SOMATOINFRA®© TECHNOLÓGIÁVAL
VEZÉRELT SZOMATODIAGNOSZTIKAI
QB-LABORATÓRIUM
TESTNEVELÉSI EGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SPORTORVOSI TANSZÉK

ELŐZMÉNYEK
Somatoinfra©® technológiával vezérelt diagnosztikai laboratórium előzetes ter ve
- A Somatoinfra ©® diagnosztikai eredmény volt az első olyan technológia és módszertan,
amelyik alkalmazható volt a mindennapi gyakorlatban. Szabadalommal és
védjegyoltalommal védett, rendelkezik minden olyan szakhatósági engedéllyel amelyek
alapján forgalomba helyezhető.
- A Kínai és Magyar kvantumbiológiai tudományos kutatási és oktatási együttműködés
hatékonysága érdekében a BME kezdeményezésére négy egyetem támogatásával
nyolc
magánszemély megalapította az MTSE és annak alapítványán belül (PPKA) a QUB8
szervezetet, amely kizárólag a nevezett tudományterület Magyar-Kínai együttműködésének
tudományos és oktatási feladatainak koordinálását végzi. (mellékletek
- az MTSE előzetes egyeztetéseket követően javasolta, hogy a hazai négy egyetem QUB8
szervezete a korábbi Somatoinfra típusok deszkamodelljei és nullszériás típusaiból állítson
össze egy egyetemi központi kutató , oktató és fejlesztő Somatoinfra laboratóriumot. Az
MTSE bemutatta a rendszerszerűen működő rendelőket, kutató helyeket, valamint
betekintést adott az adatbázisba.
-

A feladat meghatásozása:

Egy olyan Somatoinfra pilot rendszer tervezése, gyártása mely alkalmas humán
diagnosztikák felállítására, elősegítve a betegségek korai feltárását. valamint sportorvosi és
rehabilitációs feladatok végrehajtására. Az ajánlatban szereplő berendezés egy új
konstrukció melynek alapjai az ajánlat kérő által megtekintett robottal vezérelt
kamerarendszer és a környezetére épült diagnosztikai installálására alkalmas rendszer felület
együttese kerül kialakításra.

ÉLETTUDOMÁNY KVANTUM
BIOLÓGIA
A biológiának az az irányzata, amely a biológiai
jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és
módszereit alkalmazza. A biológiai energia változásokat
az energia kvantumtermészetével összefüggésben
értelmezi. Az élő szervezetekben lejátszódó fotokémiai és
fotobiológiai reakciók során a molekulák fénykvantumok
elnyelése révén aktiválódnak, így ezeknek a
folyamatoknak a sebességét elsősorban a fény intenzitása
és nem a molekulák termikus (kinetikus) energiája
szabja meg.

A XXI.SZÁZAD TUDOMÁNYA

KVANTUMBIOLÓGIA
Az emberré válásunk óta környezetünk megismerése révén tudásunk egyre gyarapodott. A gondolkodó ember a természet megfigyelése révén
olyan ismeretekhez jutott amelyek megkönnyítették életünket. A tudományok az elmúlt évezredekben ismereteiket arra alapozták, hogy a
természet rendjét és annak törvényeit megfigyelték és azokat értelmezték. A korai történelmi időszakokban az ismeretek hiányát filozófiai
gondolatokkal egészítették ki. A tapasztalás és az empíria folyamatosan formálta a tudományokat és azoknak irányzatait.
A XX. században a természettudományok forradalmian új változásokon mentek keresztül. Ezt csak annak révén tudták elérni, hogy a korábbi
évszázadok tudósai folyamatosan bövítették az egyetemes tudást. A XX.század első évtizedeiben a fizika, kémia, mechanika, matematika stb.
ismert tudósai sejtették, hogy várható lesz egy olyan áttörés, amely gyökeresen megváltoztatja az emberi- ség mindennapjait és jövőjét is.
Ebben az időszakban a biológia és az orvostudomány is jelentős változáson ment keresztül.
A XX. század első felében a KVANTUM elméletek megszületése után a fizika és a kémia tudományterületek (kvantum mechanika,
kvantumfizika, kvantumkémia) vizsgálódásai olyan eredményeket produkáltak, melyek látványosan megváltoztatták mindennapi életünket.
Említhetnénk az űrkutatást, műholdas rendszereket, nukleáris technikát, távközlést és még hosszasan sorolhatnánk az olyan technológiákat
amelyek meghatározzák jelenünket és jövőnket.
A XX. században a biológia és az orvostudomány egy sajátos úton haladt. A fizika és a kémia tudományok előretörésének köszönhetően a
diagnosztikai rendszerek és a terápiás módszerek eszközei és azok technikai fejlettségük folyamatosan változtak, megújultak. Az átfogó
élettudományi kutatásokban viszont nem következett be az a dinamikus áttörés ami elvárható lett volna. Az egészség és gyógyszer ipar
fejlődésének látványos változását mindenki érzékelheti. Ezek az eredmények viszont nem voltak képesek befogadni és értelmezni az élővilág
kvantum folyamatait.
A XXI. század első éveiben a Budapesti Műszaki Egyetemen körvonalazódott, hogy az élővilág minden szereplője kvantumfolyamtoknak köszönheti létét. Egy elméletben levezethető volt, hogy az élet kialakulása csak és kizárólagosan kvantumfolyamatoknak köszönhető. Ennek az
elméletnek a figyelembe vételével az evolúció is más értelmet kaphat, ami nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezhetők napjaink élettudományai,
hanem azt, hogy pontosan levezethető az anyag és az élet kőrforgásának törvényszerűsége.

