazolta azt, hogy a már korábban 

is meghatározott mechanikai jellegű sérüléseknek minden esetben van utó nyoma. 

Külön kiemelném a post traumás eseteknél a fájdalom utánkövetését és a látens 

fájdalom fenomének kimutatását. Ennek értelmezése a záró fejezetben olvasható. 

A sportolókkal egyidőben kölünböző nemű és korú páciensek is megjelentek a 

rendelőben. A kutatási program és a napi rutin feladatokat nem volt célszerű ketté 

választani. A különféle korú és nemű emberek gyors, vagy csak Somatoinfra 

felvételezéssel meghatározott Somatotipizálása korállációt mutatott a célzott 

korcsoportok antropometriai eredményeivel, azzal a különbséggel, hogy a test 

alkatukat véglegesnek lehetett megitélni. Ez alapján visszamenőlegesen is a 

növekedési indexeiket elméletileg meg lehetett határozni. Egyszerű kérdésekkel 

is ki lehetett egészíteni az elemzést, pl. hogy mire emlékszik, hogy 8-12-14-16 

éves korban milyen magas és milyen testsúlyúak voltak. Ez az elemzés az 

alkalmazott antropomeriai fejetben kerül meghatározásra. 

 

 

 

II. munkaszakasz 

(lezárva 2016. június 30.) 

Az első munkaszakaszban felvett mérési eredmények elemzése a kontroll 

felvételezésekkel párhuzamosan történt.  

Kivonatok a II. munkaszakasz beszámolóból: 

- A kutatás elméleti alapjainak lerakását követően egyértelművé vált, hogy a 

hagyományos antropometriai méréstechnikát, digitális jelfeldolgozással  javasolt 

felváltani. 
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A kutatásba bevont sportoló fiatalok (fiúk) anatropometriai adatai 

 

 

A kutatásba bevont sportoló fiatalok (lányok) anatropometriai adatai 

Ezek az adatok elégségesek ahhoz, hogy a klasszikus pl. Scheldon szerinti 

szomatotípust meghatározzuk. 
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Vagy a Heath-Carter szomatótípust: 
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Egyszerű besorolás szerint vizuális alkat besorolásokat is el lehet készíteni. 

 

A vizsgálati eredmények és adatok alapján, elsősorban a visszamérések 

eredményeinek felhasználásával az elfogadott szomatotípus kategoriákat is 

korosztályhoz lehetett rendelni. 

 

Az anatropometriai vizsgálatokkal egyidőben és párhozamosan a kutatási 

témában megjeleölt Somatoinfra felvételezések is megtörténtek. A Mohácsi Kft. 

szakrendelőjébe telepített Somatoinfra rendszer automatikus robot vezérléssel 

működik, ami lehetővé teszi, hogy az alkatnak megfelelően akár célzott 

testrégióról is felvételek készülhessenek. A térinformatikai elveknek megfelelően 

a felvet konstans távolságból készített képek egyeztek a mért és számításokon 

alapuló somatotipizálási eredményekkel. Egyértelművé vált, hogy „tiszta „ 

szomatótípus nehezen lehet találni. 



52 
 

 

A kutatásra telepített berendezés a Sport alkattani és antropometriai illetve a 

funkcionális anatómiai képalkotás egységes rendszerét képezte. 
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A vizsgáló és rendelő beüzemelését követően beszerzésre került egy DEXA 

készülék, amely csökkentett dózis terheléssel egy adott ember teljes 

vázrendszeréről készíthet felvételt. A korszerű DEXA rendszer kellő információt 

ad a lágyrészekről,különös tekintettel a zsigeri és az izomzati összefüggésekről.  

A Somatoinfra ©® technológiai rendszer valamint a DEXA együttesen 

mechanikai mérések kizárásával magas információ tartalommal bíró 

szomatotipizálást tesz lehetővé. 

 

A beüzemelést követően kezdődött egy vizsgálatsorozat, amely előre 

meghatározott csoportban érkező 4-17 éves korosztályból irányított sportolók, 

szomatoinfra sport tipizálási felvételeit, értékelését végezte. 

A DEXA vizsgálat gyengített XR dózis terhelése alacsony értékű, de a számítások 

figyelembe vételével a kecsegtető eredmények ellenére a vizsgálatok csak 

indokolt estben történtek. A DEXA szomatotipizáláshoz való használata 

rutinszerűen nem alkalmazható, főleg nem a 4-17 éves korban. Indokolt esetben 

viszont még mindig a leg kisebb dózisterhelést adó teljes test vázrendszeri 

vizsgálatát jelenti ugy, hogy kellő információt ad a lágyrészek és a vázrendszer 

összefüggésében. A felvételezés a RTG korrekciók figyelembe vételével pontos 

csont méreteket jelent, ami nagyban segíteni a nagy precizitású antropometriai 

vizsgálatot. A DEXA kiváltása (adott esetben) 3D infrávál, vagy lézer scan 

eszközzel a pontosságot kissé befolyásolná, de az utólagos elemzések alapján nem 

rontaná a végső eredmények. 

Ez vonatkozi arra is, hogy a kutatásban megjelölt cél elérésében a vázrendszer, 

izomrendszer és az egyéb lágyrészek (zsigeri rendszerek) összevont elemzése 

elégséges információt képes nyújtani. 
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A II. munkaszakaszban a nagyszámú vizsgálatok esetében szükségszerű volt 

un. Faktor értékekkel is számolni.  

Mivel a célcsoport elsősorban fiatal sportolókból állt ezért az edezetségük és az 

alkatuk közötti összefüggéseknél figyelembe kellet venni az izom 

hypertrofizáltságát (főleg a kondicionáló termekben kialakított izom 

keresztmetszetek növelésekor), valamint mint faktort figyelembe kellet venni, 

hogy az adott alkatú és metabolikus jellegű fiatal sportoló milyen sportot űz.  

Az edzettségi állapot nagyban füg attól, hogy pl. ciklikus, vagy aciklikus sporttot 

űz, vagy gyorsasági, vagy erőállóképességi sportmozgásokat végez. Néhány 

esetben a rosszul megválasztott kiegészítő sportmozgás korlátozta a mozgásban, 

vagy néhány esetben megváltoztatta a mozgáskoordinációt, ami magával vonzotta 

a teljesítmény csökkenést. A sportmozgások esetében, mint azt már több estben 

kifejtettük, célszerű a vizsgálatokat olyan területre is kiterjeszteni, amelyeket 

jelenleg csak itkán és rendszeresen végeznek el. Célszerű a „szenzorok” 

vizsgálata, vizus és audió metria. Egyértelmű, hogy olyan esetben amikor a 

sportmozgás végzéséhez nélkülözhetetlen a látás, vagy hallás információk 

begyűjtése, ott magát a teljesítményt is érintő változás is kialakulhat. Az összetett 

és rendszerbe foglalt szomatodiagnosztikai rendszer számos, adott esteben egyes 

sportmozgásokhoz rendelhető kiegészítő vizsgálatokat is javasol beiktatni. Itt 

említhetnénk a szenzomotorikát, a finommotorikus állapotok meghatározását, a 

figyelem koncentrációt vagy az egyensúlyi álapot vizsgálatát. 

Az általánosan végzett sportorvosi (nem betegellátási) vizsgálatok ezeket a 

paramétereket nem veszik figyelembe. A II. munkaszakasz vizsgálatai, sok 

esetben nem tervezetten, másodlagosan is figyelembe vették ezeket az egyéni 

képességekre vonatkozó ismérveket. A fenti elemzés alapján lehetőség nyílt arra, 

hogy a valós időben (alapszinten 15 kép/sec) készített felvételezésen a szándékos, 

vagy a véletlenül adódó érzékelés és az arra adott adekvált válasz reakció idejét 

nagy pontossággal megbecsüljük. A kibővített és a teljes sportág specifikus 

mozgásokat végző sportolók esetében ezért javasolt, hogy egyénre szabott 

komplex állapot felvételezés készüljön. 

Visszatérve az alapkutatáshoz: 

A testösszetétel vizsgálatánál a szakirodalomban fellelhető standardok 

figyelembevételével megtörténtek a korrekciós kiigazítások. Testösszetétel 

változása a pubertáskorban az alábbi elvek szerint lett feldolgozva: 

A pubertáskori endokrin változások igen jelentős hatással vannak az anyagcsere-

folyamatok irányára és intenzitására, a csont-, izom- és zsírszövet proliferációjára. 

A serdülőkorban a növekedés felgyorsulása miatt a tápanyagszükséglet ismét 

fokozódik, a serdülőkori növekedési lökés idején a fajlagos tápanyagszükséglet a 

gyermekkorinak közel a kétszerese. 
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Nemi különbség a testösszetételben: 

A fiúk sovány testtömegükben a maximális értéke, amely átlagosan kb. 63 kg, 20 

éves kor körül érik el, felnőttkorban: lassú csökkenés  

A leányok a maximális sovány tömegüket (kb. 42 kg) 15 éves korra elérik. 

A kutatás hipotézisét alapul véve, a projekt céljait szolgáló képalkotás fúzióját 

előkészítettük és deszkamodell szerint teszteltük. A kutatási eredmény alapján 

egyértelműsítettük (archivált dokumentumokkal), hogy rövid időn belül 

közelíthetően 100%-hoz közelítő pontossággal antropometriai, Somatotipizálási 

eredmény nyerhető. A képfúzió elkészítéséhez egy külön szoftver készült, 

amelyik képes adaptálni és faktor szinten az adott vizsgált személy 

metabolizmusát is figyelembe venni. 

 

A bemutatott DEXA és Somatoinfra technológiai elkülönített vizsgálati 

eredményeit a szoftver egységes rendszerbe foglalja. 

A projekt céljainak megfelelő vizsgálatok elvi rendszerbiológiai vázát az alábbi 

ismert kölcsönhatás szerint készült el. 



56 
 

 

 

Az irányításrendszer vázlatot szándékosan az aktuális terápia síkján 

leválasztottuk, mivel a definitív terápiás ellátási szintek végzésére nem kerülhetett 

sor. 

Antropometriai és funkcionális fiziológiai vizsgálatok egyesítése esetében egy 

időben van szükség kifejezetten morfológiai és metabolikus adatokra, 

eredményekre. A Somatoinfra technológiai e két vizsgálati rendszert egészség 

felmérési folyamatoknál egy időben képes feldolgozni. Alap szinten elhangolt 

frekvencia tartományban szükséges teljes test frontális és dorzális felvételezését 

elkészíteni. 

  

 

A Somatoinfra esetében a szerv szervrendszeri, vagy a komplex metabolicus 

folyamatok esetében (ide sorolhatjuk még a neuro-hormonális folyamatokat is) a 

34 régiónak megfelelően kell elkészíteni, kifejezetten SI tér spektrometriai 

feldolgozással. 
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A leírt vizsgálati folyamatokat szemléltető rendszer tervek: 

 

 

A rendelkezésünkre álló szükséges és elégséges vizsgálati eredményeket 

átfedésbe tesszük és így állíthatjuk fel a végső diagnózist. 

A rendszertervben szereplő vizsgálati forma rendszerbiológiai egysége: 

 

Az elemzések esetében hiányként jelentkezett a környezet antropológiai adatok 

faktor értékének meghatározása. Erre a kiegészítő információ feldolgozásra egy 

külön számítástechnikai rendszer készült, amely a térinformatika feldolgozás 

rendszerére épült. 
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A Somatoinfra esetünkben, egy időben több objektív információt is képes 

begyűjteni. Az adatok mennyiséges 1 sec időtartam alatt elérheti a 10 milliós 

kvantumbiológiai foton energia befogását és annak valós időben történő 

elemzését. 

