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A Multi Gamma Képalkot{s olyan új orvosi képalkotó rendszer, amely alkalmas az 

emberi test l{gy részinek részletes több gamma spektrum alapj{n való (ak{r 

morfológiai mikrorészletek) megjelenítésére, úgy, hogy a kapott jelek feldolgozhatók 

3D, Triangul{ris és Holografikus módozatokban is   (M.G.K). 

Az orvosi képalkot{sban a XR (Röntgen) sug{rz{st kiz{rólagosan transzmissziós 

képalkotó diagnosztikai módozatban haszn{lj{k. A nukle{ris diagnosztika alapj{t a 

radiofarmakonok specifikus struktur{lód{sa alapj{n emissziós vizsg{latnak 

tekinthetjük. 

A tal{lm{ny v{lasztott izotópok segítségével olyan technikai rendszert hozott létre, 

amely alkalmas a γ sug{rz{s transzmissziós és emissziós képalkot{s{nak 

egyesítésére.  

A tal{lm{ny újdons{ga, hogy a denzit{s differenci{k részleteinek feldolgoz{s{ra több 

(optim{lisan 8-10) γ energi{t hasznosít 30-190 KeV tartom{nyokban. A 

transzmissziós l{gy γ sug{rz{sok komplexen egyidőben és szelektíven is képesek 

ak{r folyamat{ban is vizsg{lni az adott testrész morfológiai képleteit.  

A sz{mított és lehetséges gammasug{rz{s fotonenergi{k lehetővé teszik, hogy a m{r 

alkalmazott szcintigr{fi{s elj{r{sok emissziós gamma foton energi{j{t is érzékelje, 

ezzel kibővítve a statikus morfológiai megjelenítést a radiofarmakonok dinamikus 

struktur{lód{s{nak lehetőségeivel. 

A képalkotó elj{r{s M.G.K. foton energia topografikus leképezése és folyamatos 

denzit{s értékeinek elemzése lehetővé teszi, hogy intraoporatív elj{r{sokn{l 

kiegészítő orvosi műszerrel, amelyik v{lasztott radioizotópot tartalmaz t{janatómiai 

részletek γ fotonnal „{tvil{gítva” a szöveti sruktura mikro részleteit is l{thatóv{ 

tegye. 

Az M.G.K. figyelembe veszi, hogy az orvosi képalkot{s fontos feladata, hogy az 

ismert h{ttérsug{rz{sok közül az orvosi képalkotó elj{r{sokkal kiv{ltott összdózis 

értéket jelentős mértékben csökkenteni lehessen. 

A képalkot{shoz szükséges kollim{lt γ foton nyal{bok több fotonenergi{t ölel fel  

amelyek az emissziós kivétellel impulzus üzemmódban vetülnek {t a szintén 

kollim{lt detektorra (elektronikus, digit{lis). Az impulzusok az M.G.K. rendszeren 

belül 1/25 kép/ sec sebességgel történhetnek. Ezzel megvalósul az az elv, hogy a 

dózisterhelés mértékét úgy lehet csökkenteni, hogy a besug{rz{si időt a lehető 

legkisebb mértékre csökkentsük. Az intraoperativ eszközök esetében is lehet a z{rt, 

fedett jeladó radioizotóp γ energi{j{t tetszőlegesen csökkenteni. A jeladó 

gammaforr{sok akkor tekinthetők hatékonynak, ha azok aktivit{sa viszonylag 

magas. A sz{mít{sok szerint az adott fajlagos felületen 40MBq. 

Az MGK a kollim{cióval és a sorozatos expozícióval lehetővé teszi, hogy csak és 

kiz{rólagosan a vizsg{landó testrészt tegyük ki a minim{lis és garant{ltan ioniz{ciót 

nem kiv{ltó sug{rz{snak.  
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 Ezzel az egésztestre sz{mítva a dózisegyenérték teljesítmény a (H) a dózisegynérték 

dt időintervallumban bekövetkezett dH növekménye sz{molható (sievert/ sec) és 

bizonyítottan alacsony értéket jelent. A sz{mít{sok alapj{n a wT szöveti 

súlytényezőre vonatkoztatott dózis értékek alsó hat{r{t lehet meghat{rozni. Effektív 

dózissz{mít{sokn{l az egy vizsg{latra, eső γ szervre ható összege elhanyagolható. 

Az MGK képalkotó berendezéssel és elj{r{ssal végzett vizsg{latok esetében lehetőség 

van arra, hogy műtét közben képsokszorozó és időszakos sorozat expozíció 

lehetőségével műtét közben is nyomon lehessen követni a beavatkoz{st. 

Az MGK kisméretű képes csak anatómiai régiókat, részleteket, célzott területeket 

vizsg{lni, ezzel leszűkíti azt a területet, ami gamma fotonokkal, érintkezik. A kutat{s 

eredményei bizonyított{k, hogy az orvost, oper{tort elhanyagolható, gyakorlatilag 0 

radioaktív sug{rz{s éri. Az MGK digit{lis képalkot{sa lehetőséget teremt arra, hogy 

a pixelelemzéssel denzit{s értékeket sz{moljon, mivel adottak a foton energi{k, a 

kollim{lt forr{s és detektor t{vols{g, valamint az adott és sz{mítható szerv 

nukle{risan sz{mítható sűrűsége. 

A t{rolt és felvett képek mivel csak és kiz{rólagosan digit{lis értékeket tartalmaz 

lehetséges az egyszerű 2D megjelenítéstől a 3D triangul{ris felvételi megjelenítésen 

keresztül a holografikus leképezésig.  Nincs jelentőssége, de megfelelő fejlesztésekkel 

a vizsg{lt emberi szervezetben lévő patológi{s képlet lézer technik{val holografikus 

úton, egy asztalon térform{tumként megjeleníthető. A jövő képalkot{sa valószínűleg 

ebbe az ir{nyba halad, amely a jövőben a diagnosztik{n túl lehetőséget ad arra, hogy 

egy műtéti programot virtu{lisan a műtétet megelőzően lefolytassanak. Ennek akkor 

van létjogosults{ga, ha a multiképalkot{si rendszerekkel fedetten sztereotaxi{s 

vezérléssel l{thatóan képesek egy műtétet lefolytatni. Az MGK technikailag lehetővé 

teszi, hogy ez megvalósuljon, de fontos kiemelni, hogy a jelenleg alkalmazott orvosi 

képalkotó elj{r{sokat, olyan területet képes kiegészíteni, amelyekre ez id{ig nem volt 

lehetőség. 

 

Péld{k: 

1)Az MGK az emlők korai onkológiai diagnosztiz{l{s{ra kifejezetten alkalmas. A 

transzmissziós MGK elkészítéséhez nem kell kompressziót adni a vizsg{lt mellre, 

ez{ltal az anatómiai képletek valós helyükön maradnak. Képalkot{s elveit 

figyelembe véve egyesíti a Mammogr{fia és az UH mammogr{fia minden előnyét 

azzal jellemezve, hogy a részletes felbont{sn{l 1-2mm-es képletek denzit{s 

differenci{j{t is képes elkülöníteni. Az MGK előnye, hogy a szövettani vizsg{lat (pl. 

Tűbiopszia) folyamatosan kontrol{lja, követi és pozícion{lja a mintavevő eszközt. 

Gyors, pontos 3D képalkot{st tesz lehetővé és nem csak 1 expon{lt képet ad a 

vizsg{latról, hanem adott esetben több 100 felvételt t{rol digit{lisan. A célzott mell 

egyes részleteit is képes kiemelten kezelni (szelvénykészítés). Az axillaris régió nody-

lympfotic képleteit vizsg{ló Lyphoscintigr{fia radiofarmakon jeleit is képerősítésként 

jeleníti meg. Ez az Őrszem nyirokcsomók érintettségének vizsg{lat{n{l 

elengedhetetlenül fontosak. 
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2) A keringési megbetegedéseknél (Szív és érrendszer) az MGK lehetőséget teremt 

arra, hogy az erek {llapot{t, {raml{sait, statik{j{t és dinamik{j{t a l{gyrészekben jól 

l{ssa.  Kiemelkedően fontos azokn{l a betegségeknél, ahol jelenleg nincs lehetőség, 

pl. a kiserek megbízható vizsg{lat{ra. A diabetes melytus szövődményeképpen 

kialakuló neuró és angió-pathia diagnosztiz{l{sa és ter{pi{s nyomon követése a 

legnagyobb kihív{st jelenti az orvostudom{nynak. Az érműtéteknél a műtéti 

eszközök vezérlése és a műtét folyamatos nyomon követése a gyógyul{st kiemelten 

segíti< 

 

Által{nos inform{ciók: 

Az orvos-diagnosztikai és ter{pi{s kezeléseknél az elektrom{gneses spektumok 

széles s{vj{t haszn{lj{k fel. A pontos értelmezéshez szükséges az egyes s{vok 

elemzése és beazonosít{sa. 

A spekrumok indító frekvenci{j{ban a gammasug{rz{s tal{lható. Frekvenci{ja  a 1024 

- a 1019 Hz tartom{nyra esik,  ami hull{mhosszban 10-15 -10-10  fm ill. pm méternek 

felel meg. 