KVANTUM BIOLÓGIA II.
A 2000. évek elején fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a XXI. század forradalmian új tudománya a KVANTUMBIOLÓGIA lesz. Ezt elsőként Szent- Györgyi Albert vetette fel (1940), “meggyőződésem, hogy a biológia fejlődését a
kvantummechanika fogja befolyásolni” de felvetését senki nem hallgatta meg .
A kvantumbiológia akkor válik elismert tudománnyá, ha a KVANTUM mechanika, fizika, kémiai minden ismérvét értelmezni tudjuk a végtelenül bonyolult és folyamatosan változó élővilágra jellemző anyag és élet kőrforgásában.
A kvantumbiológia tudományának felvázolása az elmúlt száz évben világ- szerte sokakban felmerült, de nem volt lehetséges értelmezni, összetettsége és végtelen bonyolultsága miatt. Érdekes és megjegyzést érdemel az, hogy ezeket a
felvetéseket elsősorban fizikusok és kémikusok tették. Mint elsőt Erwin Schrödingert említhetjük, akinek az “életről” szóló dolgozata ( What is Life?) alapozta meg például a genetikát is. (“A könyvben Schrödinger bemutatta az
"aperiodikus kristály" eszméjét, amely genetikai információt tartalmaz a kovalens kémiai kötések kialakításában"). A biológusok és orvosok megelégedtek a számukra jól használható eszközök alkalmazásával illetve a gyógyszeripar
eredményeivel.
Az egyetemi kutató csoport átlátta ezt az összetett problémát, amely erre a szerteágazó és valóban végtelenül bonyolult tudományra jellemző. A kutatási program első időszakában érezhető volt, hogy a kvantumbiológia összetettsége
és az átláthatatlan folyamatok változó állapota miatt nem alakulhat ki semmilyen rendező elv. (Schrödinger:Ezt az elvet "rend-a-rendellenesség" -nek nevezi). Az élővilágra jellemző rendezetlenséget és “rendetlenség”-et alapszinten pótolni
lehetett egy elmélettel.
“ KVANTUMBIOLÓGIAI RENDSZER ELMÉLET” , valamint a “HÁRMAS ELMÉLET”.
Az alapozó elméletek bemutatását követően (2008 Veszprém, 2013 Genf) szinte azonnal a világ számos tudósa közzétette saját véleményét amit általánosan előadások formájában mutattak be. Kivétel nélkül a kvantumbiológiát, a
jövő tudományának tekintették.
Az ezredfordulótól számítva az alap és alkalmazott kutatások szinte azonnal eredményeket produkáltak. Említhetjük a kvantum rendszer biológia anyag és élet körforgásának folyamatainak taxonómiáját, a metabolikus folyamatok
kvantumbiológiai elemzéseit, vagy a pl. a humán radiáció jelenségének kvantum értelmezését.
Az egyetemi kutatás és annak eredményei lehetővé tették azt, hogy ez az új tudomány az oktatásba is bekerüljön. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy nemzetközi szinten is elfogadott legyen a KVANTUMBIOLÓGIA tudományterülete,
annak kutatási programjai és a hozzá kapcsolódó oktatás.
Összefoglalva: A KVANTUMBIOLÓGIA, mint a XXI .század tudománya segítheti bolygónk élővilágának még jobb megismerését -és talán- biztosíthatja az élet természet törvényeinek megfelelő fennmaradásának elősegítését.