Példa a képalkotás alapját jelentő pixel adatok halmazáról. A kiemelt kép egy fél 

lateralis (jo) hepar felvételt ábrázol. a mátrixban rendezett (táblázati forma) 

számsor kinyomtatva 223 oldal terjedelmű. A mellékelt képen 600-1000 befogott 

IR foton energia látható. 
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A kutatási programra elkészített vizsgáló rendszerek alkalmazhatóságát fantom teszteken 

végeztük el. A tesztelést követően a vizsgálat protokollját készítettük el. 

A program összeállításánál figyelembe vettük a korábbi kutatási eredményeket és azok 

megállapításait: 

Az I. és II. munkaszakaszok rövid összefoglalója: 

- „Antropometriai méréseken és szomatoinfra diagnosztikán alapuló 

sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszer kifejlesztése” című K+F 

projekt első két munkaszakasza (I-II) a tervezett ütemezésben megfogalmazott 

célok elérésével zárultak le.  

- A kutatáshoz, felvételezésekhez és a vizsgálatokhoz szükséges 

műszerezettség határidőn belül elkészült. 

- A vizsgálatok és a felvételezések a II. munkaszakaszban végrehajtott 

korrekciókkal elkészültek.  

- A II. munkaszakaszban elkészített felvételek összevetése a pályázatban 

megjelölt és a hipotézisben megfogalmazott feltételeknek megfelelően 

folyamatosan zajlanak. 

- Az alap célkitűzések bizonyítása és a rutinszerű használat protokolljának 

elkészítése a III. munkaszakasz feladata. 
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III. munkaszakasz 

 

Az első munkaszakasz első negyed évében, a projekt kutatási ütemezésének 

megfelelően felállításra került egy komplex diagnosztikai rendszer, amely 

egyaránt alkalmas volt a mindennapi járóbeteg ellátás végzésére, valamit a 

kutatási tervben megfogalmazott vizsgálatok felvételezésére.  

„Antropometriai méréseken és szomatoinfra diagnosztikán alapuló 

sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszer kifejlesztése” című pályázat 

anyagában megfogalmazott célzott vizsgálatok annyiban tértek el a napi rutin 

vizsgálatoktól, hogy a vizsgálatok utó elemzése és feldolgozása nem elkülönített 

önálló diagnózisok halmazából állt, hanem rendszer szerint egymásra épülő, 

egymást kiegészítő egységes protokoll alapján történt. A kutatás lényege, hogy a 

diagnosztikai eljárások integrálása megtörténjen és a különféle vizsgálatok 

összevetésével a diagnosztikai eljárások kölcsönösen validálják egymást. Ez úgy 

is értelmezhető, hogy az egyes elkülönülő vizsgálati elemek eredményeit egy 

másik vizsgálati eredménnyel valós időben, vagy csak minimális eltéréssel, 

lehetet igazolni, vagy elvetni. A kutatás elsődleges célja, hogy a decentralizált és 

nem egy nyelvezetű diagnosztikai módszerek szinkronizálásával egy egymást 

erősítő egységes vizsgálati rendszer létjogosultságát igazoljuk. Ezt csak abban az 

esetben lehet megvalósítani, ha a vizsgálatok rendszerének minden eleme 

megfelel az élettudományi, antropológiai, szomatológiai, orvos diagnosztika 

feltételeknek. Az egyes diagnosztikai eszközök használata dokumentáltak, a 

diagnosztikai eszközök mérési pontossága kalibrációval (fantommal) igazolt. A 

felállított vizsgálati egységek szintetizálása megtörtént. 

A Mohácsi Kft. központjában a rendszerbe foglalt vizsgáló eszközök, 

antropométerek, Somatoinfra, ultrahang, MR és DEXA eszközök egymásra épülő 

komplex vizsgáló rendszert alkottak. 

A kutatás tárgya elsősorban az volt, hogy értelmezze az egyes vizsgáló eszközök 

mérési pontosságát, valamit egyértelműsítse azok alkalmazásának lehetőségeit. 

Az összetett vizsgálati rendszer ennek megfelelően bővített formában adott 

információt arról hogy az antropometriai mérések és a humán természetes 

radiációra épülő non-invazív QIR vizsgálat milyen mértékben egészíti ki egymást 

és milyen célszerinti összevont vizsgálatok feltételeinek felelnek meg. 

A program első feladata volt, hogy az egyes vizsgáló egység mérési rendszerét 

értelmezze és határozza meg azokat az átfedéseket, amely adott esetben 

indokolatlan és túlzott vizsgálatokat eredményezne. 
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A kutatás másik fontos feladata volt, hogy az adott orvostechnikai rendszerek 

használatának az optimalizálását is elvégezze. 

A kutatási témában megfogalmazott célok kidolgozása ennek mentén kezdődött. 

A vizsgálatok (egyébként decentralizált) az első évben egymásra épülő 

rendszerben kezdődtek el. A vizsgálatok egységes rendszere már a kezdetekben 

bizonyította, hogy hatékony és objektív vizsgálatok egysége magas információ 

tartalommal rendelkezik. 

Az I. munkaszakaszban az elkülönülő vizsgálati rendszerek korábbi adat 

archivációjának felhasználásával elkészült egy egységes racionalizált vizsgálati 

metódus. A vizsgálatok kezdetekor bizonyította, hogy az egységesítés hatására 

több és használhatóbb információt nyerhetünk a vizsgált emberekről.  

Fontos megjegyezni, hogy a rendszerezett vizsgálati formák nem növelték a 

dózisterhelést és igényelt invazív eljárásokat. Fontos megjegyezni, hogy a 

komplexitás pontosan fordított eredményt hozott, a dózisterhelés határozottan 

csökkent, a vizsgálati idő és a vizsgálati eredmények feldolgozása nagyságrenddel 

rövidebb időt vett igénybe úgy, hogy a vizsgált személy a komplex felmérést 

követően perceken belül ismerte az eredményt. 

Itt fontos megemlíteni, hogy a kutatás célja nem statisztika készítése volt. Csak a 

vizsgált személy szomatológiai elveknek megfelelő anatómiai és fiziológiai 

folyamatainak leírására korlátozódott. 

Ennek alapja a szomatotipizálás, mert ez határozta meg a rugalmasan célra orintált 

vizsgálatok egységét.  

Kiemelések az antropológiai, antropometriai, szomatológiai résztanulmányokból: 

- Antropológia és a humánbiológia tárgya és elhelyezése a tudományok 

között  

- A biológiai tudományok (botanika és zoológia) mellett az antropológia 

jelentős területét lefednek bizonyos társadalomtudományi ágak. Az ember 

mint biológiai lényt saját maga által létrehozott környezetével és 

kultúrájával együtt vizsgálja, mivel az ember biológiája és kultúrája szoros 

szövevényt alkot, amelyet BIOKULTURÁLIS SZÖVEVÉNYnek 

neveznek.  

- Tehát az emberi jelenség összes aspektusával foglalkozik .Ezt a definíciót 

a kutatásunk során az antropológia egy saját értelmezésével egészítettük ki 

és ez nem más, mint a KÖRNYEZET ANTROPOLÓGI.  
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- A biológiai vonatkozásai ennek értelmében kiterjednek:- az emberek 

helyére a természetben- származására- külső és belső testi jegyekre- azok 

öröklődésére, valamint nem utolsó sorban a környezetre, ami szerves 

kölcsönhatásban áll egymással. A környezet hat az emberi egészségre, az 

emberi cselekedetek hatnak a környezetre, ami ideális esetben egyensúlyi 

helyzetben vannak. Napjainkban ez az egyensúly bizonyítottan felborult. A 

kutatási program egyértelműsítette és kiemelkedő faktorként értékelte a 

környezet hatását az adott emberre.  

- Az egységesített vizsgálati rendszer dokumentáltan érzékelte, hogy egy 

adott szomatípusra milyen környezeti hatás nehezedi. Mozgás hiány, 

táplálkozási zavarok, toxikusság jellegű anyagcsere folyamat. 

ingerszegény környezet és hosszasan sorolhatnánk azokat a tényezőket, 

amelyek jelentősen befolyásolják egy egyén fejlődését, teljesítményét stb. 

- Különösen szembeötlő a gyermekek fejlődésében mutatkozó változások. 

Egyeszű példával lehet szemléltetni, hogy a test alkata milyen módon 

változhat  akkor, ha a (Hármas Elmélet továbbiakban HE)) HE I fő 

tételének megfelelően anyagcsere forgalma szélsőségesen a divatot követi, 

valamint a HE II fő tétel elveinek megfelelően a növekedési fázisban az 

anyagcsere és mozgáshiány milyen végérvényes váz és izomzati, valamint 

anyagcsere, neuro-hormonális stb. változásokat idéznek elő.  

- A kutatás tekintettel arra, hogy a HE III. fő tételének megfelelően a 

dinamikusan zajló kvantumbiológiai, kvantum biokémiai folyamatokat 

méri lehetőséget teremt arra, hogy azok többlet információjával még 

teljesebb képet kapjunk az adott vizsgált gyermekről, ami az aktuális 

szomatípusnak felel meg, de feltünteti, hogy a természetes szomatotípus 

szerint milyen alkatú és fiziológiás egységnek felelne meg. Pl. egy éves 

gyermek „genetikai” alkata a hagyományos vizsgáló eljárásokkal rejtve 

maradna. A vizsgálati eredmények külön kitérnek arra, hogy a környezet 

antropológia hatások milyen mértékben változtatják az alkatot 

életminőséget és milyen megbetegedések következhetnek ebből pl. az 

immunitás gyengülésével. 

- Az állítás egyszerű értelmezése:  

- Minden életjelenség kémiai folyamatokra vezethető vissza, és mindazokat 

a kémiai reakciókat, amelyek a sejtekben végbemennek, metabolizmusnak, 

anyagcserének nevezzük. Két fő fajtája van: az anabolizmus az építő, a 

katabolizmus a lebontó folyamatok gyűjtőneve. A lebontó reakciók 

általában energiát termelnek, míg az építő folyamatokhoz energiára van 

szükség. 
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- Az élő sejtek, szövetek, szervek és szervezetek a környezetükhöz képest 

rendezett, de nem egyensúlyi állapotban levő rendszerek. Ha nem túl 

hosszú időről van szó, az ilyen állapot is lehet időben változatlan, annak 

ellenére, hogy az izolált rendszer kémiai anyagot és energiát cserél 

környezetével. 

- Az élő rendszerek rendezettségének fenntartásához a táplálékban rejlő 

kémiai energia felszabadítása és hasznosítása adja az energiát. Ennek 

kinyerése és pótlása szabályozottan folyik. Az élőlényekben ez a folyamat 

az egyszeri, robbanásszerű energia felszabadítás helyett, mint amilyen 

például az égés, kvantált módon, sok lépésben, ellenőrzötten történik.  

- A kvantált energiaátvitel átadó (donor) és átvevő (akceptor) molekulák 

közvetítésével, kis energialépcsőkkel valósul meg, s egyik reakció sem 

haladja meg a 60 joule/mol értéket. 

- A sejtbeli metabolikus folyamatok abban is különböznek más nem 

celluláris reakcióktól, hogy meghatározott program szerint zajlanak le. 

Abban is eltérnek a nem sejtben lejátszódó kémiai reakcióktól, hogy ezeket 

a reakciókat biokatalizátorok, vagyis enzimek gyorsítják. Nélkülük 

elképzelhetetlen az élet, hiszen a sejtekben a kémiai reakciók beláthatatlan 

ideig elhúzódnának, gyakorlatilag le sem játszódnának. 

- A leírt anyagcsere folyamatoknak csak egy szűk szegmensét emeltük ki.  