A röntgensugarak a gamma spektumból indulnak és az ultraibolya sug{rz{sba is 

terjednek Hz 1020 -1016 közé esik . Hull{mhosszuk a pm és nm s{vj{t ölelik fel 

érintve um s{vot.  Durva megközelítéssel a közép tartom{nya az 1 A -re esik. 

Az orvosi diagnosztik{ban alkalmazott főbb képalkotó elj{r{sok s{vja ide esik. Sorba 

a 1021 Hz től a SPECT, a PET, az RTG, ID, CT és DSA. A s{v ellenoldali szélessége a 

1019 Hz környékére esik. A következő ultraibolya tartom{ny Által{ban ter{pi{s 

célokra haszn{lható diagnosztikus lehetőséggel nem bír. 

A 1015 Hz közepű l{tható fény értelmezésére nincs szükség. A l{tható fényt {tfedő 

infravörös tartom{nynak ismét diagnosztikus és ter{pi{s értéke van. Jól lehet, hogy a 

meglehetősen széles s{vtartom{nyból ( hull{m hosszban, az 1 um és az 1 mm közötti 

tartom{nyból csak szűk s{v alkalmazható. 

Az infravörös tartom{nyra épülő mikrohull{m amelynek szélső értéke eléri az 1 Ghz-

et szintén a ter{pi{ban alkalmazható. Kutat{sok alapj{n a célzott és Sz{mított 

mikrohull{mú besug{rz{st, mint jeladót haszn{lva hat{smechanizmus{ra építve 

infra detektorral kiegészítve új típusú hum{n képalkotó diagnosztikai Rendszernek 

fogható fel. 

A mikrohull{m (pl. radar) a standard r{dióhull{mok s{vj{ba lép {t. Az 

orvostudom{nyban alkalmazott klasszikus u.n. Morfológiai "{tvil{gító" Képalkotó 

rendszerek egyik tagja az MRI ezt a frekvenci{t ( 108-107) haszn{lja fel. Az ultrahang 

diagnosztik{k is a r{dióhull{mra épülnek. Frekvenci{juk az 1 GHz és a MHz  

tartom{nyba esnek. A kHz és a Hz hosszhull{mok szintén a ter{pi{ban kapnak 

helyet és szerepet. 

 

Az {ltal{nosan alkalmazott diagnosztikai képalkotó rendszerek elve, hogy az 

Különböző és v{lasztott spektrumot egy jeladóval ir{nyítottan, sz{mítottan és 

kollim{ltan kibocs{tjuk és a jelfogóval a vesztességeket, elnyelődéseket Mint 

fotóeffektusokat regisztr{ljuk.  
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Ez alól csak az infra tartom{ny kivétel, mivel két törvény értelmezésével Jeladóra 

nincs szükség, mivel a fotonokat a test maga bocs{tja ki. Külön ki kell emelni, hogy a 

sug{rzott klf. elektrom{gneses tartom{nyok Behat{skor minden esetben (kisebb-

nagyobb) mértékben termikus hat{st produk{lnak, ami adott esetben 

infradetekt{l{sn{l jeladónak is felfogható.  

Értelmezés: a ter{pi{s pl. Co60 izotópos kezelések börfelszini és mélyszöveti 

Aktiviz{l{sa erős lok{lis termikus hat{sokat produk{l. A kor{bban említett 

mikrohull{mú "höprovok{ció" a thermogr{fi{s vizsg{latokn{l ezt a törvényszerűséget 

haszn{lja ki azzal, hogy a hat{s és v{laszreakció statisztikusan feldolgozható 

Standardiz{lható és diagnosztikus értékkel bír. 

Az elméleti elemzés alapj{n meg{llapítható, hogy a az elekrom{gneses spektrumok 

Tartom{ny{ba eső fotonok (kvantumok) minden s{vja, ha szűkítetten is de 

felhaszn{l{sra kerül az orvostechnik{ban. 

A diagnosztik{knak és a ter{pi{nak az a fő feladata és az elv{rható követelménye, 

hogy a legkisebb k{rosító hat{st fejtse ki (ioniz{ció a szövetekben, nekrózis stb.), de 

hatékonys{ga és felbontó képessége nagy legyen. 

 

Meg{llapítható, hogy a képalkotó orvosi diagnosztika az infra kivételével invaziv 

hat{snak tekinthető. A pontos végleges {llapot, diagnózis meg{llapít{s{hoz Több 

képalkotó elj{r{s együttes alkalmaz{sa elengedhetetlenül szükséges. 

 

A fel{llított kutat{si hipotézisem alapj{n az un. Kevert jeladó és detektor rendszer 

megvalósít{sa tűzhető ki célul. A fel{llított rendszerben kísérletesen bizonyított, 

hogy az {tfedéseknél a Jeladók "{tfednek" míg a jelfogók "{tl{tnak". Így jöhet létre, 

hogy egy jeladó Által létrehozott fotóeffektust m{s jelfogóval érzékeljük. A végső cél, 

hogy az képfeldogoz{sn{l pontos, nagyfelbont{si képet nyerjünk és korszerű 

fotogrammetriai feldolgoz{s segítségével, mindent h{romdimenziós megjelenítéssel 

legyünk képesek alkalmazni. 

 

 

Orvosi képalkot{s, a kép keletkezése szakirodalom alapj{n 

A képalkot{s sor{n egy adott t{rgy képm{sa jön létre. Ezt a folyamatot az 

emberek rendszerint nehezen tudj{k elképzelni eszközök és gépek nélkül, annak 

ellenére, hogy a vil{gról szerzett benyom{sunk maga is kép. Valój{ban sohasem a 

t{rgyat mag{t l{tjuk, hanem a t{rgy felszínéről szelektíven visszaverődő 

fotonokat. Mivel a nem {tl{tszó t{rgyak felszínén a l{tható fotonok 

abszorbealódnak vagy reflekt{lódnak, így csak a t{rgyak külső form{ja v{lik 

l{thatóv{. A klinikai gyakorlatban viszont szükség van az emberi szervezet belső 

saj{ts{gainak megismerésére, ezért olyan fotonokra van szükség, amelyek be 

tudnak hatolni a tömör t{rgyak - mint az emberi test - belsejébe. Ilyen fotonok a 

radio-, röntgen-, és a gamma-fotonok. 
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 Az embernek fiziológi{san nincsenek olyan receptorai, melyek ebben a 

frekvenciatartom{nyban képesek voln{nak fotonokat érzékelni, ezért ezek 

kimutat{s{hoz eszközökre van szükségünk, melyek a keletkezett képet 

megjeleníteni is képesek.  

 

A fizik{ban, az alkalmazott matematik{ban és a mérnöki tudom{nyok területén 

végbement fejlődés jelentős lökést adott az orvosi képalkot{s technológi{j{nak. A 

jelenleg haszn{latos igen érzékeny és bonyolult orvosi képalkotó eszközök működési 

elvüket tekintve hasonlítanak a l{t{sban szereplő érzékelőkre, az idegi körökre és az 

inform{ció-feldolgozó p{ly{kra, azaz, a l{tórendszer vagy valamely eszközös 

képalkotó rendszer fotondetektorból, inform{ció-feldolgozó, adatokat elemző és 

kijelző egységből. 

 

A képalkotó vizsg{lómódszerek azon a jelenségen alapulnak, hogy egy forr{s {ltal 

kibocs{tott vizsg{lójel - {ltal{ban elektrom{gneses hull{m (röntgen, gamma, RF, hő), 

de lehet pl. mechanikus vibr{ció (ultrahang) - valamely fizikai jellemzőjét a sug{rz{s 

útj{ban lévő t{rgy megv{ltoztatja. A megv{ltozott jelet detektorral érzékeljük. A 

detektor a beérkező ak{r kvant{lt, ak{r folytonos jelet elektromos jellé alakítja, amit a 

digit{lis képalkotó elj{r{sokn{l adatfeldolgozó rendszerek segítségével elemzünk, 

értékelünk és t{rolunk.  

 Orvosi-röntgenológiai képalkot{s  

Az orvosi diagnosztik{ban m{r nagyon régóta haszn{lnak képalkotó elj{r{sokat. Az 

emberi test anatómi{j{nak, kóros elv{ltoz{sainak, de főleg működésének 

megismerésében j{tszik döntő szerepet. Ezért szinte elengedhetetlen az emberi 

szervezetnek vagy annak egyes szerveinek minél pontosabb és valós{ghűbb 

{br{zol{sa a helyes diagnózis érdekében.  

A hagyom{nyos értelemben vett képalkot{s és a röntgenológiai képalkot{s között 

alapvető eltérések vannak. A legkomolyabb félreértések abból adódnak, hogy sok 

szakkifejezést v{ltoztat{s nélkül vittek {t az optik{ból és fényképészetből a 

röntgenológia területére. A kép, a képsík, a film, a felvétel stb. kifejezések alapj{n 

sokan azt hiszik, hogy a röntgensugarakat valamilyen módon fókusz{lni lehet, mint 

a fényt, illetve, hogy a képélesség olyasform{n {llítható, mint a fényképezőgépekben. 

