
TERMOGRÁFIA  
HŐKAMERA 

egy ígéretes orvosdiagnosztika  
biztató kezdete, tündöklése és bukása 

Az FDA kiadja a szigorú termográfiai figyelmeztetést (Kate Madden Yee, az 
AuntMinnie.com munkatársai) olvashatjuk a hivatalos Amerikai szakhatóság 
véleményét a 2019.február 26.-i közleményben.  

A termográfia nem alkalmazható önálló módszerként emlőrák kimutatására, 
diagnosztizálására vagy szűrésére, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógy-
szerügyi Hivatala  figyelmeztetés szerint. 

Az indoklásban a következőket írják: "Nincs érvényes tudományos adat annak 
igazolására, hogy a termográfiai eszközök önmagukban vagy egy másik diag-
nosztikai teszt alkalmazásával hatékony szűrőeszközt jelentenek minden olyan 
orvosi állapot számára, amely magában foglalja az emlőrák vagy más beteg-
ségek korai észlelését,”… A termográfia infravörös kamerát használ, hogy 
olyan képeket készítsen, amelyek a test felszínén vagy annak közelében lévő 
hő- és véráramlás mintáit mutatják. Homeopátiás klinikák, mobil egészség-
ügyi egységek és egészségügyi gyógyfürdők termográfia vizsgálatai, mint ön-
álló, sugárzásmentes eszköz került a köztudatba. 

A kiadott közleménynek volt előzménye: Az FDA a termográfiával kapcsolato-
san korábbi figyelmeztetéseket adott ki, az első 2011 júniusában, a másik pe-
dig 2017. októberében. Ezekben a kiadványokban közvetlenül figyelmeztette a 
termográfiai szolgáltatókat is. Ezek hatástalansága miatt február 22-én az 
ügynökség  újabb figyelmeztető levelet adott ki. 
Végezetül az FDA arra kéri az egészségügyi szolgáltatókat és a fogyasztókat, 
hogy a MedWatch nemkívánatos eseményjelentési programját tegye közzé a 
termográfiai eszközökről és annak képalkotással kapcsolatos összes mellékha-
tásával. 

Felvetődik a kérdés, hogy Magyarország területén jelenleg milyen termográfiás 
vizsgálatok folynak és azok milyen összefüggést mutatnak az FDA figyelmezte-
tésével. Itt kell megjegyezni, hogy sok esetben a termográfiát és a Szomatoinfra 
technológiát egybe mossák és hőtérképezésnek nevezik. A Somatoinfra ©® nem 
termográfia. Az írás a továbbiakban nem végez összehasonlítást , hanem csak a 
termográfiás FDA vélemény értelmezésére szorítkozik. 
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Történeti áttekintés. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és annak egy intézmé-
nyében (Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület) több mint har-
minc éve folynak élettudományi kutatások. 
Az egyetemen 1979-től folyó biológiai antropológiai és szomatológiai kutatások 
korlátozott keretek között működhetett, mert a jelzett két tudományterület sem-
milyen invazív diagnosztikai módszert nem alkalmazhatott. A szomato-diag-
nosztika célja egy adott ember anatómiai és fiziológiai összefüggésnek  részle-
tes feltárása és leírása. Ez azt jelenti, hogy a szomatológia diagnózist (orvosi jel-
legű) nem állíthat fel, a megállapítások leíró jellegűek és értelem szerint semmi-
lyen terápia nem rendelhető a leíráshoz. Leegyszerűsítve a szomatológia nem a 
betegellátás része, hanem az egészségfelmérés és fenntartás módszertana. 