- A kidolgozott kutatáshoz rendelt vizsgálati módszer leglényegesebb 

vizsgálati területe, hogy nem csak az anatómiai állapotot, azaz morfológiát 

vizsgál, hanem például a szomatotipizáláshoz mellérendeli a dinamikus 

metabolikus folyamtok egységét, és azok valós idejű állapotát is (HE I-III). 

- A Somatoinfrával befogott kvantumbiológiai fotonok halmaza 

reprezentálja a sejtek, szervek, szervrendszerek működési állapotát. Az 

emittált fotonok folyamatosan lépnek ki az emberi szervezetből.  

Különösen és kiemelten kell kezelni azt az állítást, hogy a gyermekek 

esetében a (HE II) a növekedés ideje alatt (a változó kor szerint) elsősorban 

un. biológiailag akkumulált energiát vesznek fel és minimális energiát 

adnak le, ami elsősorban a mitózis folyamatában mutatkozik meg. Ez 

értelmezhető a HE kvantum rendszerbiológia elmélet alapján is.  

- Esetünkben az elmélet és a gyakorlat egymást erősítő, értelmező, 

kiegészítő, valamint bizonyító tényezőkényt volt jelen a vizsgáltok 

idejében. 
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- Említhetnék azt, is hogy a fiatalkorú vegyesen sportoló és nem sportolók 

vizsgálatánál egy ismert jelenséggel is találkoztunk. Ez az életkor egy 

maghatározott idejében lábszár (tibialis) és térd fájdalomban jelentkező 

panasz. Sportoló fiatalok esetében valamilyen a térd anteroposterior 

stabilitási érintettséget vélelmeznek, de lehet a térd periarticularis 

védőrendszerének érintettségére is gyanakodni.  

- A rutinszerűen végzett komplex antropometriai mechanikus és digitális 

mérések és a Somatoinfra egységes elemzése alapján valós időben mutatja, 

hogy a tibialis proximalison distalis irányú sarló alakú kivetülés 

ábzázolódik, ami egyértelműen a csont növekedésének képe. 

- Ez az összetett és egymást erősítő jelrendszer csak komplexitásában 

értelmezhető. Azaz megállapítható, hogy az élet fenntartásának minden 

részlete és eleme kvantumbiológiai és kvantum biokémia folyamatok 

sokasága.  

- A Somatoinfra technológia a kutatás alatt bizonyította, hogy nagy 

érzékenységgel képes anatómiai régiónak megfelelően a dinamikusan zajló 

folyamatokat ábrázolni. Kiemelés a háttértanulmányból: 

- Az aminosavak hőértékeinek számításával foglalkozva máris nyilvánvaló, 

hogy az amino- (-NH2), imino- (=NH) és egyéb (például tiol-, guanidin-) 

funkciós csoportok jelenléte miatt tovább kell módosítani a képletet. Az új 

egyenlet simító hatását ebben az esetben is kalorimetriás 

mintavegyületeken próbáljuk ki. A tovább módosított képlettel a többi 

mintegy harminc metabolikus ciklus energiatérképét is elkészítjük. Ezeket 

összekapcsolva megjósolható, hogy egy bizonyos anyagcserezavar esetén 

milyen körök aktivitása fokozódik. Összehasonlítási alapul ismert 

anyagcsere-rendellenességek, vagy törvényszerű időbeni változások 

szolgálnak, amelyeknek a tüneteiről ugyan van tudomásunk, de az egységes 

metabolikus energiaháló-rendszer birtokában a kisebb jelentőségű ciklusok 

hatásának molekuláris “értelmét” is jobban megismerjük. A metabolikus 

súlyponteltolódások kóros tüneteinek kivédésére olyan terápiás eljárásokat 

tervezhetünk majd, amelyek felszabadítják, illetőleg lezárják bizonyos 

molekulák útját a metabolikus körökben. De ezeket az alkalmazásokat 

javasolt szigorúan vett Somatoinfra kontroll alatt tartani. 

- A vizsgáltok esetében abban az esetben, amikor a fent említett típusos 

növekedési SI képet kaptuk, akkor például indokolatlannak tartottuk az MR 

felvételezés és javasoltuk egy esetleges invazív beavatkozás elhalasztását, 

mert egyértelműen kizárhattuk a térd rotátorainak és flexorainak 

érintettségét. 
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- A kutatás háttér tanulmányai azt a célt szolgálták, hogy a kutatásban 

felhasznált minden technológiai folyamat elméleti elemzését is 

értelmezzük, ideális esetben behelyettesítsük. Említhetnénk a 

termodinamika II. törvényét: Egyszerűsítve az mondhatjuk, hogy a 

termodinamika második törvénye kétségtelenül az egész 

természettudomány legfontosabb elvét mondja ki: a dolgok elkopnak és 

pusztulnak. Ez az általánosnak mondható kijelentést természetesen egy 

teljes levezető elméletet foglal magában. 

- A kutatásunkra kivetítve a termodinamika II törvényét tudjuk 

behelyettesíteni egy ember teljes életciklusába, a magzati időtől kezdve a 

geriátriai időszakig. Az élet kimére (HE II) a termodinamika törvényét úgy 

értelmezi, hogy az élet különböző periódusaiban a mitózis és az apoptózis 

arányok és folyamtok előre láthatóan változnak. Ha ezt a sejt szaporodási 

és sejt elhalási folyamatokat kvantumbiológiai elvek alapján vizsgáljuk, 

akkor egyértelműsíthetjük, hogy a humán radiáció (HE III.) valós 

állapotban és objektíven folyamatában jeleníti meg. 

- A kutatásunk kitér erre a nem elhanyagolható tényre is.  

- A termodinamika második törvényének sok köze van az entrópia nevű 

mennyiséghez, amely a világegyetem rendezetlenségét méri. 

(Pontosabban: egy rendszerben, például egy emberben lévő 

rendezetlenségét.).  Mivel egy zárt rendszer entrópiája nem csökkenhet, 

minden folyamat magasabb entrópiájú állapot felé viszi a rendszert. Ez 

képezhető le a dinamikusan zajló kvantum biokémiai folyamatok foton 

emissziójával. 

- Az emberi szervezet folyamatos és szakadatlan sugárzása (humán radiáció) 

függ a bőrünk szerkezetétől és annak összetett rendszerétől. A bőr a 

somatoinfra vizsgálatok esetében különleges szerepet tölt be.  

- A hőről és a hőmérsékletről alkotott hétköznapi szemléletünkkel a 

termodinamika harmadik törvénye is egyezik. Habár eddig csak 

általánosságban esett szó a hő és az entrópia kapcsolatáról, van a két 

mennyiség között egy pontos matematikai összefüggés, amely azt mutatja, 

hogy ha a test lehűl, egyre nehezebb belőle energiát nyerni. Ez elméletileg 

egy megfelelő állítás, de az organikus emberi szervezet szubatomi, sejt, 

szerv szervrendszer összetett és magasan vezérelt életfolyamatit valós 

időben és térben leképezi, esetenként konvertálja és a termikus receptorok 

szabályozásával vissza csatolja. 
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- Ez a bonyolult és végtelen folyamatnak tekinthető állapot tükröződik időről 

időre. Egy ember esetében sem lehetséges olyan képet, éretek, folyamatot 

mérni, ami idővel ismétlődhet. 

- Térjük vissza az antropometriai adatok integrálásához. 

- Minden alkattipológia alkalmazott kutatásnak tekinthető. Alapjukat a váz 

és izomrendszer mérései alkotják. A fenotípust fölépítő tulajdonságok 

között inkább szabály, mint kivétel a többszörös együttjárás, korreláció; b) 

ez a korreláció látszólag erőteljesebb a szélsőségesebb és ezért ritkább 

variánsoknál és c) a tulajdonságok együtt járása valóban a fenotípus 

egészére jellemző, tehát felöleli a morfológián kívül a viselkedést, a 

kórokozókkal szemben mutatott reaktivitást, a szabályzási és vezérlési 

funkciók sajátosságait, hogy csak egy pár fontos aspektust említsünk. 

- A tipológiák alapja az emberre, illetve gondolkodására jellemző azon 

tulajdonságunk, hogy a feldolgozhatatlanul bonyolult világot 

megragadhatóbb, egyszerűbb sémákká igyekszünk egyesíteni. 

- Kutatási programunk erre is irányult, mivel a vizsgálatokat egyre 

alkalmazhatóbb formában végeztük és foglaltuk rendszerbe. 

- Szükség volt a néhány szomatotipizálási formát egybevetni, hogy módunk 

lehessen kiválasztani azt, amelyiket végső formába illesztünk a 

vizsgálatainkhoz. 

- A Conrad-féle alkat-meghatározási technika, mint a Sheldon-féle 

szomatotipizálásnál, a kiindulás itt is egyidejűleg antroposzkópiás és 

antropometriás volt, tehát a három irányból fényképezett mezítelen test 

típusának megállapítása. Szemben amazzal azonban itt azonnal megjelent 

az adott testforma mennyiségi meghatározásának igénye. Ismertetésünkben 

nem térhetünk ki azokra a fenotipikus funkcionális korrelációkra, melyekre 

Conrad igen nagy súlyt helyezett, hiszen számára, aki rendszerét orvosként 

azonnal a gyakorlatba, a klinikai diagnosztikába és gyógyításba kívánta 

átültetni, ez volt kutatásának és rendszeralkotásának fő értelme.  

- A rövid háttértanulmányból kiemelt részlet rámutat arra, hogy a 

szomatotipizálás milyen összetett és bonyolult vizsgálati technikát takar. 

- Munkacsoportunk egyik tagja (Petrekanits Máté) mindhárom 

munkaszakaszban végzett Sportantropometriai vizsgálatokat. A 

retrospektív adatok és a program alatt végzett vizsgálok rendszerbe 

foglalása lehetőséget teremtett arra, hogy a programban meghatározott első 

feltételt rendezetten egy komplex vizsgálati egységbe integráljuk. 
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Sportantropometriai vizsgálat: 

Jegyzőkönyvben használt, ANTROPOMETRIA RÖVIDÍTÉSEK, 

MAGYARÁZATUK: 

MÉRT ADATOK: 

RÖVIDÍTÉSEK:   RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA: 

TTM     TESTMAGASSÁG 

TTS     TESTSÚLY 

HUS     KÖNYÖK SZÉLESSÉG 

TDS     TÉRD SZÉLESSÉG 

VAS     VÁLLSZÉLESSÉG 

MKS     MELLKASSZÉLESSÉG 

MMG     MELLKASMÉLYSÉG  

CRS     CSÍPŐSZÉLESSÉG 

MKK     MELLKASKERÜLET 

FKK     FESZÍTETT FELKAR 

FK     FELKAR KERÜLET 

AKK     ALKAR KERÜLET 

CUK     CSUKLÓ KERÜLET 

KZK     KÉZ KERÜLET 

COK     COMB KERÜLET 

ASK     ALSÓLÁBSZÁR KERÜLET 

BOK     BOKA KERÜLET 

BR     BICEPSZREDŐ 

TR     TRICEPSZREDŐ 

LR     LAPOCKAREDŐ 

CSR     CSÍPŐREDŐ 

HR     HASREDŐ 

COR     COMBREDŐ 

MSR     ALSÓLÁBSZÁRREDŐ 
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SZÁMOLT ADATOK: Az általunk alkalmazott antropometriai eljárások 

DC     NAPTÁRI ÉLETKOR átszámítása tízes 

számrendszerbe 

BF     BIOLÓGIAI ÉLTKOR 

VTM      várható testmagasság: Mészáros és 

Mohácsi (1983). 

 A várható testmagasság becslése 95 százalékos beválással a megadott értékekkel. 

Ennél nagyobb eltérés esetén a sportágválasztáshoz megfelelő megbízhatósággal. 