A valós{gban legfeljebb a fordítottj{t teszik: tulajdonképpen a detektorokat helyezik 

el úgy, hogy a fókuszra ir{nyuljanak, sőt a képélesség és a torzít{s igen komoly 

gondot jelentenek a szervek valós{ghű {br{zol{sa szempontj{ból.  

A röntgenológiai képalkot{s teljes egészében az {rnyékképződésen alapul. A 

röntgenkép a röntgensug{rz{s {ltal {tj{rt h{romdimenziós képződményben 

keletkező {rnyékkép, vagyis az elnyelődési viszonyoknak megfelelő, de a még 

{tjutott sugarak {ltal létrehozott kétdimenziós kép. A röntgenkép inform{ciós m{trix, 

a t{rgyból kilépő sug{rkévében detekt{lható igen-nem elemekből (röntgenfoton 

jelentkezéséből vagy annak hi{ny{ból) összetevődő, l{thatatlan kép.  
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Semmiképpen nem azonos a röntgenfelvétellel, b{rmilyen gyakran cseréljék is össze 

ezt a két fogalmat, hiszen a felvétel a röntgenkép megjelenítése röntgenfilmen. Az 

{tvil{gít{stól a legbonyolultabb röntgenmetodik{ig csak a detekt{l{s, a megjelenítés 

módja v{ltozik, az alapelv nem.  

A röntgenképet a fókuszból eredő primer sug{rz{s gyengülése alakítja ki - szemben a 

fotogr{fiai képpel, amelyet a t{rgyról szóródó és visszaverődő fény hoz létre a 

képsíkban. A testben lévő szervek röntgenológiai leképezés éhez h{rom összetevőből 

{lló rendszerre, van szükség: sug{rforr{sra (fókusz), a beeső sug{rz{s és a vizsg{lt 

szervek vagy szövetek kölcsönhat{s{ra, illetve egy olyan megjelenítő rendszerre 

(detektorra), amelyik az {tjutott sug{rz{st l{thatóv{ teszi. A röntgensugarak 

gyakorlati célra felhaszn{lható módon nem fókusz{lhatók és erre nincs is szükség: a 

leképezés síkja elvben b{rhol és b{rhogyan megv{lasztható.  

 A röntgensug{r elnyelődése; {rnyékjelenség  

Az összes röntgensug{rz{son alapuló módszer transzrnitt{lt sug{rz{st detekt{l, mely 

az {tsug{rzott energia szöveti abszorpciój{val ar{nyos. Azaz a röntgen kép 

gyakorlatilag a test röntgensug{rral megvil{gított {rnyékképe. Különböző szövetek 

különböző {rnyéksűrűségeket (denzit{st) hoznak létre a képernyőn attól függően, 

hogy milyen sűrűségű anyagban milyen hosszú utat tesz meg a sug{r. A 

röntgensug{rz{s elnyelődését a különféle anyagokban a következő egyenlet írja le 

[Referencia]:  

1 = Ioe
-μd

  

 ahol 

I : Az eredő intenzit{s,  

Io : A forr{s intenzit{sa,  

μ : Az energia elnyelési együttható (anyagjellemző), 

d : A sug{r {ltal az anyagban megtett t{vols{g.  

Levegőben kv{zi gyengülés nélkül terjed a röntgensug{r, ezért a levegővel telt 

szervekről nagyon alacsony denzit{sú kép keletkezik. Emiatt nevezik az orvosok a 

röntgenfelvételen a levegő{rnyékot a leggyengébbnek. Valamivel több sugarat nyel 

el a zsírszövet, majd a test l{gyrészei, melyek denzit{sa lényegében megegyezik a 

vízével (folyadék{rnyék). Ilyen {rnyékot adnak az izmok, a m{j, a vese, a lép, a 

folyadékgyülemek, valamint a vér. A csont{rnyék vagy mész{rnyék a jóval nagyobb 

sug{rabszorpció miatt az előbbieknél is lényegesen intenzívebb.  
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Igen erős, ún. fém-{rnyékot adnak a szervezetbe valamilyen úton-módon bekerült 

vas, réz stb. t{rgyak.  

 

A bonyolult anatómiai és élettani viszonyokra rakódó egyéni vari{ciók és kóros 

elv{ltoz{sok mellett a röntgenkép-alkotó elj{r{s végtermékében minden esetben 

megjelenik a módszer elidegeníthetetlen eleme, a zaj. A hasznos inform{cióhoz 

t{rsuló zaj eredhet: összevetülésből, szórt sug{rz{sból, elnyelődési viszonyokból és a 

vetítés módj{ból. Ezek a fizikai jelenségek az orvosi és műszaki képelemzés 

szempontj{ból félreértelmezhető adatokat gener{lnak, melyek az {rnyékképet 

alakban és nagys{gban torzítj{k. A következőkben ismertetem a röntgensug{rz{s 

zajforr{sait, majd az ezekre részleges megold{st nyújtó, optimaliz{lt hardware 

alkalmaz{sokat. 

 

 A röntgenfelvételezés h{tr{nyos tulajdons{gai  

 

Az eddigiekben megismerhettük a röntgenkép-alkot{s alapjait, a különféle 

módszerek előnyeit és h{tr{nyait is. Most az összes rendszerben tal{lható 

problém{kra szeretnék r{vil{gítani, és ezek némelyikénél a szok{sos megold{sokat is 

leírni. 

 

Az optim{lis eset az lenne, ha minden sug{r p{rhuzamosan haladna, de ez sajnos 

nem így van. A röntgenforr{sban az elektron becsapód{sakor nem csak a primer 

sug{rral p{rhuzamos sugarak keletkeznek, hanem az ide{lis ir{nytól jelentősen 

eltérő - sőt ak{r azzal ellentétes ir{nyú - sugarak is, melyeket együttesen szekunder 

sug{rz{snak hívunk. Ez a típusú sug{rz{s a képalkot{sban nem vesz részt, így 

felesleges sug{rterhelést jelent a paciens sz{m{ra. Mivel mennyisége egy{ltal{n nem 

elhanyagolható, ezért a kiszűrésére alkalmazni szoktak egy úgy nevezett Bucky-

r{csot *Referencia+. Ez a r{cs sok-sok élére {llított, a fókusz ir{ny{ba dőlő 

ólomlemezkékből {ll. A felvételre csak a fókuszból eredő primer sugarak jutnak el a 

lemezkék között, a m{s ir{nyból érkező sugarakat a lemezkék elnyelik. Azért, hogy a 

lemezkék {rnyéka a képet ne zavarja, felvétel közben a r{csot folyamatosan mozgatni 

kell.  

 

Léteznek olyan nagyon finom r{csok is, melyeket nem kell mozgatni a felvételezés 

alatt. Ezeket a r{csokat Lysholm típusú r{csoknak hívj{k, és {ltal{ban beszerelik a 

kazett{ba. Szórt sugarak nemcsak a röntgensug{r keletkezésekor jönnek létre, hanem 

akkor is, amikor a sug{r a paciensbe ér és ott ütközik a szövet atomjaival. Ezt a 

szóród{st is a paciens és a detektor közé épített szűrővel elimin{lj{k.  
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L{gy sugarak  

A röntgensugarak keletkezésekor problém{t jelent, hogy nemcsak eltérő ir{nyú, 

hanem különböző energi{jú sugarak is keletkeznek. Ezek közül a túl l{gy sugarak 

azért jelentenek problém{t, mert amikor elérik a pacienst, akkor a felszíni 

szövetekben elnyelődnek és így nem tudnak részt venni a képalkot{sban, teh{t ezek 

a sugarak plusz veszélyforr{st jelentenek és ezért nemkív{natosak. Az ilyen l{gy 

sug{rz{s kiszűrésére a paciens és a forr{s közé szok{s beilleszteni egy szűrőt. Ez a 

szűrő {ltal{ban egy néh{ny mm vastag alumínium lemez, vagy réz-alumínium 

lemezek kombin{ciója. Ez elnyeli a l{gy sugarakat, de a nagyenergi{jú sugarakat 

csak kevéssé befoly{solja, ezzel védve a pacienst a felesleges sug{rz{stól, mégis 

lehetővé téve a képalkot{st.  

 

 Elmosódotts{g  

A röntgencső felépítéséből adódó képelmosódotts{g minden röntgenfelvétel saj{tja. 

Az X. {br{n l{tható a röntgencső felépítése. Részletesen nem térek ki a működésére, 

de jól l{tható, hogy az anód kialakít{sa csonkakúp, melynek célja a keletkező 

röntgensugarak ir{nyít{sa és nyal{bol{sa. Maga a cső ólommal bevont üveg, 

melyben v{kuum van. A röntgensug{rz{s egy kis ablakon keresztül tud csak t{vozni. 

 

Fókuszpontnak hívjuk azt a pontot, ahol az elektronok becsapódnak az anódba. A 

röntgensugarak ebből a pontból erednek. Szoros összefüggés van a fókuszpont 

mérete és a kép élessége közt. Minél kisebb a fókuszpont, ann{l élesebb képet 

kapunk.  