A kezdeti időszakban, 1979-1984 között az egyetemi hallgatók szomatológiai 
vizsgálata elsősorban a testnevelés és sport hatékonyságát volt hivatva szolgál-
ni.  Az első őt éves periódus eredménye a “Műegyetemi Tesztbateria” kidolgo-
zása volt. Ebben az időszakban antropometriai, szenzor vizsgálatok, mozgásko-
ordinációs képességek vizsgálata tette lehetővé, hogy az egyetemi hallgatók 
egészségét és kondicionáltságát fenn tudjuk tartani. Az első kutatási ciklus vé-
gén (1984) több Svédországi egyetemmel sikerült a kapcsolatot felvenni,. akik 
érdeklődtek a kidolgozott felmérési módszer iránt. A Svédek vetették fel azt, 
hogy az alkalmazott vizsgálati módszereket célszerű volna képalkotó eljárással 
kiegészíteni. 

A felvetést megfontolva, az egyetemi kutatócsoport több egészségügyi intézettel 
felvette a kapcsolatot. A radiológiai szakvélemény (nagyon helyesen) az volt, 
hogy invazív módszert egészségi állapot felmérésben pl. a sportban, nem lehet 
alkalmazni a dózisterhelési kockázatok miatt. A svédországi látogatásnál vélet-
lenül találkoztunk a Termográfiás módszerrel ( pontosabban Tele Thermográfiá-
val, amit akkor Thermoviziónak neveztek). 

A kutatócsoport érdeklődését felkeltette a módszer, mert ekkor már hazai úttörői 
is voltak a termográfiának ( Irtó István Professzor, aki a Radiológiai Klinikán 
egy BOFORS csöves infrakamerát használt, 1992-ben még még megvolt a be-
rendezés, de már nem lehetett működtetni, említhetnénk még Őri és társait, va-
lamint Lángfy György doktor munkásságát). A műegyetemnek ebben az idősza-
kában nem volt olyan alkalmas berendezése, amellyel élettani kutatásokat lehe-
tett volna végezni. A téma fontossága miatt (képalkotás non-invazív módszerre)  
külön munkacsoport alakult arra, hogy a termoviziózás lehetőségeit és az élet-
tudományokba való alkalmazhatóságát tanulmányozza. 
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Az egyetemi kutatócsoport tapasztalata, hogy egy tudományos téma alap kutatá-
sa minimálisan öt évet vesz igénybe. Így a TERMOVIZIÓ humán alkalmazásá-
nak szakirodalmazása 1989-ben zártuk le. Az akkor már jól kutatható Termoví-
ziózás mint humán vizsgálat ( Anglia, USA, Svédország, Ausztrália, Japán) 
számos kérdést vetett fel. A módszerben rejlő bizonytalanságok kétségessé tet-
ték a termoviziós képalkotás helyét az orvosi gyakorlatba. 
Ebben a tanulmányban merült fel először az a kétség, hogy a humán hő-
mérsékleti eloszlások vizsgálata nem alkalmazható az orvosdiagnosztiká-
ban. A termovizió esetében kevés olyan információhoz juthatunk, amelyek 
“diagnosztikus” pontossága elfogadható lenne. 

A tanulmányban megfogalmazott állítást elméleti alapon nem lehet kijelenteni. 
A következő kutatási periódusban az egyetemi kutatók hozzájutottak egy a kor 
színvonalának megfelelő “hőkamerához”  (AGA782).  A következő öt éves ku-
tatási programban (1989-1994) az elméleti ismeretekre épülő laboratóriumi és 
klinikai munka következett, ebből 3 év kutatás a Radiológiai Klinikán történt ( a 
Semmelweis és Műegyetem megállapodása alapján). Az eredményeknek kö-
szönhetően a termográfia bekerült az orvosi köztudatba.   

A 2000. december 8. Egészségügyi Közlöny a Speciális diagnosztikai módszer 
csoportban az 568 számon a Thetmográfiát befogadta. A kutató csoport vélemé-
nye a kérdésben továbbra is bizonytalan volt. Az egyetem alkalmazott kutatási 
programjában a hőmérséklet mérésen alapuló termográfiát nem találta meggyő-
zőnek, sőt egyre jobban az volt megállapítható, hogy termográfiás hőmérővel 
nem lehet diagnosztizálni. 