A SOMATOINFRA©® technológiai alkalmazásának alapfogalmai:
- Az élővilág egyik alapvető jellegzetessége, hogy minden résztvevője anyagcserét folytat.
- Az anyagcsere bonyolult és összetett folyamatai biztosítják minden élőlénynek azt a
tulajdonságát, hogy észleljék a külvilágot és azokra válaszokat tudjanak adni.
- Minden élő szervezet rendelkezik testtel, amit Görögül Somának neveznek, és amelyen belül
zajlanak azok az életfolyamatok, amelyek egyben az élet fenntartását is szolgálják.
- Az élővilág, Földünkön egységes rendszert alkot. Négy fő rendszert különböztethetünk meg, úgy
mint : 1) mikróbák (baktériumok, gombák stb.) 2) Növények, amelyekre jellemző, hogy képesek
széndioxidból, vízből, mikró- és makró-elemekből, pontosabban szervetlen anyagokból élő
szervezetet létrehozni napsugárzás jelenlétében. Ezt a jelenséget nevezzük fotoszintézisnek. 3) az
állatvilág sokszínűsége már nem képes olyan reprodukcióra, amelyek esetében csak szervetlen
anyagból táplálkozik napsugárzás segítségével, mert az anyagcseréjüket kizárólag a
táplálékláncolatnak megfelelően korábban élt élőlények alkotják. A sokszínűségüket a táplálékok
és az anyagcseréjük rendszere is jól szemlélteti. Az állatvilágnak vannak olyan résztvevői,
amelyek tápláléka csak növényi eredetű lehet, vagy vegyes növényi és állati eredetű, vagy csak
állati eredetű.
- A fent felsorolt egyszerű élet és anyagcserefolyamatok a valóságban bonyolult és sok tekintetben
ismeretlen természeti jelenségek halmaza, amelyek a természet törvénye szerint automatikusan
működnek a biokémiai, és a biofizikai folyamatok révén. Napjaink tudományos ismeretei alapján
tudhatjuk, hogy ezek a biológiai folyamatok is a kvantummechanika,
afizika, a kémia
törvényszerűségein alapulnak. A somatoinfra jelenség (fenomén) ennek megfelelően nem más,
mint ezeknek a bonyolult folyamatoknak a specifikus fotonemissziója, esetünkben a humán
radiáció.
- Egyes vélemények szerint az élővilág csúcsát az Ember képviseli. Ez vitatható, mert valóban az
ember képes tudatosan változtatni a környezetén, befolyásolni az élővilág természetes
egyensúlyát, de ezzel egyben saját sebezhetőségét is előidézi.
- Az élővilág rendszerét tehát négy fő tudományterületre oszthatjuk fel. A mikrobiológia, a
botanika, a zoológia és az Antropológia egységes értelmezése adhat csak választ az élővilág
fennmaradására és ennek a bonyolult életfolyamatoknak a mechanizmusára.
- Állításunk alapján bolygónk felszínének a talajnak, a víznek, a levegőnek és a sugárzásnak
létfenntartó szerepe van. Ezt nevezhetjük a három halmazállapotú anyagcserének, kiegészítve
azzal, hogy az életet adó elektromágneses sugárzást is az élet alapjaihoz sorolhatjuk.
- Leegyszerűsítve: a fent felsorolt bonyolult összefüggés-rendszer, amely tartalmazza a szervetlen,
a szerves és az életfolyamatok összességét, alkotják magát az életet. Fontos ismét kiemelni azt,
hogy ezek a folyamatok mind a természet törvényei alapján vannak jelen térben és időben.
-