 

 
Ábra A fókuszpont mérete és a vizsgált objektum-detektor távolság miatti elmosódottság 

jelenség; F.: fókuszpont, o: vizsgált objektum, D: detektor, 1: elmosódott területek 
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Egy igen saj{tos jellemzője a röntgengépeknek a pont-szóród{si függvény (PSF): azt 

reprezent{lja, hogy a fókuszpont nagys{ga miatt az egy pontról alkotott képen a 

keletkezett vetület nem pontszerű, hanem egy Gauss eloszl{st mutató függvény (l{sd 

X.{bra). Ezzel a függvénnyel is jellemezhető a röntgengép pontoss{ga, hiszen 

felfogható a projekció {tviteli függvényeként.  

 

 
Ábra Pont-szóród{si függvény (PSF) 

 

Sajnos a fókuszpont mérete nem csökkenthető a végtelenségig, hiszen ahhoz, hogy 

megfelelően expon{lt képet kapjunk, megfelelően nagy energi{jú röntgensug{rz{sra 

van szükség. Az anód felszínére sug{rzott energia adott, teh{t ha a felületet 

csökkentjük, akkor túlmelegedés léphet föl. Ennek a problém{nak a megold{s{ra 

több módszer is született. Az egyiket az X.{bra mutatja.  

 

 
 

 

Ábra az anód bemetszési szöge 

 

Minél kisebb az anód szöge, ann{l kisebb az effektív felület és a besug{rzott felület 

ar{nya, miközben a fókuszpont relatív mérete csökken. Ezzel a módszerrel több hőt 

képes elnyelni az anód a kúposs{g miatt.  
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Ha az anód bemetszési szöge 45°, akkor a besug{rzott felület 1.4-szer akkora, mint a 

hat{sos vagy vetített felület, de ha a szöget 19°-ra v{ltoztatjuk, akkor a besug{rzott 

felület 3-szorosa lesz a hat{sos felületnek. Egy m{sik, sokkal hatékonyabb módszer, 

hogy az anódot a tengelye mentén elkezdik forgatni, így míg a besug{rzott rész 

melegszik, addig a többi hűlni tud. Által{ban 50 ford/s sebességgel forgatj{k az 

anódot. Által{ban ezt a két módszert (a bemetszést és a forgat{st) együtt alkalmazz{k 

a fókuszpont csökkentésének az érdekében. 

 

 Perspektív projekció  

A vizsg{lt objektum rendszerint nem közvetlenül a detektoron tal{lható. Ha orvosi 

alkalmaz{sokat veszünk figyelembe, akkor a paciens vizsg{lt szerve {tlagosan 10 cm- 

re van az asztaltól, a detektor pedig még lejjebb, az asztal alatt tal{lható. Ez a tény 

pedig azt vonja maga ut{n, hogy a vetített kép bizonyos mértékben nagyobbodni fog. 

Ezt szemlélteti az X.{bra.  

 
 

 

Régen a röntgensug{rz{snak ezt a tulajdons{g{t hasznosítani is lehetett, hiszen ezzel 

a módszerrel azonnal nagyított képet lehetett készíteni. Ma ez a szolg{ltat{s a 

digit{lis detektorok és képek elterjedésével veszített a jelentőségéből.  

A m{sik, az előző esethez képest súlyosabb problém{ja a perspektív projekciónak, 

hogy az egy pontból érkező sugarak egy síklapra vetítik a vizsg{lt szervet, nem 

pedig egy - a vetítés paramétereitől függő - gömbfelület homorú részére. A 

keletkezett felvételen így jelentős torzul{s jön létre. A jelenség ahhoz hasonló, mintha 

egy négyzeth{lót feszítenénk r{ egy gömbre és annak a merőleges vetületét l{tn{nk. 

Ez a probléma olyan esetekben nem jelent akkora bajt, ha a képen nem kell méréseket 

végeznünk. Ellenkező esetben ez komoly problém{t jelent, hiszen a torzul{s mértéke 

sok paramétertől függ: forr{s-vizsg{lt objektum t{vols{g, objektum-detektor 

t{vols{g, sőt a torzul{s v{ltozik attól függően is, hogy a képen belül hol 

helyezkedünk el. A vizsg{lt objektum-detektor t{vols{g a következőképpen 

befoly{solja a mérés hib{j{t: a kép közepén a torzul{s a legkisebb, de ahogy 

haladunk a szélek felé, a torzul{s mértéke egyre nagyobb.  
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A perspektív vetítésből adódó képtorzul{s erősen hasonlít a TV technik{ban ismert 

képcső konvergencia hib{j{hoz (az elektronsugarak nem megfelelő ir{nyít{sa miatt, 

a képernyő sarkain{l torzít{s keletkezik). A hibasz{zalék ann{l nagyobb, minél 

nagyobb a FaV (Fieid of View), azaz a felvétel valós területe (X/a grafikon).  
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A torzul{s úgy is csökkenthető, ha a forr{s-detektor t{vols{got növeljük, hiszen, ha 

elérnénk az elméleti végtelen forr{s-detektor t{vols{got, akkor a perspektív vetítés 

hat{reseteként p{rhuzamos vetítést kapn{nk, és a hiba eltűnne.  

 

 Képfeldolgoz{s röntgenfelvételeken  

Az eddigiekben l{ttuk, hogy mennyi mindentől függ egy röntgenkép minősége, 

illetve, hogy hardware oldalon milyen optim{lis megold{sok születtek a képminőség 

javít{s{ra. A következőkben bemutatom, hogy a képalkot{s h{tulütőinek 

ismeretében milyen elj{r{sok születtek software oldalon a helyes és pontos 

képfeldolgoz{s érdekében.  

A röntgendiagnosztika nagyon sok területén szükség van arra, hogy pontos és 

méretar{nyos képeket tudjunk készíteni. Ezen belül pedig arra is szükség van, hogy 

a képen belül pontos méréseket tudjunk végezni. Ezt úgy érhetjük el, hogy a felvétel 

minőségét annyira feljavítjuk, hogy a hib{k ne okozzanak sz{mottevő mérési hib{t. 

Ez a módszer sajnos még nem létezik, b{r napról napra javul a képek élethűsége. Egy 

m{sik lehetőség, hogy jobban megismerjük a hiba mivolt{t és jellemzőit. Ezt a tud{st 

utólag, felvételezés ut{n hasznosítva korrig{lni lehet a mérési eredményeken. 

 

 Képélesítés  

Orvosi alkalmaz{sokban a képélesítés egy elől feldolgoz{si lépés, mely segíti az 

élkereső (illetve b{rmilyen ir{nykereső) algoritmus helyes lefut{s{t. A képélesítő 

elj{r{sok térben a pixelértékek módosít{s{ra, frekvencia tartom{nyban a spektr{lis 

komponensek módosít{s{ra alkalmazhatók *referencia+. Némely alkalmaz{s mindkét 

tartom{nyban alkalmaz élesítő elj{r{st (l{sd X.{bra).  

 

 
 

Ábra képélesítés 
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A képélesítő elj{r{sok alkalmaz{s specifikusak, sőt gyakran empirikus úton fejlesztik 

ki a célnak megfelelő algoritmust, ezért sokféle elgondol{son alapuló megvalósít{s 

létezik *referencia+. Térbeli tartom{nyban pl. az al{bbi transzform{ciók léteznek:  

 

Szürke szint megnyújt{sa egy v{lasztott 

tartom{nyon belül: hat{s{ra a képen nem 

l{tható (elbújtatott) részletek is l{thatóv{ 

v{lnak. 

 

 

A túl sötét és túl vil{gos értékek lev{g{sa, 

nyújt{ssal: hat{s{ra kontrasztosabb lesz a 

kép; a nyújt{s miatt túl vil{gos és túl sötét 

területek azonos intenzit{súak lesznek. 

 

 

Intenzit{s szint szeletelés: hat{s{ra az 

érdekelt intenzit{s-s{vban lévő pixelek 

kiemelkednek környezetükből.Nagyon 

hasznos pl. szövetek elkülönítésére, 

jelölésére röntgenfelvételeken. 
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A képalkot{s törvényszerűségei 

Régi mond{s, hogy a röntgensug{r nem hazudik, csak meg kell tanulni kiolvasni, 

amit mond. A diagnosztikai célra alkalmas képalkot{s jóval bonyolultabb folyamat, 

mint ahogy a legtöbben manaps{g is elképzelik. A legkomolyabb félreértések abból 

adódnak, hogy sok szakkifejezést eléggé szerencsétlen módon v{ltoztat{s nélkül 

vittek {t az optik{ból és fényképészetből a röntgenológia területére. A kép, a képsík, 

a film, a felvétel stb. kifejezések alapj{n sokan azt hiszik, hogy a röntgensugarakat 

valamilyen módon fókusz{lni lehet, mint a fényt, illetve, hogy a képélesség 

olyasform{n {llítható, mint a fényképezőgépekben. A valós{gban legfeljebb a 

fordítottj{t tehetjük: tulajdonképpen a detektorokat helyezzük el úgy, hogy a 

fókuszra ir{nyuljanak. 