(Mészáros J. szerkesztő: Gyermeksport biológiai alapjai 1990) 

növekedési típus: Conrad (1963) 

MIX     METRIKUS INDEX   

PLX     PLASZTIKUS INDEX 

testösszetétel becslése: Drinkwater és Ross (1980), 

BZS     BECSÜLT ZSIGER /KG/  

BCS     BECSÜLT CSONT /KG/ 

BI     BECSÜLT IZOM /KG/ 

BZSR    BECSÜLT ZSÍR /KG/ 

BZS%    BECSÜLT ZSIGER /%/ 

BCS%    BECSÜLT CSONT /%/ 

BI%     BECSÜLT IZOM /%/ 

BZSR%    BECSÜLT ZSÍR /%/ 

 

TZS%    BECSÜLT ZSÍR PARIZKOVA SZERINT 

Heath és Carter (H-C) komponensek: I. komponens = relatív kövérség, (endomorfia) II. 

komponens  =  relatív robusztusság, (mezomorfia) III. = III. komponens = relatív nyúlánkság 

(ektomorfia). 
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15178,633,614,413,12-1,5359,09169,52128

14179,043,644,383,17-1,4553,25163,86446

13178,663,454,453,56-1,5149,47158,64474

12178,933,484,333,73-1,5143,4152,18589

11178,733,544,273,66-1,4838,42146,37646

10178,863,334,333,6-1,435,24141,59739

9178,653,284,373,52-1,3331,71136,38718

8178,493,274,373,2-1,2428,29131,62839

7178,423,114,53,06-1,1727,44129,09186

korVTMEktMezoEndoMIXTTSTTMn

 

Részlet a jegyzőkönyvekből: 

 

 

Az alkati jegyek alapján történő tipizálás számos ismert formája közül egy 

integrált rendszer szerin célratörően alkalmaztuk az egyese mérési formákat.  

A növekedési prognózis felállítását Mészáros és Petrekanits munkásságára 

építettük.  
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A kutatási folyamatokban Gyenis kiemelkedő eredményeivel is számoltunk. A 

kutatási programba alkalmazott DEXA eljárással korlátozottan (csak indokolt 

esetben) lehetőség nyílt arra, hogy az egész test váz és izomrendszerének mérhető 

értékeit és nem utolsó sorban a denzitási értékek behelyettesítésével nem csak 

mennyiségi, hanem minőségi analízist is el tudtunk végezni. A kutatás összetett 

célja megkívánta, hogy olyan vizsgálati rendszert dolgozzunk ki, amelyik rövid 

idő alatt, a szervezetet nem megterhelve egyaránt ad kiemelkedő információt az 

alkatról, somatotípusról és az ebbe behelyettesíthető dinamikus fiziológiai, 

metabolikus folyamatokról. A kutatási program ideje alatt valamint a bizonyítható 

evidenciákon alapuló vizsgálatok eredményei lehetővé tették, hogy összefoglaló 

párhuzamosan összefoglaló tanulmányok is készüljenek. A „funkcionális 

anatómiai képalkotás” rutinszerű alkalmazása, a kutatási időszakban 

folyamatosan igazolta az elméleti állításokat és segített azok tézis szintű 

igazolását, nem utolsó sorban a kvantumbiológia elvek gyakorlati alkalmazásának 

bizonyításával. 

Kiemelés a háttér tanulmányokból, amelynek gyakorlati alkalmazása a kutatás 

idejében rutinszerű eljárássá formálódott. 

 

A KUTATÁSI ÉS VIZSGÁLATI SZAKASZBAN INTEGRÁLT 

KVANTUMBIOLÓGIAI ALAP RENDSZERTANI ELMÉLET 

ÖSSZEFOGALALÁSA 

 A címben megfogalmazott tudományterület első olvasatra összetett és nehezen 

értelmezhető fogalmakat tartalmaz. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk magát a címet 

ahhoz célszerű feleleveníteni ismereteinket. 

Kvantumbiológia: A sokak számára értelmezhetetlen és kevéssé ismert tudomány 

terület mindösszesen néhány évtizedes múltra tekinthet vissza. A témával 

foglalkozó alapkutatások elsősorban a természet vizsgálatára, a 

kvantummechanika, fizika és kémiai ismeretek épülnek.  

„A kvantumbiológia, egy bonyolult akaratunktól független folyamatosan változó, 

a természetben jelenlévő szakadatlan anyag és az élet körforgásának összetett 

ismereteit tartalmazó tudomány. A kvantumbiológiai részleteiben elméletileg 

leírható, de a természeti jelenségek végtelen összefüggései időben és térben soha 

nem ismétlődő folyamatok sokasága. Az állítás alapján a biológiai 

kvantumfolyamatok értelmezésére kell a fő hangsúlyt helyezni, mert csak ebben 

az esetben van módunk az egyes részletek megismerésére.”  
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 A kvantumbiológia, a természet rendjének értelmezését és annak szakadatlan 

kőrforgását (anyag, élet) tárja fel. A végtelenül bonyolult térben és időben 

változó, de törvényszerűen rendezett életfolyamatok sokaságához szükség volt 

egy rendező elmélet elkészítésére. A 2008-ban bemutatott és közétett „Hármas 

Elmélet” három fő tétele lehetőséget teremt arra, hogy ezt a bonyolult és még 

kevéssé ismert természeti folyamatok végtelen sokaságát értelmezi és mérni 

tudjuk.  Ennek hiányába csak elméleti fejtegetésekbe bocsátkozhatunk és a 

végtelenül bonyolult, de rendszer szerinti élet körfolyamatokat mindösszesen 

csak vélelmezni tudjuk. A kvantumbiológiai tudományát sok esetben, számos 

tanulmányban és értelmezésben leírták. Ezekben a leírásokban a tudomány terület 

értelmezése pontos és szakemberek számára érthető, de az is kiolvasható, hogy a 

tudomány alapszinten is rendezetlen, valamint a társtudományok, tézisek 

szintéziséről sem beszélhetünk. Idézzünk fel egy tömören megfogalmazott 

kvantumbiológiai értelmezést:  

A kvantumbiológia (lat.—gör.) a biológiának az az irányzata, amely a biológiai 

jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. A 

biológiai energiaváltozásokat az energia kvantumtermészetével összefüggésben 

értelmezi. Az élő szervezetekben lejátszódó fotokémiai és fotobiológiai reakciók 

során a molekulák fénykvantumok elnyelése révén aktiválódnak, így ezen 

folyamatok sebességét elsősorban a fény intenzitása és nem a molekulák termikus 

(kinetikus) energiája szabja meg. A növényi sejtek fotoszintézise esetén több 

tényező függ a fényintenzitástól. tél. Így a fotoszintézis sebessége különböző 

fényintenzitás mellett különböző, a hőmérsékleti koefficiens kis fényintenzitás 

esetén kisebb, nagyobb intenzitás fényben nagyobb. Nagy fényintenzitás esetében 

az egész biológiai folyamat menetét a fényenergiát hasznosító kémiai reakciók 

sebessége szabja meg, mivel az egymás után (sorozatban) lezajló folyamatok 

közül ezek a lassúbbak (sorozatos reakciók). Az élő szervezeteket általában 

különbözőféle sugárhatások érik, amelyek a sejtek életműködéseit, többé-kevésbé 

mélyrehatóan befolyásolják. A sugárkvantumok elnyelése által (primer reakció) 

aktivált (gerjesztett) atomok, ill. molekulák keletkeznek. A primer reakciót 

szekunder reakció követi, melynek során az elnyelt energia visszasugárzódik 

(azonos hullámhossz mellett: rezonancia, más hullámhosszal: fluoreszcencia), v. 

hővé degradálódik. Ezen túlmenően az aktivált molekulák nagy 

reakcióképességűek, s a szervezeten belül új kémiai reakciók létrejöttéhez 

vezetnek. — A sugárzásokat (ha megfelelő a hullámhossz) a nukleinsavak is 

abszorbeálják, aminek mutagén hatások a következményei. Az ionizáló 

sugárzások károsító hatásai elsősorban e sugárkvantumok nagy energiájával 

függnek össze.  
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Az ionizáló sugárkvantumokat legnagyobb részét a protoplazmájában levő 

vízmolekulák nyújtják. Ezek ionizációja során szabad oxidáló gyökök, vegyületek 

képződnek, amelyek az ionizáló sugárzások hatásaiért elsősorban felelősek. 

A fenti meghatározást az élettudománnyal foglalkozó kutatók értelmezni tudják, 

de azt is meg kell jegyezni, hogy ebben az értelemben az elméleti munkák mellett 

kísérletes vizsgálatokra nem kerülhet sor, mivel a biológiai kvantumfolyamatok 

nehezen mutathatók ki, nehezen, vagy egyáltalában nem mérhetőek. A „Hármas 

Elmélet” a kvantumbiológia zárt rendszerét hivatott megváltoztatni és nyitottá 

tenni azzal, hogy a III. fő tételben megfogalmazott tézisével a nagysebességű és 

végtelen számú biológiai kvantumfolyamatok foton emissziós jelenségét 

(fenomént) képes befogni és a nagyszámú folyamatos foton ütközések intenzitását 

mérhetővé teszi. Ezek a kvantumbiológiai folyamatok valós időben 

monitorozhatók, mérhetők és ez által az életfolyamatokról kiemelkedően 

értelmezhető információkat nyerhetünk. 

Az Elmélet kísérleti igazolása egyértelművé tette, hogy minden életjenség, 

kvantumfolyamatok sokasága. Egyben az is igazolást nyert, hogy az élet, annak 

kialakulása, és fennmaradása is kvantum jelenségek összessége. A biológiai 

tudománya napjainkban kiemelkedő ismereteket foglal magába. A biológiai 

szerteágazó tudomány területeinek írásai sok könyvtárnyi irodalmat tesznek ki. A 

tudomány szerteágazó területei olyam mértékben szakosodtak, hogy az egységes 

életfolyamatok értelmezése egyre nehezebb feladatot jelent. Ezért a 

biokémikusok, neurológusok, belgyógyászok, molekuláris biológusok, 

onkológusok, anatómusok stb. egységes párbeszéde nem jöhet létre. Létezik egy 

külön szakterület, amit rendszer biológiának nevezünk. Fontos és alapozó 

tudománynak tekinthetjük. Gyakorló orvosokkal való beszélgetésen szembesülni 

kellet azzal, hogy ennek a tudományterületnek a fontosságát nem ismerték fel és 

ez által nem is alkalmazzák mindennapi munkájuk során.  A kutatási időszak alatt 

dolgoztuk ki azt a technológiát és protokoll rendszert, amely alapján az általános 

(a célzottan megjelölt) orvosi gyakorlatba is lehetséges a bevezetése.  

A rendszerbiológiai alapozó tudományának tekinthetjük a fajok osztályozási 

rendszerét. A fajok osztályozását 250 éve Carl von Linné svéd természettudós 

dolgozta ki, amit rendszer taxonómiának nevezhetünk. A módszer a mai napig 

alkalmazott rendszertani fogalom. Igazából, csak a taxonomusok azok a tudósok, 

akik az élővilág résztvevőinek mindegyikét rendszerszerűen osztályozzák. Ez a 

bonyolult osztályozási rendszer nem véletlen, mert például ha a rendszerből 

kiemeljük a gerinctelen és gerinces fajokat, akkor láthatjuk, hogy milyen 

bonyolult rendszert képeznek az élőlények. 
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 A gerincesek esetében 45 000 ezer fajt, míg a gerinctelen fajok esetében  950 000 

egyedet ismernek és osztályoztak. A rendszerbiológiai értelmezés szerint a fajok 

osztályozása jelenti az alapozó rendet. Abban az esetben, ha kiemeljük a 

növényvilágot és az állatvilágot, akkor már maga az osztályozási rend 

bonyolultsága is szembetűnő. A kutatási idő alatt tehát az Ember biológiai 

életfolyamatait, azok törvényszerűségei vizsgáltuk komplex módon (anatómiai és 

életfolyamatok kornak és nemnek megfelelő összefüggés rendszerbe. 