ÁLLAPOT FELVÉTELEZÉS
SZOMATODIAGNOSZTIKA

Somatoinfra®© II.
A Somatoinfra®© esetében a vizsgálati és méréstechnikai lehetőségeket csak az Emberre
vonatkoztatjuk. Ennek megfelelően tehát antropológiai szemlélet szerint tudjuk kiragadni és
értelmezni a „szomatoinfra jelenséget, fenomént”.
- Az Antropológia, mint Embertan, összetett tudományterület. Esetünkben elsődlegesen a
biológiai antropológiával foglalkozunk, azaz az emberi élettel. Ahhoz, hogy minél jobban
megértsük a biológiai antropológiai folyamatokat, szükséges az antropológia egy másik
területével is foglalkozni, amit nevezzünk Környezet Antropológiának. E két antropológiai
tudományterület egységes értelmezése lehet segítségünkre abban, hogy tudományos
igénnyel képesek legyünk jobbítani az emberek életét, egészségét.
- A biológiai antropológia segéd tudománya a Somatológia (szomatológia), ami egyszerűen
Testtant jelent. A Somatológia tudományterülete nagyon egyszerűen megfogalmazható „a
testel, mint élő szervezettel (annak anatómiájával, élettanával) foglalkozó tudományág”. A
tudományágnak számos módszertani lehetősége van, mint például: „szomatoszkópia, testi
vizsgálat”, szomatotipizálás, szomatogén eredetű, testből kiinduló folyamatok vizsgálata
és értelmezése, pszicho-szomatikus, vagy fordítva szomato- pszichés állapotok vizsgálata.
- A fent felsorolt tudományterületek nem köthetőek az orvosi betegellátáshoz, mert a
vizsgálatok és az azokra alapozott megállapítások kifejlesztése nem betegségek
diagnosztizálására történt.
- Az összetett antropológiai és szomatológiai tudományterületek vizsgálatai tehát az élő
Emberre vonatkoznak. A vizsgálati eredmények összevetésével nem betegségek
kimutatását végzi a szomatológus, hanem az adott (vizsgált) ember, kornak és nemnek
megfelelő elvárható anatómiai és életfolyamatainak eredményeit határozza meg. Azt is
meghatározhatja, hogy a vizsgált ember milyen biológiai állapotban van, azaz milyen
egészségnek örvend .
-

Somatoinfra®© III.
- A biológiai antropológia és a szomatológia vizsgáló eszközeinek tárháza nagyon kevés műszert
tartalmaz. Azért csekély az eszköztár, mert e tudományterület vizsgálatai semmilyen hatással
nem lehetnek a vizsgált személyre.
- Ez a tény már-már az ismeretlenségbe sodorta ezt a két nagyon fontos élettudományi területet. A
tudományterület háttérbe szorítását elsősorban a képalkotó rendszerek elterjedése és folyamatos
tökéletesítése okozta.
- Az orvosi (elsősorban betegségek diagnosztizálására használatos) képalkotó eszközök szinte
kivétel nélkül alaktani képleteket (morfológiai elváltozásokat) képesek kimutatni. Igaz,
napjainkban például a PET-CT már minimális dinamizmust is mutat, de a végeredmény egy
radiofarmakon kötődése egy érintett szervhez, vagy szervrendszerhez. Ez a dinamizmus ennek
megfelelően nem természetes, dinamikusan változó anyagcsere folyamat.
- Hiányzott egy olyan képalkotó eljárás, amelyik alkalmas lett volna arra, hogy az emberben
képes legyen az általános és az aktuális nagysebességű életfolyamatokat képpé alakítani, úgy,
hogy e közben nem alkalmaz sugárzást, izotópot, rezgést stb.
- Több évtizedes kutatómunka eredménye, hogy a Somatoinfra©® az ismert képalkotó
rendszerektől eltérően folyamatosan és szakadatlanul tudja leképezni az emberi szervezetben
zajló nagysebességű, összetett életfolyamatokat (dinamikus fiziológiai).
- Néhány jellemző, amelyek alapján ki lehet jelenteni, hogy a Somatoinfra nem más, mint a
funkcionális anatómia képalkotó eljárása. a) nincs külső sugárforrás, csak az adott élő ember
dinamikus életfolyamatát, metabolizmusát képezi le nagy sebességgel. A térben és időben lévő
metabolikus változások valós időben jelennek meg. A Somatoinfra vizsgálat alkalmas csak arra,
hogy minden esetben az adott vizsgált személy „humán radiációját” – kisugárzását ne csak
képként jelenítse meg, hanem az emberi testből kilépő specifikus humán radiáció „özönből”
automatikusan kiválassza a nem megfelelő funkcióban működő anatómiai területeket. Azzal,
hogy ez a nagyszámú elektromágneses sugárzás értelmezhető legyen, szükség volt arra, hogy az
esetenként 3-5 millió foton energiát valós időben meg lehessen mérni!
-

FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI KÉPLKOTÓ DIAGNOSZTIKA
Mire használható a szomatoinfra funkcionális anatómiai képalkotó eljárás:

1)A Somatoinfra®© eszköz csak humán vizsgálatokra alkalmazható, mivel más élőlények esetében a természetes „radiációjuk”
korlátozott információt hordoz.
2)A Somatoinfra©® eszköznek számos változata lehet aszerint, hogy mire kívánják használni. Értelmezhetjük ezt úgy, hogy egyes
eszközök használhatóak a sportban, vagy a foglalkozás egészségügyben, vagy kiegészítő vizsgálatképen segítséget nyújthatnak a
góckeresésben. A Somatoinfra®© eszköz és technológia, mint funkcionális anatómiai képalkotó rendszer, a mindennapi orvosi
gyakorlatban is hasznos non-invazív vizsgáló eszköz lehet az alapellátástól, a terápiás kezeléseken keresztül egészen a
rehabilitációig.
3)Felvetődik a kérdés, hogy akkor ez az egész világon egy használható relatív és abszolút értelemben vett olyan olcsó berendezés
lehet, amit korlátlanul lehet használni? Elméletileg igen, a valóságban a Somatoinfra technológia használata különböző szinteken
megfelelő tudást igényel az alkalmazótól. A Szomatoinfra műszert jelenlegi tudásunk alapján nem lehet „automata diagnosztaként”
kezelni. Maga az eszköz napjaink műszer és informatikai csúcstechnológiának tekinthető, de ez csak a mérés pontosságára, az
adatkezelésre és a humán vizsgálatokra korlátozódik. Diagnosztikát nem ad.
4)Néhány kiemelés a teljesség igénye nélkül, a Somatoinfra©® műszer és annak vizsgálati alkalmazhatóságára:
- Általános egészségi állapot felvételezése, kornak-nemnek és szomatotípusnak megfelelően, amit nevezhetünk népegészségügyi
vizsgálati eljárásnak is.
- Sportképességek felmérése, edzettségi állapotok nyomon követése, mozgáskoordinációk fiziológiája, sport rehabilitáció.
- Góckeresés, mint betegségek rejtett okainak feltárását segítő vizsgálat, mely kiterjedhet a bakteriális, a vírusos folyamatok és azok
gócainak feltárására. Ilyen minőségében alkalmazható járványok, endémia- és pandémiás folyamatok gyors tesztjeire.
- Váz és izomrendszer komplex vizsgálatára, elsősorban a 4-8 éves korosztálynál. Alkalmazható a vázrendszeri deformitások
kimutatására, és mint sajátosság, a deformitásokhoz köthető izommunkák kimutatására, akár nagy sebességgel is.
- Orthopedia, traumatológia: Ez hasonlatos a váz és az izomrendszeri funkcionális anatómiai felvételezéshez, azzal kiegészítve, hogy
külön program szerint lehet akár folyamatosan monitorozni a korai lágyrész szeptikusságot, vagy a legkorábbi osteomyelitis
jelenlétét is. Mindkét szakterületen a csontozathoz, ízületekhez és lágyrészekhez köthető változások rehabilitációs folyamatai is
nem csak monitorozhatóak, hanem tervezhetőek is.
- A felsorolást hosszasan lehetne folytatni, a mindennapi komfort érzetünk meghatározásától a korai tumoros megbetegedések
elővizsgálatáig.