Képalkot{s 

A röntgenológiai képalkot{s teljes egészében az {rnyékképződésen alapul. A 

röntgenkép a röntgensug{rz{s {ltal {tj{rt h{romdimenziós képződményben 

keletkező {rnyékkép, vagyis az elnyelődési viszonyoknak megfelelő, de a még 

{tjutott sugarak {ltal létrehozott kétdimenziós kép. A röntgenkép inform{ciós 

m{trix, a t{rgyból kilépő sug{rkévében detekt{lható igen-nem elemekből 

(röntgenfoton jelentkezéséből vagy annak hi{ny{ból) összetevődő, l{thatatlan 

kép.Semmiképpen nem azonos a röntgenfelvétellel, b{rmilyen gyakran cseréljék is 

össze ezt a két fogalmat, hiszen a felvétel a röntgenkép megjelenítése röntgenfilmen. 

Az {tvil{gít{stól a legbonyolultabb röntgenmetodik{ig csak a detekt{l{s, a 

megjelenítés módja v{ltozik, az alapelv nem. 

 

Az orvosi képalkot{s törvényei 

A fizik{ban az alkalmazott matematik{ban és a mérnöki tudom{nyok területén 

végbement fejlődés jelentős lökést adott az orvosi képalkot{s technológi{j{nak. Azok 

a módszerek, melyek évtizede még ismeretlenek voltak - pl. a dinamikus 

sz{mítógépes tomographia (PET), a digit{lis subtractiós angiographia (DSA) és a 

m{gneses magrezonanci{n (MRI) alapuló elj{r{s - ma m{r széles körben elterjedtek. 

A képalkot{s sor{n egy adott t{rgy képm{sa jön létre. Ezt a folyamatot az emberek 

rendszerint nehezen tudj{k elképzelni eszközök és gépek nélkül, annak ellenére, 

hogy a vil{gról szerzett benyom{sunk maga is kép. Valój{ban sohasem a t{rgyat 

mag{t l{tjuk, hanem a t{rgy felszínéről szelktíven visszaverődő fotonokat. 
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A jelenleg haszn{latos igen érzékeny és bonyolult orvosi képalkotó eszközök 

működési elvüket tekintve hasonlítanak a l{t{sban szereplő érzékelőkre, az idegi 

körökre és az inform{ció-feldolgozó p{ly{kra. A vizsg{lt t{rgy {ltal reflekt{lt vagy 

emitt{lt fotonok beleütköznek a fényérzékeny rhodopsinmolekul{kba a retina 

p{lcika- és csapsejtjeiben, ahol a molekulap{ly{k elektronjaival való kölcsönhat{saik 

biokémiai eseményeket indítanak el a sejtekben. Ezek az események 

idegimpulzusokat keltenek, melyek a nervus opticuson, majd a tractus opticuson {t a 

corpus geniculatum lateraleba jutnak (neuron{lis kör). Hierachikusan elrendezett 

neuronh{lózatok végzik a becsapódott fotonok {ltal sz{llított inform{ció tov{bbi 

feldolgoz{s{t, analitikus rendszert (algoritmust ) képezve, ami végső soron ahhoz 

szükséges, hogy a t{rgy képe tudatosodjon. 

A tudatosul{s folyamata egyelőre ismeretlen. Végülis ment{lis képek keletkeznek, 

melyeket szavak, gesztusok, képek form{j{ban juttathatunk kifejezésre (display-k). A 

l{tórendszer vagy valamely eszközös képalkotó rendszer teh{t fotondetektorból, 

inform{ciófeldolgozó, adatokat elemző és kijelző egységből {ll. 

Mivel a nem {tl{tszó t{rgyak felszínén a l{tható fotonok abszorbealódnak vagy 

reflekt{lódnak, így csak a t{rgyak külső form{ja v{lik l{thatóv{. A belső saj{ts{gok 

megismeréséhez olyan fotonokra van szükség, amelyek be tudnak hatolni a tömör 

t{rgyak belsejébe. Ilyen fotonok a radio-, röntgen-, és a gamma-fotonok. Az emberek 

physiologi{san nincsenek olyan receptorai, melyek ebben a frekvenciatartom{nyban 

képesek voln{nak fotonokat érzékelni, ezért ezek kimutat{s{hoz eszközökre van 

szükségünk, melyek ezen kívül a keletkezett képet megjeleníteni is képesek. 

 A fotonok 

A fotonokat töltéssel bíró részecskék hozz{k létre; fotonok akkor emitt{lódnak, ha 

az egy töltéssel bíró részecske egy nagyobb energi{jú {llapotból alacsonyabb 

energi{jú {llapotba kerül. Röntgenfotonok péld{ul úgy {llíthatók elő, hogy egy fűtött 

katód mag{ból elektronokat bocs{t ki, amelyek elektromos tér hat{s{ra 

felgyorsulnak, majd fém célt{rgynak ütköznek. Ahogy a nagy energi{jú elektronok a 

célt{rgy atommagjai közelében elhaladnak, p{ly{juk elhajlik, mozg{si energi{jukból 

veszítenek, és a veszteség egy része fotonok képzésére fordítódik. Ezt nevezik 

fékezési sug{rz{snak. Mivel a felgyorsított elektronok mozg{si energi{ja nagy 

energiatartom{nyban v{ltozhat, a röntgensug{r emissziós spektruma folytonos. 

Az elektrom{gneses sug{rz{s spektrum{nak különböző helyein az egyes fotonok 

aszerint különböztethetők meg, hogy mekkora volt az emitt{lt energia. Ez az energia 

a fotonemitt{ló részecske energiaveszteségével egyezik meg, ez meghat{rozza a 

foton hull{mhossz{t és rezgési frekvenci{j{t. Minél nagyobb az energia, ann{l 

nagyobb a rezgésfrekvencia is.  
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Mivel a fotonok {llandó sebességgel terjednek (fénysebességel-3x1010), minél 

nagyobb a frekvencia, ann{l rövidebb a hull{mhossz. A rezgések a szinuszosan 

v{ltozó elektromos és m{gneses térrel kapcsolatosak, amelyek egym{sra és a 

halad{si ir{nyra is merőlegesek . 

A radiohull{mok méter nagys{grendbe esnek, al{tható tartom{ny 5000 angström 

körül van, a röntgenfotonok hull{mhossza pedig 1 A (1.2 {bra). Egy A 10-10 m-nek 

felel meg, mely durv{n egy atom méretével egyezik meg. 

Az elektrom{gneses spektrum sz{mos régiój{ba eső fotonok 

megfelelnek az orvosi képalkot{s céljainak. A gammafotonokat a 

positronemissziós tomographia (PET és a SPECT) sor{n alkalmazz{k: 

a röntgenfotonokat a hagyom{nyos képalkotó elj{r{sok, a 

computertomographia, a digit{lis substractiós angiographia (DSA) és 

a jód K-él-dichromographia haszn{lja; a radiofotonokat pedig a 

m{gneses magrezonancia (MIR) sor{n alkalmazz{k. 

Anyag és foton kölcsönhat{sa 

A foton energi{ja vagy hull{mhossza meghat{rozza, hogy az milyen 

kölcsönhat{sra képes az anyaggal, s így azt is, alkalmas-e arra, hogy képalkot{sra 

felhaszn{lj{k . A nem {tl{tszó t{rgyak felületén elhelyezkedő molekul{k a l{tható 

tartom{nyba eső fotonokat abszorbe{lj{k vagy reflekt{lj{k. Mivel a röntgen- és a 

gammasugarak fotonjai a l{tható fotonokén{l nagyobb energi{júak, így képesek 

behatolni az anyagba, amelynek molekul{i abszorbe{lj{k vagy szétszórj{k őket. Ezért 

a legtöbb anyag csak gyengíti, de nem nyeli el teljesen a röntgen- vagy 

gammasug{rz{st. A röntgensug{rz{son alapuló képalkot{sokhoz, mint pl. a CT  is, 

fontos inform{ciót szolg{ltatnak a különböző anyagokn{l felvett sug{rz{sgyengülési 

mint{zatok. Kis energi{jú fotonok radiohull{m-tartom{nyban szintén képesek 

behatolni az anyagba, ezek némelyike abszorbe{lódik is, majd bizonyos idő elteltével 

az atommagok újra emitt{lj{k őket. Az atommagok {ltal emitt{lt fotonokat a 

magrezonancia révén haszn{lj{k fel képalkot{sra . 

A nagy energi{jú fotonok az anyagon való keresztülhalad{s sor{n szóródnak vagy 

abszorbe{lódnak h{rom, egym{stól független folyamat révén: Compton-szóród{s, 

fotoelektromos hat{s, ill. p{rképződés útj{n. 