Felvetődik a kérdés, hogy a rendszerbiológia, az élet kialakulása, az evolúciós 

folyamatok ismeretei hogyan kapcsolódnak a kvantumbiológiához és fordítva, a 

kvantumbiológiai (még csak szerény ismereteink) milyen új kérdéseket vet fel. 

Célszerű az élővilág rendszerelméletének egy merőben új kvantumbiológiai 

axiómáját (Az axióma: olyan kiindulási feltételt jelent (például a filozófia 

ágaiban, vagy a matematikában), amit adottnak veszünk az érvelések során. Az 

axióma különféle okok miatt nem megkérdőjelezhető, megállapított alaptény, 

alapigazság.) lefektetni. 

Ez nem más, mint az, hogy az élethez köthető minden esemény, az élet 

megjelenésétől kezdve, napjaink élővilág létezéséig, csak és kizárólagosan 

kvantum jelenségek halmazai és azok folyamatos természet törvényei szerinti 

reprodukciós rendszerek. Pontosítva, az élet alapja a kvantum jelenség: (A 

kvantum latin szó (quantum, jelentése mennyiség). Legáltalánosabban véve 

valami mérhetőnek az alapvető egysége. A kvantum fizikában a legkisebb adag, 

amivel egy mérhető mennyiség növelhető. Az energia kvantuma például a foton, 

egy adott frekvenciájú hullámszerű csomag. A kvantummechanika a 20. század 

elején azon az alapvető feltevésen jött létre, hogy az elektromágneses sugárzás 

ilyen csomagokban érkezik.) 

A taxonomiában, és a rendszer biológiában ezt a kvantumbiológiára vonatkozó 

axiomát ez idáig nem vették figyelembe. Az érezhető volt, hogy az ismeretek 

gyarapodásával szükségszerűvé vált a rendszerbiológia elveinek a bővítése. A 

Hármas Elmélet bemutatásának évében 2008 szeptemberében egy időben a párizsi 

Természettudományi Múzeumban a taxonomusok nemzetközi találkozójukon 

felvetették a fajok osztályozásának felülvizsgálatát.  

Kiemelés: Az élőlények morfológiai jellegzetességeire alapozott, rendkívül 

aprólékos rendszere még sokáig élni fog, de számos biológus sürgeti ma már 

olyan osztályozás kidolgozását, amely túllép az alaki sajátosságokon és 

figyelembe veszi az evolúciót. Az utóbbi évtizedben tucatnyi ilyen elmélet 

született, különösen a PhyloCode nevű keltett figyelmet, amely azt kutatja, mi 

volt közös a fajokban evolúciójuk előtt.  
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A taxonómia sajátos problémája, hogy miként lehet pótolni az egyes növények és 

állatok két évszázada használt nevét anélkül, hogy káosz alakulna ki. "Ha nem 

létezne a hierarchikus osztályozás, tanácstalanok lennénk" - mondta az AFP-nek 

Edward Wilson amerikai biológus. A taxonómusok éppen az új osztályozások 

elveiről vitatkoznak. "Egyesek mindent nagy csoportokba akarnak zsúfolni, 

mások olyan finom felosztást keresnek, amelyben a legkisebb különbség is 

érvényesül" - mondja Richard Pyle zoológus, a zoológiai nomenklatúrával 

foglalkozó nemzetközi bizottság (ICZN) tagja. 

 A Föld élővilágának alig 10 százalékát osztályozták eddig 

Az ilyen vitákon túl azonban a szakemberek rendkívül sürgősnek tartják a bolygó 

egész bioszférájának osztályozását - tekintettel arra, hogy egyes szakértők azt 

jósolják, hogy az emberi tevékenység következtében a ma létező fajok legalább 

30 százaléka kipusztul. Andrew Polaszek, a londoni Természettudományi 

Múzeum tudósa, az ICZN távozó főtitkára ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet 

arra, hogy "az egyes élő szervezetekről megszerzett minden tudás kulcsa éppen a 

megnevezés".  Noha általában azt feltételezik, hogy a bolygó élővilágának 

katalógusa gyakorlatilag teljes, valójában az ellenkezője az igaz. "Mintegy 250 

évvel Linné után a Földön élő organizmusoknak csak a 10 százalékát 

osztályoztuk. 

A madarak mintegy 90 százaléka, a növények több mint 80 százaléka ismert, 

viszont a baktériumokról és más mikroorganizmusokról szerzett ismeretek 

hihetetlenül hiányosak" - állítja Edward Wilson. A gombafélék számát másfél 

millióra becsülik, viszont csak 60 ezret katalogizáltak, a nematodák - az élősködő 

fonálférgek - listáján 80 ezer faj szerepel, de feltehetően 4-5 millió féle létezik. 

A taxonomusok létrehozták a világhálón a Zoobank honlapot, amelyen jelenleg 

már 1,8 millió faj neve olvasható. "Ezen mindenki láthatja, mi történik a világ 

többi részén" - mondja Richard Pyle, aki szerint ez a megközelítés "Linné óta a 

legkomolyabb változás a taxonómiában." (NG Online) 

A párizsi konferenciával szinte egy időben zajló hazai konferencia 

(2008.szeptember 12. Veszprém), amelyen kvantumbiológiai alapozó 

rendszerelméletének a Hármas Elmélet bemutatása történt már lehetőséget 

biztosított arra, hogy az élővilág bonyolult és szinte átláthatatlan összefüggés 

rendszerében egy új szemlélettel a kvantum mechanika, fizika, kémia biológiai 

adaptálásával egy új rendszerbiológiai osztályozási rendszert lehessen felépíteni. 

 

 



75 
 

Az eltelt kilenc év alatt a kvantumbiológiai kutatások (kiemelten a Hármas 

Elmélet III. fő tételében megfogalmazottakra) ráirányították a figyelmet arra, 

hogy minden életjelenség alapja, léte, fennmaradása az csak és kizárólagosan 

kvantumfolyamat. Tehát egyszerű következtetéssel is a rendszerbiológiai, 

kvantumbiológiai axiómák rávezették a kutatót arra, hogy a rendszerbiológiai és 

a fajok osztályozásának egy új lehetséges rendező elvét mellékelje a Hármas 

Elmélet téziseihez.  

Az élővilág Kvantumbiológiai rendszerelmélet szerinti osztályozás elmélete. 

Tételek: 

- Bolygónkon az élet megjelenése kvantum folyamatok összessége (az állítás 

levezetése folyamatban). 

Élőlények kvantumbiológiai osztályba sorolása: 

I. Fényt, fotont, elektromágneses sugárzás, mint energiát befogó élőlények. 

- Az élet kialakulását követően az első élőlények kvantumbiológiai 

értelmezés szerint foton befogó rendszerek voltak, azaz energia befogadók voltak. 

Ezeknek az első élőlényeknek a fennmaradását a Nap sugárzása biztosította. A 

kutatások kimutatták, hogy az energia befogadó, fotont elnyelő élőlények energia 

leadása, vagy foton emissziója minimális volt. (példaként említhetők a 

Cianobaktériumok: A cianobaktériumok (Cyanobacteria) baktériumtörzsét 

korábban kékmoszatok (Cyanophyta) néven a növények országába sorolták 

fajainak megjelenése és életmódja alapján. Mintegy 2000 fajukat ismerjük. Nevük 

egyrészt prokarióta rokonságukra utal, másrészt a többi fotoszintetikus 

színanyagot elfedő, kék színű fikociánra. Sejtjeik felépítése alapvetően 

megegyezik a baktériumokéval, de nincsenek ostoros formáik. Plazmájuk az 

örökítő anyagot tartalmazó belső, színtelen centroplazmára és a fotoszintetikus 

pigmenteket tároló külső kromatoplazmára tagolódik. Ez utóbbiban a sejt 

felszínével párhuzamosan tilakoid membránok húzódnak, és azokban klorofill-a 

és karotinoidok, valamint a felszínükön lévő gömböcskékben (phycobilisoma) 

fikobilin festékek kötik meg a napfény energiáját. A fikobilinek közül a kék fikocián 

minden fajban előfordul, a vörös fikoeritrin gyakran hiányzik. Asszimilációs 

termékük a glikogénre hasonlító cianoficea-keményítő. 

Valószínűsíthetően ez a baktérium elszaporodás is fontos szerepet kapott abban, 

hogy Bolygónkon az Oxigén megjelent a légkörben. Foto szintetizálnak; sejtjeik 

klorofillt, valamint kék vagy piros színanyagot tartalmaznak. Autotróf, ritkán 

mixotróf módon táplálkoznak. Fotoszintézisük a többi baktériuménál közelebb áll 

a növényekéhez, mivel közben oxigént szabadítanak fel.  
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Éppen ezért valószínűleg jelentős szerepet játszottak a Föld légkörének oxidatívvá 

alakításában. 

Napjainkban is az élet fennmaradását az energia, foton, fény, elektromágneses 

sugárzást befogó élőlények biztosítják. Kísérletesen bizonyított, hogy a 

fotoszintézis folyamatában bevitt energia biztosítja például a fotoszintézis 

folyamán kialakuló polimerek és porfirinek szerves vegyületeinek kialakulását. 

Energia leadás nem mérhető (egészen minimális), viszont az elnyelt sugárzást az 

elmélet szerint szerves vegyületek formájában akkumulálja. 

 

II. Vegyes energia befogó, elnyelő, de anyagcserét is folyatató élőlények 

osztálya. 

- Az élővilág II. kvantumbiológiai osztályába sorolhatóak azok az élőlények, 

amelyek létének fennmaradása függ az energia, foton, fény, elektromágneses 

sugárzás befogásától. Már rendelkezik anyagcsere folyamattal, de az I. , vagy II. 

osztályba sorolt élőlények elfogyasztásával még nem tud annyi energiát 

felszabadítani, az akkumulált szerves kémiai molekulákból, amennyi elégséges 

lenne létének fennmaradásához. Az evolúciós folyamat korai szakaszaiban már 

megjelennek ezek az élőlények. Példakényt említhető: 

A hüllők az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók, kiváltképp 

a trópusi és szubtrópusi éghajlatú területeken. Habár valamennyi sejt 

anyagcseréje termel bizonyos mennyiségű hőt, a modern hüllőfajok egyike sem 

képes testhőmérsékletének állandó értéken tartására, emiatt ezeket az állatokat 

"hidegvérűeknek" (ektotermeknek) is nevezik. Testhőmérsékletük többé-kevésbé a 

környezet hőmérsékletének függvényében változik, például árnyékban lehűl, a 

napsütés hatására pedig felmelegszik (pontosítva, a nap sugárzásával 

viszonylagosan ideális körülmények között abszorbeálja a fotonokat, amelyek 

mind kvantum folyamatokká alakulnak át, tehát nem csak hőmérséklet emelkedést 

jelent az elnyelt elektromgáneses sugárzás). Jelentős mértékben viselkedésükkel 

szabályozzák testük hőfokát, hűvös időben napoznak, meleg időben nyirkos, 

árnyékos helyekre húzódnak. Hűvös környezetben testük természetesen melegebb 

a környezetnél, a kérges teknős például meglehetősen hűvös tengerekben is 

rendszeresen előfordul. Testében a meleg vért a keringési rendszer a test 

középpontja felé továbbítja, kiszorítva a hidegebb vért a külső részek felé. 