A speciális non-invazív képalkotásban rejlő lehetőségeket az egyetemi kutató-
csoport más elméleti és gyakorlati alapokra helyezte. Az ETT 2004. évi ajánlá-
sát (amit nagyon sok esetben tévesen engedélynek neveznek napjaink orvosai és 
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termográfusai) elfogadva a kutatócsoport egy újabb öt éves kutatási program 
eredménye alapján egy szabadalmaztatott és védjegyoltalommal ellátott mód-
szert és technológiát dolgozott ki, ami nem termográfia (mivel ez nem ennek az 
írásnak a része erről több említés nem történik). 

A nemzetközi és a hazai szerény kutatásaink hatására egyre másra nyíltak a hő-
térképezéssel foglalkozó magán orvosi rendelők. A hirdetéseikben minden téves 
értelmezés megtalálható, amit most az FDA letiltott. 

Idézetek: 

“Ez az eljárás a termográfia. Lehetővé vált általa a hőtérképek, hőfotók készítése és a techni-
ka gyors fejlődésével megszülethetett a termokamerás állapotfelmérés és a termográfiás di-
agnosztika. Az eljárás lehetővé teszi, hogy bizonyos szervezetünkben kialakult működési vagy 
szervi eltéréseket kimutassunk, akár még a tünetek megjelenése előtt felfedezzünk akkor, ha az 
direkt vagy indirekt módon megváltoztatja a hőkibocsájtást Nagy előnye, hogy segítségével a 
különféle terápiás eljárások hatása vagy az életvitelben bekövetkezett változások eredménye 
nyomonkövethető. Fájdalmatlan és gyors diagnózist tesz lehetővé. A termográfia korlátlan 
számban ismételhető, nincs mellékhatása, nem jár sugárterheléssel. 
A termográfia során egy-három méteres távolságból készítünk felvételeket a testről. A mérési 
adatokból számítógépes technológiával színes hőtérképet kapunk, amelyből a bőrfelszínen és 
a test belsejében zajló egyes élettani vagy kórélettani folyamatokra lehet következtetni. 
Mire alkalmas a termográfiás állapotfelmérés? 
• Általános állapotfelmérés 
• Előszűrővizsgálatok végzésére 
• Egyes gyomor-bélrendszeri betegségek előszűrésére 
• A váz- és izomrendszer állapotfelmérésére 

• izületek 
• inak 
• csontok 

• Egyes daganatok vagy megelőző állapotok előszűrésére 
• Egyes neurológiai megbetegedések előszűrésére 

• krónikus és heveny hátfájdalom 
• porckorong és gerincideg sérüléseire 
• vegetatív idegrendszer működésének eltéréseire 
• migrén okainak előszűrésére 

• Keringési megbetegedések 
• mélyvénás megbetegedések 
• érszűkület valószínűsítésére 
• trombózis 
• Burger-kór 
• Raynaud syndroma 
• érgyulladás 

• Fogászati problémák 
• granulómák 
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• győkérgyulladások 
• gócok 

• Emlők előszűrővizsgálata 
• Egyes bőrgyógyászati betegségek 
• Góc kutatás 
• Sportsérülések lokalizálása 

Az olvasható szöveg értelmezhetetlen, pontatlan és tudománytalan. A mellékelt 
kép (interneten található) hőmérsékleti méréstechnikai módszer szerint is hibás.  