 A Compton-effektus 

A Compton-kölcsönhat{s sor{n az anyagba hatoló foton elektronba ütközik és az 

ütközés közben energi{j{nak egy részét az elektronnak adja {t. Az ütközés folyt{n a 

foton halad{si ir{nya megv{ltozik, és a m{r kisebb energi{jú foton a megv{ltozott 

ir{nyba halad tov{bb. Az elektron a többletenergia segítségével magasabb 

energiaszintű atomp{ly{ra kerül, vagy ak{r ki is szakadhat az atomból.  
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A szórt foton a tov{bbi ütközések sor{n teljesen elveszti energi{j{t, így teh{t a 

képalkot{sban nem vesz részt. Compton-kölcsönhat{sban igen széles 

energiatartom{nyba eső fotonok vesznek részt. A Compton-kölcsönhat{sok ar{nya a 

teljes gyengülésben fordítottan ar{nyos a fotonnyal{bok energi{j{nak növekedésével. 

 Az Einstein- vagy fotoelektromos hat{s 

A foton a fotoelektromos hat{s sor{n teljes energi{j{t {tadja az elektronnak, ami ez 

{ltal az atomból kiszakad. Szórt foton a folyamat sor{n nem keletkezik. A 

röntgenfotonok elegendő energi{val rendelkeznek ahhoz, hogy a fotoelektromos 

hat{st az atom belsejében vagy K-héj{n lévő elektronokon v{lts{k ki. 

A K-héjon keletkezett elektronhi{ny a nagyobb energi{jú héjról (az L-héjról) 

pótlódik úgy, hogy a kisebb energiaszintű p{ly{ra került elektron fotont emitt{l, 

amelynek az energi{j{t a mag protonjainak sz{ma, vagyis maga az elem mivolta 

hat{rozza meg. Mivel ez az energia egy adott elemre jellemző mennyiség, az ily 

módon emitt{lt fotont karakterisztikus röntgensug{rz{nak nevezzük. A 

megüresedfett K-héj betöltésével keletkezett energiatöbblet a karakterisztikus 

röntgensug{rz{s kibocs{t{sa helyett az L- vagy m{s héjról egy m{sik elektron (az ún. 

Auger-elektron) atomból való kilökődésére is fordítódhat. 

A fotoelektromos kölcsönhat{s figyelemre méltó von{sa, hogy a beeső 

fotonenergia függvényében éles diszkontinuit{sok jelentkeznek az elnyelődési 

folyamatban. Fotoelektromos hat{s csak akkor megy végbe, ha a foton energi{ja 

nagyobb az elektronok kötési energi{j{n{l. Ha egy elemmint{ra v{ltoztatható 

energi{jú fotonnyal{bot addig, amíg épp el nem éri a K-héj abszorpciós szintjét, a 

fotonnyal{b hirtelen jelentős gyengülése figyelhető meg a küszöbenergi{n{l. 

Ezt az energiaértéket nevezik a K-héj abszorpciós élének. A K-héj abszorpciós élén 

jelentkező hirtelen diszkontinuit{s képezi a K-él-dichromographi{s képalkot{s 

alapj{t (l{sd Digit{lis substractós angiographia, K-él-dichromographia később. 

Ha egy elektron Compton-kölcsönhat{s vagy fotoelektromos hat{s folyt{n kiv{lik 

az atomból vagy a molekul{ból, ionok képződnek, ezek pedig könnyen vesznek részt 

kémiai reakciókban. Azokat a fotonnyal{bokat, melyek ilyen hat{st képesek 

kiv{ltani, ioniz{ló sugaraknak nevezik. 

 A P{rképződés 

A nagy energi{jú fotonok ( >1.02 MeV) egészen közel kerüéhetnek az 

atommaghoz, ahol két kis tömegű részecske képződik belőlük. 

Egy elektronra és egy antielektronra, vagy m{s szóval pozitronra bomlanak szét, 

melyek a leptonok csoportj{ba tartoznak. A folyamat sor{n a foton teljes energi{ja a 

részecskék képződésére haszn{lódik fel. 
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A folyamat megfordítva is lezajlik; két ellentétes töltésű részecske (elektron és 

pozitron) összeütközése sor{n tömegüket elvesztve két fotonn{ alakulhat {t, melyek 

az ütközés helyétől közel 180 fokos szögben t{voladnak. Az annihil{ciós folyamat 

sorén keletkezett fotonok energi{ja a két, töltéssel rendelkező részecske nyugalmi 

tömegéből és mozg{s{ból sz{rmazó energia összegével egyenlő. Ez a folyamat 

képezi a pozitronemissziós tomographia alapj{t. 

 

 A nukle{ris diagnosztika alapjai 

Azokat a diagnosztikai elj{r{sokat, amelyek alapj{ul a magsug{rz{sok 

felhaszn{l{sa szolg{l, összefoglaló névvel nukle{ris vagy izotópdiagnosztik{nak 

hívjuk. Az élő szervezet vizsg{lat{ra elsősorban a -sug{rzó izotópok alkalmasak, 

mert ezek kívülről is jól detekt{lhatók. Az - és -sug{rz{st, kibocs{tó izotópokat 

laboratóriumi vizsg{latokhoz vagy szöveti sug{rter{pi{ra lehet felhaszn{lni. 

A radioaktív sug{rz{sokat kísérő sug{rz{s korpuszkul{ris jellegű (- és -sug{rz{s) 

vagy elektrom{gneses hull{mtermészetű (-sug{rz{s). Nagy mozg{si energi{júk miatt 

az -sugarak ioniz{lóképesége, így biológiai effektivit{sa is igen nagy, de az erős 

lefékeződés miatt hatót{vols{guk levegőben is csak néh{ny cm. A -sug{rz{st alkotó 

részecskék negatív vagy pozitív töltésű elektronok.  

 

A -sugarak nagy energi{jú elektrom{gneses hull{mok, rezgéssz{muk eléri a 1021 

1/s értéket. Nagy energiatartalmuknak megfelelően igen nagy az {thatolóképességük 

is. Az ugyanolyan energi{jú röntgen- és -sugarak semmiféle eszközzel sem 

különböztethetőek meg egym{stól. 

Minden radioaktív boml{sra jellemző a m{sodpercenként elbomló és a 

kiindul{sn{l meglévő atomok sz{m{nak viszonya, az ún. boml{si {llandó. A 

radioaktív boml{s sebességét az ún. fizikai felezési idővel jellemezzük. Ez az az idő, 

amely alatt a kiindul{skor meglévő atomok fele radioaktív sug{rz{s kibocs{t{sa 

közben szétesik. 

 

 A felezési idő néh{ny tízmilliomod m{sodperctől több milli{rd évig terjedhet. 

T{jékoztat{sul az al{bbi 2. t{bl{ztban néh{ny az orvostechnik{ban alkalmazott 

izotóp felezési ideje 
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A r{dium és a gammasug{rzó z{rt izotópok sug{rfizikai jellemzői 

Sug{rforr{s Felezési inapő Béta-energia  

MeV-ban 

Gamma-energia 

MeV-ban 

226R 1620 év inhomogén inhomogén {tlag 

0.84 

137Cs 33 év 0.52 0.66 

60Co 5.3 év 0.3 1.17-1.33 

182Ta 111 nap 0.5 inhomogén {tlag 

1.18 

192Ir 74.4 nap 0.67 inhomogén {tlag 

0.5 

 

A felhaszn{l{s módja és a környezethez való viszony alapj{n z{rt és nyílt 

izotópokról beszélünk. A z{rt izotópok tart{lyukból nem kerülnek ki, csak 

sug{rhat{sukat vesszük igénybe (60Co-, 137Cs-, 226Ra-ter{pia). A nukle{ris 

diagnosztika alapja a nyílt izotópok alkalmaz{sa. A sug{rzó anyagot peros vagy iv. 

úton, oldatok form{j{ban, illetve belélegeztetéssel jutatj{k a szervezetbe. Ezek később 

az anyagcsere-termékekkel együtt kikerülnek a környezetbe, ez{ltal aktivit{suktól és 

felezési idejüktől függő mértékben sug{rszennyeződést is okozhatnak. 

A nukle{ris diagnosztika két fő form{ja az in vitro és az in vivo vizsg{lat. In vitro 

diagnosztik{ról beszélünk, ha a sug{rzó anyagot nem juttatj{k be a szervezetbe, 

hanem a szervezetből sz{rmazó anyagokat hoznak össze vele, és azokat vagy 

reakciótermékeiket izotóppal megjelölve t{jékozódunk bizonyos anyagok 

mennyiségéről, illetve funkcion{lis vagy morfológiai v{ltoz{sokról. 

Az in vivo diagnosztik{ban a beteg radioaktív izotóppal megjelölt anyagot kap, 

melynek sug{rz{saa a test felszínén, vagy később, a testből sz{rmazó valamilyen 

anyagban (szérum, liquor, vizelet stb.) mérhető. Ezeket az anyagokat 

radiofarmakonnak nevezzük, s két összetevőből {llnak. A hordozó alapvegyület útja 

és viselkedése a szervezetben m{r ismert, a hozz{kapcsolt radioaktív tracer pedig a 

nyomon követést teszi lehetővé. Az in vivo diagnosztik{ban tracerként szinte mindig 

-sug{rzó anyagokat alkalmaznak. 