- A Somatoinfra®© eszköz és technológia megfelelő jártassággal bíró szakember kezében alkalmas lehet arra is, hogy a fájdalmat
objektivizálja. Pontosítva: csak ez a technológia alkalmas arra, hogy a fájdalmat megjelenítse, annak okát, mértékét intenzitását,
kiterjedését stb. meghatározza.
- A Somatoinfra©® eszköz és technológia kifejezetten alkalmas – adott esetben kis mérete, nagy érzékenysége, dinamizmusa miatt –
katasztrófa területeken való alkalmazásra.
- A fenti alkalmazás kiterjeszthető olyan földrajzi területekre, amelyek sajátos klímájuk, biodiverzitásuk, ökoszisztémájuk (összesítve
életkörülmények) és azok környezet antropológiai jelenségeinek összefüggéseit is képes értelmezni. Pontosítva: az ott élő emberek
egészség-betegség viszonyát is képes feltárni. Ilyen esetben a somatoinfra technológia adaptálása szükséges. A geográfiai, az etnológiai, az
epidemiológiai ismeretek megfelelő alkalmazásával lehet célzott eszközöket fejleszteni Ázsia, Afrika, Latin-Amerika, Arab stb.
országainak.
-

A TESTNEVELÉSI EGYETEM LABORATÓRIUMA
A Somatoinfra ©® technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, oktató és fejlesztő laboratórium szakmai
besorolása:
A laboratórium hyperspektrális tartományban emissziós, reflexiós és transzmissziós képalkotással alkot fúziós képet non-invazív módon az egész
emberi testről. A képalkotást a Somatoinfra technológiai rendezi egységbe, ami megfelel a funkcionális anatómiai diagnosztikának. ( Az emberi
szervezetben zajló nagy sebességű kvantum biokémiai, kvantum biofizikai, metabolikus, neuro-hormonális stb. folyamatok összetett és egyedi
fotonemisszióját képezi le és rendezi 3D megjelenítésben). A tájanatómiai pontosságú térben elhelyezkedő fiziológiai normál és diszfunkciós
folyamatokat 34 régió besorolásnak megfelelően mutatja valós időben. A Somatoinfra technológia alkalmas nagy sebességű valós idejű akár egész
test monitorozására , utólagos kiértékelésre alkalmas adatok rögzítésre. A detektált elektromágneses test emissziós sugárzás (Somatoinfra) valós
időben jelzi a metabolikus és minden egyéb fiziológiai változásokat. A szervezet folyamatos és szakadatlan biokémiai változásainak kvantum
detektálás túl a rendszer alkalmazható egyedüli vizsgáló módszerként a fájdalom objektivitására ( Radiculáris dermetomák HEAD stb.),
farmakokinetikai folyamatok nyomon követésére, terheléses élettani vizsgálok fázisainak megállapítására. Az egyetemek közötti nemzetközi
tudományos és oktatási együttműködés szakmai támogatója a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A Somatoinfra ©® elhelyezése és annak technikai leírása:
Az előzetes QUB8 egyeztetések és a Rektori felhatalmazások alapján a központi laboratórium a TE
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékén kijelölt helyen kerülne felállításra.
A központi vezérkésű, komplex szomatodiagnosztikai egységet egy központi nagy teljesítményű
számítógép vezéreli, az adatokat feldolgozza, archiválja, osztályozza stb. A felvételezést hypespektrális
tartományban 4 detektor egység végzi.
Egész test felvételezést készít egy Somatoinfra sávszűrővel ellátott detektor, valamint egy MEDIX DR
denzitás mérő (DEXA) . Az emissziós funkcionális anatómiai képalkotó rendszer (CG640 detektor),
valamint a transzmissziós szabad szintű XR képalkotás fúziója lehetővé teszi a kornak nemnek
megfelelő somatotipizálást (Tanner szerint). A MEDIX DR felvételt, csak egyszer kell elkészíteni,
kivéve a 3E II. fő tételnek megfelelő biológiai felezési idő átlépését követően. A SI detektor felvételek
korlátlanul alkalmazhatók.
A két egész test felvételt követően a SI tér spektrometriai elemzésnél jelentkező foton intenzitás
eltérések esetében elsősorban lágyrészeknél és ízületeknél a reflexiós UH vizsgálatokat azonnal el lehet
végezni egy a közvetlen adatbázishoz kapcsolódó SONON 300L fejjel. Vázrendszeri és ízületi SI
aktivitások esetében javasolt a MEDIX DR felvétel térspektrometriai elemzését elvégezni. A sajátos
váz és izomrendszeri elváltozások esetében a korlátlanul használható antropometriai adatokkal
szolgáló Eva 3D szkenner végi a tized milliméteres pontosságú méréseket.
A detektorok, informatika és mechatronikai egységes rendszerszintű használatát egy finom vezérléssel
kiegészített és programozott robot végzi ( a komplett tervdokumentáció, a tervezés, kivitelezés és
üzembe helyezés témaszáma: VM3273.