Folytatva az inkább reklám szövegnek betudható idézeteket: 
Az orvosi termográf vizsgálat a ma ismert egyik legköltséghatékonyabb műszeres vizsgálat az 
előszűrésben.  Segítségével rejtett gyulladások, elváltozások kerülhetnek felszínre. 
A rendelőnkben alkalmazott termokamera egy amerikai készülék, mely EU CE regisztrációval 
rendelkezik, és sikeresen lett alkalmazva az EU több országában Magyarországon is.  
A hőkamera egyetlen képen, különböző színű izotermiás mezőkből álló hőtérkép formájában 
jeleníti meg a testfelszín hőmérsékleti viszonyait. 
Az élő szervezet működésére jellemző, hogy az élettani folyamatokat sajátos hőmérsékletvál-
tozások kísérik. A hőháztartás normális működés esetében kiegyenlített, és a hő testtájakra 
jellemző módon oszlik el. A normál hőmérséklettől való eltérés kezdeti, vagy zajló betegséget 
jelezhet. A modern orvosi digitális termokamera lehetőséget nyújt a test által kibocsátott hő 
változásainak elemzésére. 
  
A vizsgálatot képalkotó diagnosztikában jártas szakember végzi. A felvételek elkészítése előtt 
a páciens 10 percig akklimatizálódik a váróban (túl meleg vagy hideg esetén 15-20 perc) 
majd a thermokamerával elkészítjük a felvételeket, mely kb. 5 percet vesz igénybe. A felvéte-
lek elkészítése alatt a betegen kizárólag alsónemű (bugyi, alsónadrág) lehet. Vizsgálat során 
káros sugárzás nem éri a szervezetet, fájdalommentes, nincs nyomás, vagy kontaktus a testen. 
A vizsgálat egy nagy érzékenységű infrakamerával történik, mely meghatározott távolságból 
végigpásztázza a vizsgálandó testfelületet, és a test által kibocsátott hőmérsékleti különbsé-
gekből hőtérképet készít, egy erre a célra speciálisan kifejlesztett orvosi program (szoftver) 
alapján. A teljes testről készített felvételeket képalkotó diagnosztikában jártas, tapasztalt 
szakember elemzi, és együtt konzultálják meg a látott elváltozásokat a pácienssel. A teljes 
vizsgálat része az életmód tanácsadás. A páciens a vizsgálatról készült felvételt és leletet pa-
pír formában kapja meg, igény szerint e-mailben a teljes anyagot elküldjük. 
A vizsgálatokat végzik:… 

Arról nem is beszélve, hogy valótlan állítások találhatók pl. az engedélyeztetés 
megjegyzésénél. 

A hazai szakmai körök is már korábban felfigyeltek arra, hogy a test bonyolult 
hőmérőzése nem tekinthető orvosdiagnózisnak: 
  

TERMOGRÁFIA	 HŐFÉNYKÉPEZÉS	 SZACSKY MIHÁLY #5



Hamis diagnosztikai funkciók miatt megtévesztőek voltak az Impulser-Trade reklámjai, ezért 
100 milliós bírságot szabott ki a Versenyhivatal.  

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye szerint az Impulser 2013 második felében a www.-
impulsive.com honlapon, sajtóhirdetésekben, szórólapokon, direkt marketing levelekben, hír-
levelekben, termékbemutatókon elmondott szóbeli tájékoztatások során olyan kijelentéseket 
tett, hogy a FLIR A310 hőkamera alkalmas betegségek diagnosztizálására. 

A GVH döntése szerint azonban a termék nem orvostechnikai eszköz, így annak diagnosztikai 
funkció az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint nem tulajdonítható. Így a GVH 
Versenytanácsa megtiltotta a jogsértő magatartások további folytatását, és 100 millió forint 
bírságot szabott ki. A Versenyhivatal a bírság kiszabásakor a reklámköltségekre alapozott, 
súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a megcélzott fogyasztói kör fokozottan 
kiszolgáltatott, a kommunikáció kiterjedtsége miatt a jogsértő reklámkampány a fogyasztók 
széles körét elérte, a GVH az Impulsert már elmarasztalta fogyasztók megtévesztése miatt. 