A bejuttatott radioaktív anyag bizonyos szervekben vagy megoszl{si terekben 

különböző élettani folyamatok - aktív transzport, fagocitózis, diffúzió - révén 

dúsulhat.  
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A röntgenológiai módszerekkel szemben az izotópdiagnosztika jelentőségét éppen 

az adja meg, hogy az élettani folyamatok azut{n felvil{gosít{st adnak a különböző 

szervek működéséről, illetve az egyes anyagcsere-folyamatok jellegéről és helyéről, - 

vagyis a képalkot{s sor{n funkcion{lis inform{ciókat is nyerünk. 

A detekt{l{s módj{tól függően a kapott inform{ció lehet időbeli (mikor a sug{rz{s 

intenzit{s{nak v{ltoz{s{t az idő függvényében a test egy adott pontja felett mérik) 

vagy térbeli (amikor viszont a vizsg{lat a radioaktivit{s megoszl{s{t, 

helyzetv{ltoztat{s{t térképezi föl). Az időbeli v{ltoz{sok nyomon követése 

funkcion{lis vizsg{lat, hiszen a beadott anyag felhalmozód{s{nak, t{rol{s{nak és 

kiürülésének sebességéből a vizsg{lt szerv működésére lehet következtetni. A térbeli 

eloszl{s detekt{l{sa ezzel szemben főleg a vizsg{lt szerv nagys{g{ról és morfológiai 

viszonyairól ad képet, s ilyenkor a kóros folyamatokat a radiofarmakon egyenetlen 

megoszl{sa jelzi. Az újabb vizsg{lóelj{r{sok a morfológiai és funkcion{lis adatokat 

együttesen szolg{ltatj{k az idő függvényében (dinamikus szcintigr{fia). 

Az izotópvizsg{latokhoz a norm{lis biológiai funkciókat nem zavaró mennyiségű 

sug{rzó anyagot kell a szervezetbe bejuttatni. Ez a mennyiség eléggé eltérő, {ltal{ban 

1-600 Mbq aktivit{st jelent. A v{lasztandó anyag nagys{ga a vizsg{lat célj{tól és 

jellegétől, a beteg kor{tól és testtömegétől, a vizsg{lni kív{nt szervtől és annak 

{llapot{tól, illetve az alkalmazott mérőeszköz érzékenységétől függ. 

A képalkot{s előfeltétele a kollim{tor alkalmaz{sa. A -kvantumok ugyanis 

keletkezési helyüktől a tér minden ir{ny{ba indulhatnak, s mivel nem fókusz{lhatók, 

ebben a form{ban képalkot{sra nem alkalmasak. Ezért egy vastag ólomtömb furatain 

csakis azokat a sugarakat engedjük {t, melynek ir{nya olyan, mintha egy adott 

fókuszból indultak volna ki. 

A fotoenergia a NaI-krist{lyban előbb fénnyé, majd a fotokatódokon 

elektronokk{ konvert{lódik. A kilépő elektronokból 

elektronsokszorozókkal lehet mérhető {ramot elő{llítani 

A radioaktív izotópok {ltal emitt{lt, különböző energi{jú -sug{rz{sok mérésére a 

szcintill{ciós detektor szolg{l (2. 1 {bra). A detektorban lévő, talliummal szennyezett 

NaI-krist{ly a beütköző -kvantum hat{s{ra felvillan, vagyis annak energi{ja l{tható 

fénnyé konvert{lódik. A fényfoton a fotókatódon elektronkilépést okoz. Ez az 

elektron a képerősítőhöz némileg hasonló elven működő fotoelektronsokszorozó 

(fotomultiplier) fokozatain végighaladva mind több és több szekunder elektron 

kilépését v{ltja ki. A cső kimenetein jól mérhető feszültség jelentkezik, mely egy 

sz{ml{ló, illetve jelfeldolgozó egységbe kerül. Amennyiben a folyamatosan mért 

aktivit{sv{ltoz{st a csatlakozó írószerkezet az idő függvényében {br{zolja, a vizsg{lt 

funkciót időaktivit{sgörbe form{j{ban megjelenő hisztogramot.  
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A szövetekhez, szervekhez kötődő aktivit{s térbeli megoszl{s{t a kétdimenziós 

szcintigram mutatja. 

A szervezetből induló -fotonok hat{s{ra az izotópmegoszl{snak 

síkban (X-, Y-koordin{t{k) és intenzit{sban megfelelő elektromos 

impulzusok keletkeznek 

A gamma- (Anger-) kamer{ban egyetlen nagy kb. 30-45 cm {tmérőjű kerek NaI-

krist{lyhoz sz{mos fotoelektron-sokszorozó csatlakozik. Ezek kimenő jele egy 

bonyolult elektronikus jelfeldolgozó egység közbeiktat{s{val kerül a 

katódsug{rcsőre. Ennek ernyőjén a krist{lyban keletkező felvillan{sok a -

kvanutmok kiindul{si pontjainak síkban megfelelő elrendeződésű szumm{ciós képet 

hoznak létre, mely filmre vagy polaroid-papírra rögzíthető. A szcintigr{fhoz képest 

Anger-kamer{val a vizsg{lat lényegesen rövidebb, néh{nyszor 10-20 perc helyet 

néh{ny perc is elegendő a leképzésre. A gyorsan zajló folyamatok is jól követhetők, 

és a kamera megfelelő kiegészítéssel egyszerre nagy területet, testt{jakat vagy egész 

testet tud {br{zolni. A rövidebb leképezési idő miatt egy-egy szervről a kért 

rutinszerűen is több ir{nyból készülhetnek felvételek, ami javítja a módszer 

megbízhatós{g{t. A gammakamera feloldóképessége is jobb a szcintigr{fi{n{l. A 

jelfelfogó egység digit{lis adatfeldolgoz{sra, sz{mítógépes értékelésre ugyancsak 

lehetőséget biztosít. Különböző programok segítségével a vizsg{latból nyert 

adatokból az utólagos feldolgoz{s sor{n időaktivit{si görbék vagy morfológiai 

jellegű megoszl{sképek, sőt ez utóbbiak időbeli, funkcion{lis v{ltoz{sai is 

kisz{míthatók és megjeleníthetők (dinamikus szcintigr{fia). 

A készülék feldolgozó-képessége {ltal{ban 1.5-4 cm {tmérőjű elv{ltoz{sok 

egyértelmű megjelenítését teszik lehetővé, feltéve, hogy a kóros részlet aktivit{sa 

eléggé eltér a környezetétől. 

Az izotópdiagnosztika előnyei és h{tr{nyai 

Előnyei. Rendkívül kíméletes, szövődménye vagy kock{zata (pl. túlérzékenységi 

reakció), s így ellenjavallata gyakorlatilag nincs. 

Az egész testet érő sug{rterhelés kisebb a röntgenvizsg{latokén{l, mert megfelelő 

leképzési elj{r{st v{lasztva egész testt{jak egyetlen felvételen jeleníthetők meg. 

Adatokat szolg{ltat a szervezetben zajló szervműködésekről és anyagcsere 

folyamatokról. Érzékenysége sok esetben meghaladja a jelenleg rendelkezésünkre 

{lló egyéb vizsg{lómódszerekét. 

H{tr{nyai. Feloldóképessége még erősen elmarad a röntgenológiai, 

módszerekétől. Az élettani, degeneratív, gyullad{sos vagy tumoros folyamatok 

megkülönböztetése sokszor csak egyéb vizsg{latok eredményeinek 

figyelembevételével lehetséges. B{rmilyen könnyen végezhető vagy ismételhető is 

egy izotópos vizsg{lat, nem szabad elfelejteni, hogy nem mentes a sug{rterheléstől. 
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A diagnosztik{ban alkalmazott fontosabb felvételi elj{r{sok 

L{gyrésztechnika annak az elj{r{snak a neve, amely 20-50 kV közötti 

csőfeszültséggel dolgozva megnöveli az abszorpciós különbségeket az eltérő 

sűrűségű és felépítésű szövetek között, így erősen kontrasztos felvételeket kapunk. 

Ezt a felvételi módot v{logatott esetekben a csontok és meszesedések, hasi 

diagnosztika területén haszn{lj{k. Legjellegzetesebb v{ltozata a mammogr{fia, mely 

módot nyújt a különböző l{gyrészféleségek egym{stól való megkülönböztetésére, az 

occult carcinom{k korai felismerésére, a jó- és rosszindulatú folyamatok 

elkülönítésére. A l{gyrészek, főleg az emlő röntgenvizsg{lat{ra kiv{lóan alkalmas a 

xeroradiogr{fia is, mely a röntgenkép rögzítésére nem filmet, hanem félvezető 

anyagot, szelénlemezt haszn{l. Ez, ugyanis mint szigetelő, sok{ig megőrzi a r{ 

felhordott elektrosztetikus töltésréteget- m{srészt, viszont a röntgensug{rz{s 

hat{s{ra és annak intenzit{s{val ar{nyosan vezetővé v{lik. Ahol röntgenkvantum 

ütközött be, az eredetileg egyenletes töltésréteg egy része a beütközések helyével és 

sz{m{val ar{nyosan elvezetődik a szelénlemezről. Így a l{thatatlan röntgenkép igen 

jó felbont{sú töltésképpé konvert{lódik. Ha ekkor a lemezre festékport juttatnak, a 

megmaradt töltés annak szemcséit mag{hoz vonzza, sőt az eltérő töltésű területek 

hat{r{n {t is rendezi őket, így a kontúrok hangsúlyosabbakk{ v{lnak. A felesleges 

festékpor lefúv{sa ut{n l{thatóv{ v{ló képet azut{n a szelénlemezről vegyszerek és 

sötétkamra nélkül, sz{raz úton lehet egy papírlapra {tvinni. A kész, rögzített 

papírkép kevéssé kontrasztos, {m részletgazdags{ga ezt bőven kiegyenlíti. 