A rendszer központi vezérlését a KEFEX szoftver biztosítja. Ehhez
csatlakoznak a perifériák célszoftverei. A KEFEX archiváló programja a
KGLO szoftver. Az emissziós és egyéb szenzorok elemzését a TIS szoftver
végzi. A bejövő jelek sáv szerinti elkülönítését 4 alap színpalettával lehet
elvégezni. Igény esetében a frekvencia tartományok kiemelésére tervezett
intenzitás kiemelő színpaletták is beállíthatók.
A komplex laboratórium harmadik fő egységét képezik azok a szakmai
protokollokat tartalmazó programok amelyek közelítenek a mesterséges
intelligencia jellegű feldolgozásokhoz.

A technikai leírás

A technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, oktató és fejlesztő laboratórium vázlatos vizsgálati lehetőségei:

1)Komplex és egységes anatómiai és fiziológiai állapot felmérése
szomatológiai irányelveknek megfelelően.
2)Népegészségügyi programban való alkalmazás, primer
prevenciós állapot felvételezés WHO irányelveknek megfelelően.
3)Sporttudományi kutatások, vizsgálatok, terhelés élettani
kiegészítő vizsgálatok, antropometriai alkattani előrejelzések,
Egészség fenntartás optimalizálása. Analitikai jellegű góckeresés,
váz és izomrendszeri sajátosságok feltárása, terhelés anomáliák
kiszűrése, funkcionális életfolyamatok várhat következményeinek
előre vetítése, adott esetben dopping vizsgálati kiegészítés,
rehabilitációs folyamatok tervezése és kontrollja.
4)Foglalkozás egészségügyi teljes körű vizsgálatok.
5)Általános diszfunkciós régiók korai szakaszban való
megjelenítése, annak előzetes gyors morfológiai meghatározás.
Un. küszöb érték feletti jel esetében célzott orvosi szűrő, illetve
szakorvosi ellátásra irányítás. Lehetősév van reverzibilis
betegségek esetében a gyógyulási szakaszok kontrolljára.

A Humán Infravörös Szkenner az emberi testből kilépő és az anyagcsere
folyamatokra jellemző különféle intenzitású és frekvencia tartományú
sugárzás leképezésére, elemzésére és archiválására alkalmas rendszer. A
nyert felvételek a funkcionális anatómiai képalkotó eljárása. A
tájanatómiai sajátosságoknak megfelelően a kornak és nemnek megfelelő
dinamikus életfolyamatok valós időben monitorozhatóak. A szakmai
kalibrálásnak megfelelően az adott korú és nemű ember esetében a
megjelenő jelrendszer dinamikusan mutatja a normál tartományban
működő szerveket és szervrendszereket, valamint azokat a területeket
(akár adottan egy szerven belül), ahol a metabolikus folyamatok
változnak. A változások dinamikája lehet aktív, vagy passzív, de
mindkettő irány küszöb érték feletti jelértéke jelenthet akut, vagy
krónikus egészségi állapotot befolyásoló tényezőt.
A dinamikus valós idejű képalkotás teljes mértékben non-invazív. Az
emberi testet semmilyen káros behatásnak nem teszi ki. A szakterületi
felhasználások esetében (általános egészségi állapot felmérés,
foglalkozás egészségügy, sport egészségügy, szűrővizsgálatok, terápiás
nyomon követés, góc keresés, járványok felderítés stb.) Szükséges
speciális kalibrációkat a vizsgálat céljának megfelelően elvégezni, ami
egyben a használat módját is meghatározza. A Humán Infravörös
Szkennerek tervezésének alapvető feltétele a felhasználás pontos
ismerete. A rendszer alapvetően az egész test leképezését és
felvételezését teszi lehetővé akár álló képekben, sorozat felvételekben,
vagy dinamikus nagy sebességű (videó) üzemmódban.