A szigorú bírság és elmarasztalást követően gondolhatjuk, hogy az orvostársa-
dalom átgondolta a módszer alkalmazását. Egy radiológus a következőket nyi-
latkozza még ebben az évben: 
A thermokamera titkai 
radiológushőkamerathermokameraállapotfelmérés  
Amerikában az emlőrák előszűrésére is használják a thermokamerát, itthon kevéssé terjedt el 
az orvosi alkalmazása. Pedig a testünk által kibocsátott hőből, illetve a színes hőtérképről a 
szervezetünk működésének zavarai már nagyon korán észrevehetők. 
Az első thermokamerát a NASA fejlesztette ki, hadiipari célokra, az ötvenes években. Azóta 
számos területen elterjedt a használata: hőkamerával mérik fel az épületek hőkibocsátását, a 
reptereken pedig járványok idején nagy érzékenységű thermokamerákkal szűrik ki a lázas be-
tegeket. A 70-es-80-as évektől orvosi célokra is használják a műszert, de Magyarországra 
csak a kétezres években kerültek be az első hőkamerák, ezért az orvosi alkalmazás nálunk 
még nem vált hivatalossá. Elsősorban orvos-természetgyógyászok végeznek ilyen állapotfel-
mérést, kb. 10-20 ezer forintért - az Országos Egészségpénztár egyelőre nem támogatja ezt az 
eljárást. 

 A fenti rövid riportban olvashatjuk, hogy ezt a módszert a NASA fejlesztette ki. 
Erről csak annyit, hogy ez valótlan. 

Az egyre szaporodó hirdetések folyamatosan hivatkoznak a nemzetközi gyakor-
latra, mint pl. 

Testünk hőtérképe  

Mint minden nagy formátumú orvosi technika, a termovízió is a haditechnikából szárma-
zik, tehát az orvosi felhasználás előtt már évtizedek óta alkalmazták az ipar különböző 
területein is. A humán felhasználás csak az elmúlt 5-6 évben vált egyre elterjedtebbé és 
ismertté. Kevesen tudják, de Japánban és Koreában a rutinszűrések egyik leggyakrabban 
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használt és bevált módja, mert olcsó és fájdalmatlan. Kár, hogy nálunk még csak kevés 
helyen hozzáférhető, mert igen informatív és látványos vizsgálat...  

MIRE JÓ A TERMOVÍZIÓ?  folytatódik a reklám: 

- degeneratív (kopásos és daganatos) és gyulladásos elváltozások megítélésére és a kezelések 
hatékonyságának megállapítására  
- degeneratív ízületi és gerincelváltozások  
- idegrendszeri bántalom következtében fellépő mozgásszervi zavarok  

- perifériás keringési zavar és  
- lágyrész-reumatizmus (golf-, teniszkönyök, fibromyalgia stb.) vizsgálatára bizonyos tüne-
tek képi alátámasztására (fájdalom-szindróma)  
- gyógyító- és regenerálóprogramok összeállítására  
- egyes kezelések hatásfokának elemzésére  dr. T. J.- dr. B. E.  

A reklámszövegek olvasása felveti, ha  test hőmérsékleti mérése ennyi mindenre 
jó akkor valójában talán semmire sem használható (FDA). 

Hivatkozás történt Japán és Koreai kutatásokra. Mint a téma kutatója fontosnak 
tartom a tudomány helyzetének naprakész ismeretét. A Koreai kutatókkal több-
ször sikerült egyeztetni. Valóban Koreában de Ázsia szinte minden országában 
folytak és folynak termográfiás kutatások. Számtalan szakmai dolgozat, tanul-
mány írás, sőt könyv is kiadásra került: 

Minden lehetséges hazai és nemzetközi  szakmai fórumon ismertetjük, hogy a 
hőtérképezés teljesen tévút és a kutatásokat más irányban kell folytatni. 
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Nehéz megértetni az egyetemi kutatócsoport fáradozását, mert egy látványos és 
valójában veszélytelen termográfiás vizsgálat, amihez (sokak szerint) semmi-
lyen tudás nem szükséges azt miért ne lehessen alkalmazni (jó bevételi forrás). 
Ezt nem felelőtlenségből írom, hanem egy orvos azzal próbált meggátolni egy 
teljesen más (infravörös) kutatási program eredményének a védelmét, hogy tö-
röltetni szeretett volna egy már előzetesen elfogadott jogvédelmet. Indoka, hogy 
a termográfiából komoly jövedelemhez jutott és ezt nem kívája elveszíteni (do-
kumentáció levéltárban). 