Természetes élőhelyén a legtöbb hüllő a melegvérű emlősöknél és madaraknál 

jóval kevésbé szabályozza a testhőmérsékletét. Ez a táplálkozásnál előny, mert a 

hasonló méretű emlősöknél és madaraknál kevesebb élelemre van szükségük — 

utóbbiak ugyanis a táplálékukból kinyert energia jelentős részét szervezetük 

melegen tartására fordítják.  
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A melegvérűek általában gyorsabban mozognak, bár egy támadó vagy menekülő 

gyík, kígyó vagy krokodil rövidtávon rendkívül gyors lehet. 

III. Fényt, fotont, elektromágneses sugárzás emittáló élőlények: 

- A III. kvantumbiológiai osztályba sorolható az Ember. Az emberi 

kvantumbiológiai lét elsődlegesen energia leadó rendszernek tekinthető. Az 

élővilág kvantumfolyamatainak tanulmányozása és megfigyelése egyértelműen 

bizonyítja, hogy az ember anyagcsere révén tartja fenn létét. Az anyagcsere 

folyamatai levezethetők úgy is, hogy a táplálék láncolat végén helyezkedünk el. 

Ez azt jelenti, hogy a létünket csak úgy tudjuk fenntartani, hogy az I. és II. kvantum 

rendszerbiológiai osztály élőlényeinek befogott fotonjainak szerves kémiai 

molekuláiban akkumulált energiáit szabadítjuk fel az anyagcsere folyamatunkkal. 

Jellemzően, tehát nem energia, foton elnyelő élőlények vagyunk, hanem 

jellemzően energia leadók. A kutatás, a Hármas Elmélet III. fő tételének 

igazolásával pontos képet ad az élő ember metabolikus kvantum folyamatairól és 

a leadott, emittál fotonok tér spektrometriai adatai reprezentálják a táplálékkal 

bevitt és az abban akkumulált energia felszabadulását. 

A III. osztályba sorolás rávilágított arra, hogy az integrált vizsgálati rendszerünk, 

amit a kutatás folyamán használtunk, az milyen összetett és végtelenül bonyolult 

folyamat rendszer. A konzervatív szemléletű diagnosztikai módszerekkel (rész 

területek lokális vizsgálata, akár molekuláris biológiai  szinti, vagy csak 

morfológiai képletek alapján történő diagnosztizálás esetében kevés információt 

nyújt az adott ember aktuális életéről és élet folyamatairól. Az elmélet 

összetettsége szinte lehetetlenné tenné, a rutinszerű vizsgáltok elvégzését, mert 

csak növelné a diagnózisok számát, ezzel egyre szerteágazóbb és 

értelmezhetetlenebb adathalmazokban veszne el a valós, adott esetben egészséget 

befolyásoló tényező. 

Az elmélet HE III.fő tétel értelmezése és gyakorlati megvalósítása azonban egy 

nem várt eredményt hozott, azaz a dinamikus nagysebességgel zajló az egész 

emberi testre kiterjedő metabolikus folyamtok kvantum jelenségé leképezését és 

mérhető spektrális tartományba történő megjelenítését. 

Elméletileg ez feldolgozhatatlan mennyiségű információt jelent. A több évtizede 

folyó kutatás és a Mohácsi Kft. rendelőjében folyatatott célzott projekt 

vizsgálatok validálták, hogy a dinamikus nagysebességű monitorozásnak az 

emittálódott fotonok valós idejű intenzitás különbsége a diszfunkciós területet 

tájanatómai pontossággal mutatja. A spektrális elemzés, nem csak régiót jelöl, 

hanem az értő szakember számára az ott zajló fiziológiai folyamatokról is pontos 

információt ad. 
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Összefoglalva: 

A Hármas Elmélet és az ahhoz rendelt Kvantumbiológiai rendszerelmélet új 

lehetőségeket teremt az élettudományok jövőbeni kutatásához. Fontos 

megjegyezni, hogy a leírt kvantumbiológiai elmélet semmilyen elméletet nem ír 

felül, sőt az ismert tudományos eredmények minden tételét igazoltan értelmezni 

tudja (például Erwin Schrödinger az élőlények amorf, aperiodikus 

kristályszerkezeti elmélete). Valamint lehetőséget teremt arra, hogy az 

élettudományok új kutatásai teret nyerhessenek. 

A kutatás során minden olyan részletre oda figyeltünk, amely pontos és magas 

információ tartalmat hordozta. 

A számos megállapítás és integrálás közül két területet szükséges kiemelni, mert 

mindkettő olyan új lehetőséget jelent az általános szűrési programokba, a 

sportorvoslásba, de a beteg ellátásba, amely területen ez idáig orvos diagnosztikai 

tárházába nem volt ismert. 

1) A fájdalom detektálása: Az összetett és integrált diagnosztikai egység a 

Somatoinfra képalkotásával a fájdalmat és annak okát, kiterjedését, 

intenzitás leképezi. A sajátos QIR fájdalom topográfia egyértelmű és 

azonnal beazonosítható. A kutatás folyamán, elsősorban a sportsérülések 

vizsgálatánál a QIR rendszerű fájdalom megjelenítés rutinszerűvé vált. A 

fájdalom Somatoinfrával történő rutinszerű vizsgálati eljárása (validációval 

kiegészítve) külön tanulmányban lett összefoglalva. A tanulmány, amely 

szerves részét képezi az összevont kutatási eredménynek bizonyítja, hogy 

a Somatoinfra QIR technológia alkalmas topografikusan megjeleníteni a 

fájdalmat. 

2) Napjainkban az egészséget befolyásoló tényezők egyik kockázati eleme a 

góc kérdése. Az alkalmazott diagnosztikai rendszerekben a gócot, a test 

valamelyik régiójában megbúvó „gyulladásnak” vélelmezik. A 

megnevezés pontatlan, mert a gyulladás emelkedett hőmérsékleti értéket 

jelent. Viszont a szervezetben kialakuló gócok nagyon változatos 

életfolyamatokat mutatnak. Ezek nagyon leegyszerűsítve lehetnek 

oxidatív, vagy reduktív, vagy aerob, anaerob folyamatok akár összetett 

formában is.  

 

 



79 
 

A kutatási program idő alatt a fájdalom különféle megjelenési formájával 

és a sokféle góc jelenséggel egyaránt találkoztunk. 

 
 

GÓCKERESÉS 

FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI KÉPLKOTÓ ELJÁRÁSSAL 

(SOMATOINFRA©®) 

 

A kutatási program ideje alatt a rutinszerűen alkalmazott góckeresési 

eljárás elmélete és gyakorlati megvalósítása 
 

Mindösszesen 70 év telt azóta, hogy Sir Alexander Fleming a penicillin 

felfedezője megoldást talált (penicillin) a kórokozó baktériumok semlegesítésére. 

A forradalmian új megoldás úgy tűnt véglegesen megoldja a fertőzések kezelését. 

Említhetnénk Semmelweis Ignác felismerését is, amely a gyermekágyi láz 

megszüntetését segítette elő (kézmosás). Az emberiség folyamatosan kereste 

azokat a megoldásokat, amelyekkel meg lehet előzni a fertőzéseket, szeptikus 

folyamatokat. Ismert az a szomorú eset, hogy Semmelweis Ignác jobbító 

szándékát az orvoskollégák milyen módon szólták le. Az elmúlt évtizedekben a 

protokollhoz szokott orvoslásban Semmelweishez hasonlatosan Fleming 

megjegyzését sem vették figyelembe. Fleming gyógyszere lett az első 

antibiotikum, amit már hét évtizede használnak a gyógyításban. A skót tudós, már 

70 évvel ezelőtt megjósolta az antibiotikumok hatásosságának elenyészését.  

Idézet:  

„Nem sokkal azután, hogy elnyerte a Nobel-díjat Fleming, aggodalmának adott 

hangot, hogy mennyire veszélyes lesz a világ antibiotikumok nélkül. Úgy vélte, ha 

meggondolatlanul használják az általa felfedezett gyógyszert, annak rossz vége 

lesz, és az orvosok morálisan felelősek lesznek azoknak az embereknek a 

haláláért, akik az antibiotikumnak ellenálló betegségeknek esnek áldozatul… És 

ahogy megjósolta, az orvosok és pácienseik azóta is nagyon felelőtlenül 

viselkednek e hatóanyagokkal, amelyeket nyakra-főre felírnak és beszednek 

minden apró-cseprő bajra. Hamarosan meg is jelentek az antibiotikum-rezisztens 

baktériumok. Egyes szakértők szerint az Egyesült Államokban az esetek 50 

százalékában jelenleg is teljesen feleslegesen írnak fel antibiotikumot, ráadásul 

45 százalékban olyan betegségre írják e készítményeket, amelyeket eleve nem is 

gyógyíthatnak.  

 

A helytelen, túlzott, illetve az indokolatlan antibiotikum használat miatt olyan 

baktériumok jelentek meg, amelyek ellenállnak a különböző gyógyszereknek. 

Ráadásul nem csak az emberek, hanem az állatok is rengeteg antibiotikumot 

kapnak, hogy egészségesebbek és kövérebbek legyenek. Ez többek között Kínában 
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hatalmas probléma, de az Egyesült Államokban értékesített antibiotikumok 80 

százalékát szintén farmokon nevelt állatok kapják. Forrás: techinsider.io” 

 

A korai kvantumbiológiai kutatások egyik kiemelkedő eredménye volt, hogy 

például az emberi szervezetben megtelepedett mikrobák (legyen az aerob, vagy 

anaerob) un. kvantum jelei a funkcionális anatómiai képalkotó rendszerrel valós 

időben és a térbeli anatómiai pontossággal megjeleníthetőek lettek.  

Ez a felismerés indította el a góckeresés több mint húsz éves kutatását, amelyek 

napjainkban is intenzíven zajlanak.  

 
 

 

A felismerés korai szakaszában a traumatológiai post operatív esetek vizsgálatára 

került sor. A Műegyetemi kutatólaboratórium kutatásait figyelemmel kísérte több 

nemzetközi orvosi eszközöket gyártó világcég, de mint nagy kockázatot jelentő 

megbetegedést számos orvos csoport is tanulmányozta.  

Nemzetközi konferenciákon állandó téma volt (és ma is azt), hogy a műtétet 

követően a baleseti sérülteknél (katasztrófa, háborús övezetek, migráció) a 

szeptikus folyamatok kialakulása életveszélyes is lehet. Sok esetben végtag 

vesztés is lehet a fertőzés következménye.  
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WHO II. Világ kongresszus 

 

  

 

A korai nagyszámú QIR (Somatoinfra®©) felvételezés egyértelműen 

bizonyította, hogy a funkcionális anatómiai non-invazív vizsgált komplex módon 

a teljes testre kiterjeszthetően egyértelműen jelzi akár a légyrészeknél, vagy pl. az 

osteomyelitisnél az érintettség mértékét, kiterjedését és annak intenzitását.  

 

Külön programot képezett az un. külső rögzítőknél (externál fíxatörök) a 

behelyezett csont csavarok környékének korai un. nyárcsatorna szeptikusságának 

felismerése.  

 

A kutatás egyértelműen bizonyította, hogy ennél a vizsgálati formánál igen-nem 

válaszokat kaphatunk. Van fertőzés, vagy nincs, ugyanis a mikrobák (elsősorban 

baktériumok esetében) sejtélettani kvantum folyamatai és azok emittálódott 

fotonjai specifikus, de eltérő frekvencián sugároznak, mint az emberi testben 
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detektálható kvantumbiológiai foton energia sávszélesség. A terápiás és 

rehabilitációs folyamatok folytatása és végzése ennek a módszernek a 

beiktatásával pontosan prognosztizálhatóvá tette a gyógyulást. Ez nem 

feltételezés, hanem valós állítás. A vizsgálat mivel nem károsítja a szervezetet, 

korlátlanul végezhető minden ártalom nélkül ezért a terápiás és rehabilitációs 

folyamatok nyomon követése is biztosított.  