Somatoinfra működési elve:

Részegységei moduljai:
Humán Infravörös Szkenner rendszer egységes mérőműszer. A modulok egymástól nem
elválaszthatóak és azok önállóan nem működő képesek. A robot, szenzor és az elektronika egy
egységet képez, ami cél szerinti felhasználásnak megfelelően egy kompakt egységként működtethető.
Ez együttesen biztosítja azt, hogy a kívánt vizsgálat célirányosan a legérzékenyebben tegye mérhetővé
a dinamikusan változó életjelenségek radiációját.
A

Informatikája mechatronikája:
A HIS rendszer informatikai alapja a mérőműszer jelrendszerének nagy érzékenységű leképezése és
annak valós időben történő megjelenítése. A leképezéssel egy időben az informatika segítségével a
milliós nagyságrendű különféle jelintenzitású „topográfiáját” mérhetővé teszi. A Tér Spektrometriás
Elemzés a milliós képpontoknak megfelelően is képe termék és aktív +- csúcsok intenzitás különbségét
mérhetővé tenni, ez által objektív értékeket produkálni. A rendszer és technológia alapját képezi,
hogy a felvett emittált jelek rendszerét, topográfiáját archiválja és az azt utólagosan is mérhető tegye.
A cél szerint kialakított HIS rendszerek folyamatos monitorozás képeit is képes archiválni. A
mechatronikai egység feladatai, hogy a Humán Infravörös Szkennelés esetében a detektor távolságot
beállítsa a felvételezéshez és méréshez, valamint optimális képes legyen test régiókra való
beállásra.Kiemelten fontos pl. a sport estében, hogy a mechatronika biztosítja a mérési hibafaktorok
korrekcióját.

KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
FELMÉRÉSE
Az emberi szervezet élő mivoltát csak és kizárólagosan a folyamatos anyagcserével tudja fenntartani. A dinamikusan zajló ciklikusnak
tekinthető anyagcsere folyamatok képesek táplálni a testet (soma), mely így életfolyamataival (fiziológia) biztosítja az életet. Fontos ismeret,
hogy az élet fennmaradása bolygónkon csak reprodukciós úton biztosított. Mindezek a folyamatok melyek életünket fenntartják
nagysebességű átalakulásoknak a bonyolult és sok esetben ismeretlen folyamatoknak a sokasága. Minden rész folyamatnál kvantum
jelenségek is megfigyelhetők. Ezeknek a kvantum jelenségeknek velejárója az elektromágneses sugárzás. Az Ember esetében a kvantum
jelenségek (fenomének) az infravörös tartományba esnek, pontosabban ez a tartomány mérhető ki és biztosít nagy jelintenzitást.
- Összefoglalva: minden emberi test felszínéről folyamatosan és szakadatlanul emittálódnak a dinamikus életfolyamatok során
létrejövő kvantum jelenségek, azaz a fotonok differenciált energia tartománya, ami az infravörös tartományba tartozik. A
Somatoinfra célja, hogy nagy pontossággal a kültakarónak megfelelően topografikusan leképezze az infravörös elektromágneses
sugárzás relatív intenzitás differenciáit.

Alkalmazási lehetőségek
• komplex anatómiai és fiziológiai felvételezés, normál funkciók és diszfunkciók elkülönítése
• Egészségi állapot felmérés (kornak-nemnek megfelelően) teljes testről, dinamikus fiziológiai, metabolikus , neuro-hormonalis stb. aktuális folyamatok detektálása és valós
•
•
•
•
•

időben történő anlizálása
Góckeresés, Primer kórfolyamatok felderítése
Baleseti sérülések felvételezése, a terápia tervezésének
segítése, rehabilitációs kontroll felvételezés, tervezés.
Terhelés élettani vizsgálatok (sport, fegyveres testületek stb.), foglalkozás egészégügy
Anyagcsere folyamatok dinamikus vizsgálata
Farmakokinetika, metabolikus folyamatok változásának nyomon követése.

KOMPLEX ANATÓMIAI ÉS FUNKCIONÁLIS
ÉLETFOLYAMATOK SZINTÉZISE, 3D KÉPALKOTÁS

A JÖVŐ