  

Kérdésként vetődik fel, hogy a hazai orvos szakma erről hogyan vélekedik. Az 
egyetemi kutatócsoportot korábban egy szakmai kollégium kifejezetten erős kri-
tikával illette. A válaszlevélben igyekeztem a kérdéses szakmai megjegyzéseket 
pontosítani. A kollégium egyértelműen a termográfiát  kritizálta, megjegyzem 
helyes érvek mentén, viszont az egyetemi kutatócsoport nem végez hőmérséklet 
mérésen alapuló orvosdiagnosztikai kutatásokat. A szakmai kollégiumi érvei, 
szinte kivétel nélkül a termovizióra vonatkoznak. Érezhető volt az állásfoglalás-
ban, hogy a természettudományos interdiszciplináris ismereteket nem vették fi-
gyelembe. A MEDICINA KÖNYVKIADÓ 2011-ben adta ki a “Képalkotó eljá-
rások” című könyvet. Az 57. oldalon a “nem ionizáló sugárzással működő eljá-
rások” első fejezetének címe, a Termográfia.  Az 59. oldalon képet mutat be a 
“kontakt termográfia” módszeréről. Alapvető tévedés a termográfia fejezetbe 
ezt beilleszteni. Mindösszesen a humán termoregulációs folyamatok alap isme-
retei is értelmezhetetlenné teszi a módszer bemutatását. A Teletermográfia feje-
zetbe említi az AGA thermovision berendezést. 2011-ben már az AGA termog-
ráfiás részlege is megszűnt, valamint 2011-ben már az analóg termográfiás ka-
merákat leváltotta a digitális technika (AGA, AGEMA, FLIR). Itt kb. 20 évvel 
korábbi technikai módszert mutat be , ami csak hőmérséklet eloszlásokat jelenít 
meg.  A fejezetből két képet emelnék ki a 60. oldalról. 
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A felvétel többszörösen megtévesztő és határozottan tudománytalan megállapí-
tást tartalmaz.  Az indoklást szándékosan nem tesszük közzé. De javasoljuk, 
hogy aki fel tudja tárni és értelmezni tudja a megtévesztő képet, az írja meg vé-
leményét. 

Ezt a képet és az értelmezését a FDA súlyos kritikával illetve, sőt betiltotta. 

Felvetődik, hogy akkor a hivatkozott  Amerikai Termográfiás iskolák milyen 
módszert és technológiát alkalmaznak. 

TERMOGRÁFIA	 HŐFÉNYKÉPEZÉS	 SZACSKY MIHÁLY #9



Két amerikai közlemény erre jól rávilágít: 

 

TERMOGRÁFIA	 HŐFÉNYKÉPEZÉS	 SZACSKY MIHÁLY #10



Az utóbbi 35 oldalas tanulmány 459 ! hivatkozást sorol fel, amelyek csak és ki-
zárólagosan a termográfiával foglalkoznak. Folyamatosan ismétlik a tudomá-
nyosan nem megalapozott felvetéseiket, rosszabb esetben megállapításaikat. 

A korábban említett ázsiai érdeklődéssel elsőként 1997-ben Locarnoban (CH) 
találkoztunk, amikor egy célzott kutató eszközt telepítettünk. A Kínai csoport 
akkor részletesen lefényképezte a nem termovíziós  berendezésünket, amit 
2005 márciusában Párizsban egy UNESCO konferencián viszont láttunk . 