 

Az elrendelt terápia hatástalansága esetében a QIR (Somatoinfra®©) azonnali 

jelzéssel tud él, hogy pl. az alkalmazott antibiotikumra rezisztensek a 

megtelepedett baktériumok. Ekkor lehetőség van pl. terápia váltásra, amely 

folyamatot ismét nyomon lehet követni.  

 

A Somatoinfra©® technológia alkalmazása a traumatológiában azért is fontos 

lenne, mert a sürgősségi beavatkozást követően lehetőséget teremt egy gyors és 

egész testre kiterjedő góckeresésre is. Ez főleg a napjainkban kialakult kórházi 

mutáns kórokozók elszaporodása esetében alkalmas arra, hogy rejtett gócokat is 

fel tudjon utólag tárni. A traumától és annak ellátásától bekövetkezett immunitás 

gyengülés (mint az ismert) a rejtett és lappangó gócok kockázatától is meg tudja 

védeni a sérültet.  

 
 

Az általános Somatoinfra egészségfelmérések tapasztalata alapján az egész test 

vizsgálatánál számos esetben fedezhető fel olyan tájanatómia terület amelyekben 

„néma” góc figyelhető meg. Ezek általában nem okoznak tüneteket, viszont 

másodlagos jellegű megbetegedéseket előidézhetnek. Egyszerű példa, amely 

előfordulása sorozatosnak mondható,. Pl. Egy mérsékelten érintett foggyökér 

(granuloma) az ízületekben is szórhat, és fájdalom formában jelenik meg. 
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A különféle megbetegedéseknél, de említhetnénk a programozott műtéteket is, az 

egyik legfontosabb előzetes vizsgálatok közé sorolják a góckeresést. Ezt több 

orvosi szakma végzi egymástól teljes mértékben függetlenül, ami időt rabló és 

rendkívül költséges.  

A Somatoinfra QIR technológia egy sajátos műszer együttesével a teljes testre 

vonatkozó góckeresést maximum 15 percre szűkíti. Ebben az esetben 

mindösszesen csak az történik, hogy a nagysebességű és nagy érzékenységű foton 

detektorok tájanatómiai pontossággal jelzik, hogy hol található pl. baktérium 

metabolikus folyamatokra jellemző terület.  

A kidolgozott technológia módszertana leírja azt, hogy milyen célzott szakorvosi 

vizsgálatra van szükség ahhoz, amelyik igazolja a góc meglétét.  
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A góckeresések esetében rendszeresen előfordul, hogy orvos irányítja a pácienst 

egy célzott Somatoinfra felvételezésre. A rutinszerűen alkalmazott QIR 

felvételezés ez idáig kiemelkedően jó arányban tudta lokalizálni a gócos 

területeket.  

A több évtizedes kutatás alapján kijelenthető az, ami a bevezetőben olvasható, 

hogy az emberiség a jövőben, de a jelenben is, az indokolatlanul fogyasztott 

antibiotikumok miatt új típusú fertőzéseket élhetnek és élnek meg. (A helytelen, 

túlzott, illetve az indokolatlan antibiotikum használat miatt olyan baktériumok 

jelentek meg, amelyek ellenállnak a különböző gyógyszereknek.)  

Tekintettel arra, hogy a kutatások a kvantumbiológia területét ölelik fel ezért a 

természetes életfolyamatokban jelentkező zavarok esetében az ok-okozati 

összefüggések feltárása is kiemelten fontos feladatot jelent.  

A kvantumbiológiai kutatások célja nem az, hogy különféle gyógyító eljárásokat 

fejlesszen, hanem az, hogy a biológiai egyensúly megteremtésével (kornak és 

nemnek megfelelően) az ember egészségét fenn tudja tartani.  

A kutatások egyik fontos feladata, hogy a megbetegedések esetében az oki 

tényezőket fel tudja tárni. A természetes biológiai és anyag körforgásának 

stabilizálása esetében optimálisan minden ember teljes életet élhetne.  

A megbetegedések esetében mindig figyelmet kell fordítani a környezetre és a 

környezet okozta egészséget károsító tényezőkre.  

Az összetett élettani hatások és kölcsönhatások egyik fontos része és az 

egészségünket befolyásolni képes tényezője a mikrobákkal való együttélésünk 

(vírus, gomba, baktérium).  

A kutatás korai szakaszában a kvantumbiológiai képalkotás segítségével jól el 

lehetett különíteni a velünk szimbiózisban élő mikrobákat és mindazokat a 

törzseket, melyek egészségünket képesek befolyásolni.  
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Ez az összefüggés nem csak a gócterületek lokalizálására korlátozódik, hanem 

magyarázatot ad a járványok kialakulására és terjedésére is (endémia, pandémia).  

Az írás a témát csak ismeretterjesztő szinten fejti ki. Ennek ellenére szükséges 

megemlíteni azt a közel 15 éves kutatási programot és eredményét, amely a 

tápanyag csatornában lévő rendkívül nagy csíraszámban előforduló 

bélbaktériumok funkcionalitására vonatkozik. A vizsgálati eredmények és 

szakirodalmi hivatkozások alapján kijelenthető, hogy egy kiegyensúlyozott 

bélflóra olyan mértékben képes az immunitást megerősíteni, hogy esetleges 

kisebb fertőzést is képes legyőzni. Ennek a folyamatnak a fordítottja is igaz. Egy 

lokalizálható góc esetében szinte kivétel nélkül különféle formában gyengült 

immunitás is kimutatható volt. Ilyen esetekben, ha a bélflóra stabilitását és 

optimalizált egyensúlyi állapotát vissza lehetett rendezni, akkor kisebb gócok 

esetében maga a szervezet szüntette meg a gócot (természetes hibajavító 

folyamat). Járványok esetében egyértelmű, hogy a jobb immunitással rendelkező 

emberek esetében a kórfolyamat mérsékelt marad. Igazolja ezt az állítást az is, 

hogy azokban az országokban, ahol az életfeltételek csak mérsékelten 

biztosítottak, ott a gyermekhalandóság elsősorban fertőzések miatt magas számot 

mutat.  

A kutató csoport kiemelt figyelmet fordított a fenti tapasztalatok alapján a 

katasztrófa és háborús övezetekben tömegesen jelentkező fertőzésekre is.  

Eredményként könyvelhetjük el, hogy elviekben egyénre szabott un. „baktérium 

egyensúlyi” elv mentén az életfolyamatok stabilizálhatóak és gyógyulás esélye 

jelentősen javul.  

Klímaváltozás okozta megbetegedések, katasztrófa helyszínek, háborús 

övezeteknél alkalmazható Somatoinfra technológiai rendszer fő ismérvei:  

- első feladat az ott élő emberek biológiai egyensúlyi állapotának a stabilizálása. 

Különös tekintettel az anyagcsere forgalomra, a folyadék bevitelre és a levegőben 

lévő károsító anyagok kiszűrésére. 

- közvetlenül a katasztrófa után minden nyílt sérülést lokálisan csíramentessé kell 

tenni. Ezt az IC-Product QA készítményével lehet kockázatmentesen elvégzése.  

- az ellátást nyílt sérülések esetében automatikusan és ismétlődően célszerű 

elvégezni.  

- műtéti beavatkozás esetében a lokális fertőtlenítésnek alapkövetelménynek 

kellene lennie.  

- ilyen helyzetekben az általában gyengébb mennyiségi és minőségű élelmiszerek 

miatt az antibiotikumoktól célszerű eltekinteni. A megfigyelések alapján 

katasztrófa sújtotta területeken az antibiotikum biztosítása is nagyon nehézkes, 

vagy nem megoldható.  

- járványok esetében, vagy csak egyszerű fertőzésnél adagolt antibiotikumok 

mellett automatikusan a tápanyag csatorna bélflórájának fenntartása 

elengedhetetlen feladat. A szakirodalomban több éve olvashatjuk, hogy a fejlett 
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egészségüggyel rendelkező országok kórházaiba kiemelkedően nagy kockázatott 

jelentenek a mutáns és semmilyen antibiotikumra nem reagáló kórokozók.  

A kutatás a bonyolult összefüggéseket egységesen kezeli és javasolja, hogy az 

olcsó, gyors, egészségre nem káros, kockázatot nem jelentő, de magas információ 

tartalommal rendelkező Somatoinfra©® technológia kerüljön be a góckeresés 

diagnosztikai eljárásai közé.  

Ajánlott továbbá azért is, mert az elkövetkezendő időben a megbetegedések közül 

a legnagyobb kockázatot a mutáns baktériumok jelentő elterjedése fogja okozni.  

Abban az esetben, ha elfogadjuk azt az előrejelzést, hogy:  

 

„A feltételezések szerint 2050-re elérjük azt az állapotot, hogy több ember éltét 

követelik majd a baktériumfertőzések, mint a rák.”  
 

A tanulmány utólagos gondolta:  

„Feltéve, ha addig valami merőben új védekezési módszert, vagy technológiát 

nem sikerül kidolgozni”.  

 

A kvantumbiológia funkcionális anatómiai képalkotó eljárása, a 

Somatoinfra®©, a maga egyszerűségével és egyben bonyolultságában talán 

lehet egy megoldás.  
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Az I-III. munkaszakaszok egyszerűsített összefoglalója 

 

A három éves kutatási futamidő alatt, a projekt tervnek megfelelően felállt egy 

olyan diagnosztikai rendszer együttes, mely alkalmas volt a napi járó beteg 

ellátásra és egy időben a kutatási tervben megfogalmazott antropometriai és 

somatoinfra vizsgálatok szintézisével megvalósíthatóvá vált az 

„Antropometriai méréseken és szomatoinfra diagnosztikán alapuló 

sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszer kifejlesztése”. 

A rendszer integrálását követően az I. munkaszakasz 2. negyedévétől a rendszer 

használatára készített protokoll szerint (CE direktívák alapján) elkezdődtek a 

vizsgálatok, melyek egy része szervezett, más része véletlenszerű volt. Ez 

önmagában is biztosította a kontroll csoport szerinti utólagos elemzést. 

Tekintettel arra, hogy a kutatás célja nem statisztika jellegű gyűjtés volt és nem 

azt a célt szolgálja, hogy egy még nem ismert eljárást hogyan lehet beilleszteni az 

orvos diagnosztikai tárházába, ezért külön kutatási program szabályozta azt, hogy 

az önmagukban végzett különféle vizsgálatokat milyen módon lehet szintetizálni. 

Az egységes elveknek és a célnak megfelelően biztosítani kellet egy olyan 

informatikai hátteret, amely képes volt a teljes mértékben anonim adathalmazok 

összevont elemzésére. 

Az elemzések bővítése érdekében több szükséges háttér tanulmány is készült.  

A kutatásban résztvevő három kutató és egy gyermekgyógyász szakorvos Dr. 

Mohácsi János, Dr. Petrekanits Máté, Dr. Szacsky Mihály, Dr. Mohácsiné Dr. Bús 

Erzsébet. Az első munkaszakaszban a programban megadott létszám feletti 

vizsgálatokat végzett el. 

Az I. munkaszakaszban elkészített felvételezések és vizsgálatok rámutattak arra, 

hogy a pályázatban megfogalmazott célok elérésébe nagyobb adathalmaz 

feldolgozása szükséges. 