Rövid kiemelés: 
Kínaiak : 

Hőmérséklet felületi érzékelése (Thermal texture mapping TTM) az orvosi diagnózisban, 
betegségek felismerése és közegészség felmérés – Kína egy tapasztalata  

Az első nemzetközi nőgyógyászati konferencia 2005 Március, UNESCO Palace, Párizs  

0336  

A tárgyalás témái  

A TTM technológia koncepciója és elve, és alkalmazása az orvosi körülmények felméré-
sében  

TTM Adat analízis, emlő rendellenességek felismerése  
A TTM klinikai próbája Kínában az emlőrákon  
TTM alkalmazása a népesség egészségügyi felmérésében  
Kihívások és lehetőségek a TTM az orvosi és nyilvános egészség alkalmazásban? (Chal-
lenges and Opportunities int he Medical and Public Health Applications of TTM)  

0337  

Sejt és anyagcsere aktivitás az emberi testben, és ennek érzékelése a bőrön infravörös tar-
tományban  

A hőaktivitás típusai az emberi testben - normál cella aktivitás  
- rákos cella aktivitás  
- vaszkuláris aktivitás  

- fertőzések és gyulladások  
- menstruációs ciklus  
- angiogenesis (új vénák kialakulása)  
- nyirokmirigyek aktivitása  
- más rendellenességek hőmérsékleti megjelenése - egyebek  

(A prezentációjuk teljes terjedelembe archiválva) 
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Néhány kiemelés:  
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A 0344 fejezetben leírtak 2005-ben meglepőek voltak. Az alap műszaki elv 
teljesen megegyezett a Locarnoi BME fejlesztéssel. A konferencián elhang-
zott előadásban elhangzott, hogy termográfiás módszerről van szó. A nagy 
vizsgálati szám és az, hogy már az USA-ba és Kanadában is árulják a TTM 
rendszert az nem tudomány, hanem kereskedelem.  Tudomásunk szerint több 
mint 4000 Termográfiás vizsgáló berendezést gyártottak, amit mind kihelyez-
tek, vagy eladtak. Meglepő módon sehol oktatási programmal nem találkoz-
tunk. Úgy tűnik, hogy az oktatásra nincs szükség, mert minden orvosi diplo-
mával rendelkező tudja a termográfiás módszer alkalmazását.  A hazai kutató 
csoport csak olyan kutatási programokat végez, amelyek a lezárást követően 
oktathatók (BSC, MSC, PhD, szaktanfolyami rendszer)  

A nyilvánosan közzétett felvételek gyenge minősége a fantázia jellegű meg-
jegyzések alapján tudható, hogy a termográfia mint orvosdiagnosztika jelen-
legi formájában nem oktatható. 

Gondoljuk bele 2005-ig 400.000 vizsgálatot végeztek ilyen technikával úgy. 
hogy a módszert terjesztették az USA-ba és Kandában. 
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Kivonat: 

Kanadaiak 
0292 

Az emlő abnormalitásainak korai detektálásáról gyűjtött klinikai adatok mennyiségi jellemzésének klini-
kai példái 

A képekért köszönet a Ville Marie Emlő és Onkológiai Központnak, Montreal, Canada 
További esetek elérhetők: www.breastinfrared.com 

0293 

Tábla: Villa Marie Infravörös (IR) fokozati skála 

Abnormális jelek 
1. Szignifikáns vaszkuláris aszimmetria 
2. Vaszkuláris bomlás tartalmazása szokatlan görbének vagy serpignious vénák, melyek, cellákat, hurko-

kat, abnormális területeket, vagy aberráns mintákat mutatnak 
3. 1˚C hőmérsékletnövekedés mutatható ki összehasonlítva az ellenkező oldallal, és kiegészítve a klinikai 

abnormalitás területeivel 
4. 2˚C különbség az ellenkező oldalhoz képest 
5. 3˚C különbség az ipsilaterális oldalhoz képest, ha az ellenkező oldalhoz képest nincs hőmérsékletkü-

lönbség* 
6. Az egyik emlő globális 1,5˚C hőmérsékletkülönbsége a másikhoz képest* 

Infravörös skála 

IR 1. Néhány vaszkuláris minta hiánya, vagy enyhe vaszkuláris szimmetria 
IR 2. Szignifikáns, de jelentős vaszkuláris mintázat, mérsékelt vaszkuláris aszimmetria, különösen ha stabil 
IR 3. Egy abnormális jel 
IR 4. Két abnormális jel 
IR 5. Három abnormális jel 

*: hacsak nem stabil, vagy sorozatos képalkotás (serial imaging) vagy biztosan nem rákos eset 

Tábla: A Ville Marie Emlő Központ Infravörös Skála mely mennyiségileg és minőségileg jellemzi a képeket. Az 
infravörös képek szabadon elkülönített, klimatizált (18-20˚C ) 5 perc nyugalmi időt követően készültek, miután 
a páciens levetkőzött és a kezeit a fejéhez tartja. Tájékozódás a páciens befolyásoltságáról (alkohol, kávé, do-
hányzás, testgyakorlás, dezodor, krémek, testápoló, parfüm, érlazító gyógyszerek 3 órával a vizsgálat előtt) 
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Akár a kínai, amerikai vagy a Kanadai felvételeket nézzük akkor a hozzá nem 
értők is kétségbe vonják a termográfiás felvételek pontosságát és szakmaiságát. 

Az UNESCO öt évvel később (2010) rendezte meg a következő konferenciáját. 
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Az eltelt öt év alatt folyamatosan fejlesztették a Kínai technológiát. Számos 
esetben volt találkozó az egyetemi és Kínai kutatók között. A kérdés szinte min-
den esetben az volt, hogy a Magyar fejlesztés miért ad értékelhető eredményt, 
míg a Kína inkább feltételezéseket tartalmaz. 

2010-re a Kínai technikai fejlesztés nagyon látványos volt, de maradtak a ter-
moviziózás képalkotásánál. 
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 A leghasználhatóbb felvételeket emeltem ki,  de ezek sem képviselnek semmi-
lyen természet, vagy élettudományt. 

A Kínai egyetemekkel a kapcsolattartás folyamatos. A korábbi TTM rendszerü-
ket folyamatosan fejlesztik, de megítélésünk szerint ez elsősorban technikai és 
ipari formatervezésre korlátozódik. A jelenleg TMT névre hallgató eszközük 
változatlanul termovíziós felvételeket készít. 

A hazai termovíziós humán alkalmazású berendezés fejlesztésére is történt kí-
sérlet. A kezdetekben biztatónak tűnő eredmények sajnos nem voltak alkalma-
sak élettudományi vizsgálatokhoz. A korábban BUHU-1-nek nevezett berende-
zés csak hőfényképeket készített és ez, mint a FDA véleményben is olvashatjuk, 
nem alkalmazható humán felvételezésekre és diagnózis felállítására.   

Elgondolkodtató, hogy az FDA szakvéleménye ellenére a jelenleg is működő 
termoviziós, hőtérképes, rendelések, vizsgálatok milyen szakmai követelmé-
nyeknek felelnek meg.  

A termoviziózás humán alkalmazása a szakirodalomban gazdagon fellelhető és 
kutatható. Jelentős mennyiségű forrás áll rendelkezésre, amelyek mindegyike a 
hőmérséklet mérés fontosságára helyezi a hangsúlyt. A kutatások bizonyították, 
hogy a hőmérséklet mérések és az un. termikus topográfia értelmezhető diag-
nosztikus értéket nem hordoz. 

Ez nem jelenti azt, hogy ez a sajátos természeti jelenség, a humán radiáció leké-
pezése infravörös tartományban, a funkcionális anatómiai képalkotása, más 
szemlélettel és módszerrel pl. Somatoinfra©® ne lenne alkalmazható a jövőben. 
Várhatóan a Magyar és Kínai közös kutatások  használható eredménnyel záród-
nak.                                                                                                                    $ .  17

Somatoinfra©® 
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