Az eredetileg vállat 400 fő vizsgálata felett a három kutató külön-külön a 

szakterületüknek megfelelő emelt számban végezett vizsgálatot. A gyűjtött és 

retrospektív felhasználásra készített vizsgálatok száma, az antropometriában, a 

sportorvosi vizsgáltok és sérült sportolók, valamint a Somatoinfra vizsgálatok 

esetében 5.000-5.000 fő volt.  
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Ez alapján összességében előrendezett formában 15.000.- részterületi vizsgálatra 

került sor, mely adatokból nyert un. faktor korrekciók készültek. A közös 

munkaegyeztetéseken ebből került ki az a 400 fő, akit értékes mintának 

tekintettünk.   

A II. munkaszakaszban a protokoll szerint integrált vizsgálatok rutinszerűen 

folytak. A folyamatosan keletkezett részeredményeket a kutatói egyeztetésen a 

vizsgálati rendszerbe illesztettük, valamint a protokollok módosítását elvégeztük. 

A feldolgozott részvizsgálatok alapján igény szerint visszacsatolást végeztünk és 

utólagosan módisítottuk,  áthangoltuk, vagy csak egyszerűen újra értelmeztük az 

eredményeket. 

A II. munkaszakaszban szükség volt a háttér kutatások elvégzésére. Az ebből 

nyert eredmények, megállapítások, adott esetben tézisek közvetlenül, vagy 

közvetten a módszer protokolljába kerültek. Mindösszesen 3 olyan módosítást 

kellet elvégezni, amely alapszintű félreértést okozott menetközben. 

1) A szomatometria és a szomatotipizálás nem azonos BMI indexel. A 

módosult genetikailag várható alkattól való eltérés, összetett folyamatot 

jelet. Ennek megfelelően a BMI index a várható felnőttkori alkatot 

semmilyen formában nem jelzi előre. 

2) A test hőmérsékleti mérése semmilyen diagnosztikus értékkel nem bír, 

kivéve a láz mérését. 

3) A Somatoinfra felvételezések és a nyert QIR felvételek utólagos spektrum 

tartományának színezése nem jelenti azt, hogy a szín határozza meg az 

állapotot. A bázis (az egyénre jellemező sávszélességben) felvételez ami 

achivációra kerül, az teljes spektrális tartományt rögzít, oly módon, hogy a 

spektrum sávok szűkítésére utólagosan is sort lehet keríteni. A bázis 

felvételek fekete –fehér és szürke árnyalatot mutatnak. Az utólagos szín 

szerinti megjelenítés a mért intenzitás különbségeket hivatott 

megjeleníteni. 

A munkaszakaszban szelektíven, de egységes elvek mentén dolgoztuk fel a 

felvételeket. Azoknál az eseteknél, ahol készült anatropometriai mérés, MR és 

DEXA felvétel, valamit komplex funkcionális anatómiai felvételezés 

(somatoinfra) azokat bázis értékű alapdokumentumként kezeltük. Az eredmények 

alapján úgy a méréstechnikai elveket és a feldolgozói háttér szoftvert is 

folyamatosan módosítottuk. 

A III. munkaszakaszban a felvételek rendezése és az értékes minták kiválasztására 

is sorkerült.  
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Az egységes elvek szerinti felvételezésekkel lehetővé vált, hogy kidolgozzuk a 

sportképességek és azok alkati meghatározásának vizsgálati módszerét. 

A vizsgálati módszert kiterjesztettük a sportolók szűrésére és a folyamatos 

edzettségi állapotok kontroll vizsgálatára. A vizsgálatokból levonható 

következtetéseket rendszerbe foglaltuk és ezzel egy új összetett tipizálási 

módszert dolgoztunk. 

Ez a rendezett vizsgálati forma továbbá alkalmas minden nemű és korú ember 

primer prevenciós vizsgálatára is (ezért volt fontos, az emeltszintű vizsgálatok 

végzése). 

Hangsúlyozni kell, hogy a módszer nem orvos diagnosztikai eljárás, de alkalmas 

arra, hogy lokalizáljon olyan anatómiai és életfolyamatokat, amelyek 

befolyásolják az ember egészségi állapotát. A visszacsatolások igazolták a 

vizsgálatok pontosságát. Ezek a vizsgálatok elsődlegesen a Mohácsi Kft. 

képalkotó diagnosztikai rendszerei voltak. A szakma szabályai szerint a képalkotó 

eljárások értékelését és diagnózis felállítását arra hivatott szakorvos végezte. A 

kutatások ezeket a diagnosztikai véleményeket használta fel igazolásokra és 

validálásokra. 

A program alatt a kutatás elsődleges a váz és izomrendszer, valamint az ízületek 

és az anyagcsere folyamatok szintézisét dolgozta fel. 

Külön feldolgozás jelentett a sérült és beteg sportolók vizsgálata. A rendszer 

bizonyította, hogy az összetett vizsgálati mód pontosította és gyorssá tette a 

diagnózis felállítását, ezzel racionális és célravezető terápiát lehetett alkalmazni 

úgy, hogy a gyógyulási, vagy rehabilitációs folyamatot tetszés, vagy szükség 

szerint el lehetett végezni. 

Külön szükséges kiemelni, hogy a vizsgálatokkal egy időben három kritikus 

orvosi területre is kiterjesztettük a metódust. 

1) Fájdalom diagnosztika. Részletes tanulmány készült arról, hogy a fájdalom 

sokféle változata milyen módon jelenik meg a QIR felvételeken. A 

fájdalom QIR atlasz szerkesztése folyamatban van. Egyértelműen 

megállapítható, hogy a módszerrel objektíven az eddig szubjektív érzetet 

képesek vagyunk megjeleníteni, annak lokális helyzetét kiterjedését (sok 

esetben az okát) és intenzitását is leképezve. 

2) Góc vizsgálatok. A góc vizsgálat egy összetett anatómiai régióban 

jelentkező kóros elváltozás. A leegyszerűsített meghatározás több 

összetevőből áll. Alkalmas a szeptikus gócok, a funkcionális fiziológiai 



90 
 

gócok, valamint az acut de reverzibilis gócok és a patológiás gócok 

felderítésére. Megemlíthető, hogy a fájdalom vizsgálattal kiegészítve 

kiemelkedően jól értelmezhető diagnosztikai támogatást adhat a 

szakorvosnak. 

3) A sportban az egyik legsérülékenyebb anatómiai képleteink az ízületek. Az 

ízületek vizsgálata a kidolgozott módszer szerint pótolhatatlan vizsgálati 

forma lehet a jövőben, a sportorvoslásban és a reumatológiában. 

4) Külön ki kell emelni, hogy a Somatoinfra szűrést protokollba állítva az 

észlelt,és időben észlelt mozgásszervi elváltozások kezelése során milyen 

sokat jelent a gyermekek fejlődése és sportolók teljesítmény növelése 

szempontjából! 

 

Az összesített beszámoló a három munkaszakasz lezárását foglalja össze. A 

kutatási program igényli immáron a jövőbeni rutinszerű alkalmazást. 

A programot ezért nem tekintjük lezártnak. 

 

A kutatási program három munkaszakaszának zárása: 2017.06.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szacsky Mihály             Dr. Mohácsi János            Dr. Petrekanits Máté 
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 Az orvostudomány -- 2010. május 19. szerda 1104 

   Bevezető gondolatok az élettudományról -- 2010. május 17. hétfő 1102 

   Az orvostudomány -- 2010. május 16. vasárnap 1101 

   A globális ökológiai változások és a fenntartható fejlődés ellentmondásossága -- 2010. 

május 14. péntek 1100 

   A személyes és a csoportos agresszió élettudományi megítélése -- 2010. május 13. 
csütörtök 1099 

   Az emberi végtagok hosszú csöves csontjairól -- 2010. május 12. szerda 1098 

   Megállapítást nyert az urán DNS-re mért hatása -- 2010. május 10. hétfő 1096 

 Infra képalkotó rendszerek elméleti működése -- 2010. május 7. péntek 1094 

 Bolygónk és az emberiség jövőjének legnagyobb problémája: a víz -- 2010. április 27. kedd 
1086 

   A nefronok méretbeli dinamikája -- 2010. április 25. vasárnap 1084 

   Az életesemények stressz skálája -- 2010. április 23. péntek 1083 

   Egyoldalas – radon-koncentráció relatív meghatározása -- 2010. április 23. péntek 1082 

   Egyoldalas – Kvantummechanika, fizika, kémia, biológia -- 2010. április 22. csütörtök 
1081 

     Egyoldalas – A világegyetem keletkezése, elméletek -- 2010. április 20. kedd 1079 

   Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás -- 2010. 
április 14. szerda 1073 

   Egyoldalas – A távérzékelés, fotogrammetria -- 2010. április 13. kedd 1072 

   Az infravörös fotográfia -- 2010. április 12. hétfő 1071 

   Egyoldalas – Neutron és gammatranszport számítási módszerek, egésztest számlálás -- 
2010. április 11. vasárnap 1070 

   Egyoldalas – Klímaváltozás: elsőnek az egészségügy roppan össze? -- 2010. április 9. 
péntek 1068 

   3D Orvosi képalkotás, TS-rendszerek, tér spektroszkópia -- 2010. április 8. csütörtök 1067 

 Dozimetria és sugárvédelem -- 2010. április 6. kedd 1065 

 Detection of septic complications and inflammations by telethermography -- 2010. április 
3. szombat 1062 

 A Veszélyes XXI. század kihívásai – a járványok -- 2010. március 31. szerda 1059 

 Dilemmák és megoldások a színlátás kutatásban -- 2010. március 29. hétfő 1057 
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     Eredményes magyarországi alsó végtag replantáció – két és fél éves utánkövetés -- 

2010. március 27. szombat 1055 

   Egymilliárd ember juthat menekültsorsra az éghajlatváltozás miatt -- 2010. március 26. 
péntek 1054 

   Somatoinfra diagnosztika -- 2010. március 25. csütörtök 1053 

 A szomatoinfra technológia alkalmazási lehetőségei a kriminalisztika területén -- 2010. 
március 23. kedd 1051 

 Humán infraemissziós képalkotás lehetőségei -- 2010. március 19. péntek 1047 

 Paradoxon a színvakok színlátásában -- 2010. március 17. szerda 1046 

   Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének 
összefoglalása -- 2010. március 15. hétfő 1044 

   A termikus sugárzás felhasználása az orvosdiagnosztikában -- 2010. március 15. hétfő 

1043 

   Az organikus színrendszer -- 2010. március 15. hétfő 1041 

   Infravörös diagnosztikai rendszer fejlesztése -- 2010. március 12. péntek 1035 

   A termikus sugárzás felhasználása az orvosdiagnosztikában -- 2010. március 10. szerda 

1032 

   Somatoinfra ©® – tények és tévhitek -- 2010. március 8. hétfő 1023 

   Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének 
összefoglalása -- 2010. március 8. hétfő 1028 

   Lista készül az emberi emésztőrendszerben lévő baktériumokról -- 2010. március 8. 
hétfő 1025 

   Thermovizió, Hőtérkép, Somatoinfra® avagy medical infra képalkotás -- 2010. március 7. 

vasárnap 1022 

   Általános Népegészségügyi Szűrővizsgálatok – (egy lehetséges felmérési módszer) -- 
2010. március 5. péntek 1020 

   Radon-koncentráció relatív meghatározása -- 2010. március 4. csütörtök 1019 

   Hármas elmélet -- 2010. március 4. csütörtök 1018 

   Somatoinfra®© – elmélet, képalkotás, felvételezés, méréstechnika -- 2010. március 4. 
csütörtök 1017 

   Thoughts from the presentation of Triple Theories -- 2010. március 4. csütörtök 1029 

   Egy önálló világ a beleinkben -- 2010. március 4. csütörtök 1016 

   Komplex transzmissziós és emissziós képalkotás széles spektrumú lágy- gamma sugaras 
elektromágneses tartományba -- 2010. március 2. kedd 1015 
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