 

A röntgensug{r (r) intenzit{sa az objektumon (o) {thaladva 

helyenként csökken. Az alumíniumlapra (Al) felhordott szelénréteg 

(Se) vezetőképessége ennek megfelelően a rajta kialakított ionréteg 

(+) megoszl{sa is megv{ltozik. A kialakuló “töltésprofil” hat{rozza 

meg a festékpor (fp) megtapad{s{t. A létrejövő xeroradiogramm (xe) 

a röntgenkép feketedési profilj{val (fe) összehasonlítva “laposabb”, 

hangsúlyozza 

A keménysug{r-technika 100-150 kV közötti csőfeszültséget igényel. A keletkező 

nagymennyiségű szórt sug{rz{st feltétlenül ki kell z{rni a képalkot{sból. Ezzel a 

technik{val csökken a kép kontrasztoss{ga, főként a csontok és l{gyrészek közötti 

elnyelődéskülönbség, ezért pl. mellkasfelvételen kevésbé zavaró a csontok {rnyéka.  

A keménysugarak nagyobb {thatolóképessége miatt kisebb az expozícióigény és a 

csőterhelés, és csökken a beteg sug{rterhelése is. A képélesség szempontj{ból 

kedvező, hogy rövidebb expozíciós idővel és kisebb fókusszal lehet felvételezni. 

  



 

24 

 

 

 

A diagnosztik{ban haszn{lt sug{rminőségek összevetése. 

Az orvosi radiológi{ban haszn{latos sug{rminőségeket az al{bbi t{bl{zat 

tartalmazza. 

 t{bl{zat 

Sugárminőség Csőfeszültség 

(kV) 

Felhasználás 

igen lágy sugárzás 5-20 határsugárzás, bőrterápia 

lágy sugárzás 20-60 lágyrész-diagnosztika, 

bőrterápia 

középkémény sugárzás 60-100 általános diagnosztika 

középkémény sugárzás 60-150 felületi és középkémény 

terápia 

Kemény sugárzás 100-200 keménysugár technika 

Kemény sugárzás 150-400 mélyterápia 

igen kemény sugárzás 400-3000 terápiás célokra, izotópokkal 

ultrakémény sugárzás 3000 felett és gyorsítókkal állítják elő 

 

A diagnosztik{ban haszn{latos sug{rminőségek esetében az elnyelődés az 

{tsug{rzott anyag rendsz{m{nak negyedik hatv{ny{val ar{nyos ( Rendsz{mon itt az 

effektív rendsz{mot értjük, amely egy bizonyos anyag alkotóelemeinek 

rendsz{maiból, azok sz{zalékos előfordul{sa ar{ny{ban sz{mítható ki.) A sűrűség 

növekedése fokozza az elnyelődést, így - noha effektív rendsz{muk közel egyező - a 

test l{gyrészei mintegy 775 -ször annyi sugarat nyelnek el, mint a levegő. 

A sug{rgyengülés az alkalmazott sug{rz{s hull{mhossz{nak harmadik 

hatv{ny{val ar{nyos, vagyis egyazon anyag ugyanolyan vastag rétegei sokkal 

nagyobb mértékben nyelik el a l{gy sug{rz{st, mint a keményet. 

Ugyanolyan anyagrétegeken {thaladva, a l{gy sugarak 

fokozottabban nyelődnek el, mint a kemények. 

A l{gy röntgensugarak főleg fotoelektromos abszorpcióval, a 

kemények túlnyomórészt Compton-effektussal nyelődnek el.  

 

Míg a diagnosztik{ban, sug{rtartom{nyban a legnagyobb szerepe a 

Compton-szóród{snak van, a ter{pi{ban haszn{lt ultrakémény sugarak 
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tartom{ny{ban (1 MeV felett) az elnyelődés egy tov{bbi módja, a 

p{rképződés jelentkezik. Az igen nagy {thatolóképességű sug{rz{s energi{ja 

a mag erőterében teljesen lefékeződve az Einstein-féle elmélet értelmében 

anyagi részecskékké, eketron-pozitron p{rr{ alakul {t, a többletenergia, 

pedig mozg{si energi{t kölcsönöz neki. 

A nagy energi{jú röntgenfotonok túlnyomó része teh{t több 

lépcsőben mindaddig szóród{s útj{n veszít energi{j{ból, amíg a maradék 

energia fotoeffektus vagy abszorpció révén fel nem emésztődik. Ezek a 

jelenségek egym{shoz kapcsolódva zajlanak az anyaggal való kölcsönhat{s 

sor{n. Az elnyelődés mértéke energiafüggő, és a különböző mértékű 

abszorpció alapj{n jön létre {rnyékkülönbség az egyes szövetek között . 

Az elnyelődés energiafüggése 

Azonos, 1 R-nyi expozíciót követően a különböző szövetek {ltal 

elnyelt dózis (ezt cGy-ben fejezzük ki) a sug{rz{s energi{j{tól függ. L{gy- 

vagy keménysug{rz{s eltérő kontrasztoss{g felvételt produk{l ugyanarról a 

testt{jról 

A besug{rzott anyagban módosult (szórt) vagy abban keletkezett 

(karakterisztikus) sugarakat m{sodlagos (szekunder) sugaraknak nevezzük. Ezek 

mindig l{gyabbak, mint a kiv{ltó (primer) sug{rz{s volt, és ir{nyuk is eltér attól. 

Mivel mennyiségük egy{ltal{n nem elhanyagolható, a röntgensugarak alkalmaz{sa 

sor{n mindig sz{molnunk kell velük. A szórt sugarak a képélességet rontj{k, a 

biológiai hat{st fokozz{k. 

Kulcsszavak: 

- elektrom{gneses sug{rz{s 

- Gammasug{rz{s, l{gy Gammasug{rz{s 

- Radioaktív izotópok 

- Kollim{ció 

- Transzmisszió 

- Emisszió 

 

 

 

Az MGK képalkotó rendszer és módszer technikai részletezése: 
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A berendezés egy félköríven elhelyezett elektronikusan vezérelhető z{rt kollim{lt 

izotópt{rolóból és vele szembe elhelyezett szintén kollim{lt L{gygamma 

tartom{nyra érzékeny detektort tartalmaz. Az izotópt{rolóba megfelelő γ foton 

energi{t emitt{ló nuklidok helyzkednek el z{rt tokban. A forgó dobban a sz{mított és 

a vezérlés szerinti sorrendben tal{lhatóak a nuklidok (radioaktív izotópok). A dob 

meghat{rozott sebességgel forog, amit egy elektromos motor biztosit. A szinkron 

motor a dobot mindkét ir{nyba tudja forgatni. A forgat{son túl a dobot nagy 

sebességgel képes úgy be{llítani, hogy az aktu{lisan v{lasztott, vagy denzit{s 

értéken alapuló nuklid minimum 1/25 sec. idő alatt a fixen épített kollim{tor elé 

kerüljön. A dobon belül minden nuklid egy csőben helyezkedik el, aminek a 

kollim{torhoz lévő t{vols{ga is folyamatosan {llítható. A dob forg{sa közben a 

nyitott oldal{n mindig z{rt tömb előtt halad {t. A kollim{tor fontos része egy a 

központi elektronika {ltal vezérelt z{r, retesz. A v{lasztott nuklid befordul{s{val a 

kollim{tor a reteszt z{rva tartja így ez id{ig a nuklid z{rt tokozott forr{snak 

tekinthető. A z{r-retesz szab{lyozott nyit{s{val a gamma fotonok expozíciós idejét 

lehet meghat{rozni. A MGK működés közben képes arra, hogy 1 sec alatt pl. 6 

nuklidos v{ltozatban minden nuklid fotonjaival kétszer 1/25 sec. Expozíciót 

végezzen. Az első un. szumm{lt gammakép egyszerre és külön –külön is megjeleníti 

az adott szervről, vagy annak részletéről a képet. Az első 1sec. Expozíció ut{n a 

digit{lis képekkel gyors feldolgoz{st lehet végezni, és lehetőség van arra, hogy 

meghat{rozzuk az ide{lis gamma foton energi{t (energi{kat) a vizsg{lt tesztrész 

leképezésére. Az újdons{g tartalma közé sorolható hogy elsőnek képes arra, hogy 

nagy sebességgel foton energi{kat v{ltoztasson. A kollim{lt foton nyal{b megfelelő 

kúpszögben rendezetlen Gamma sugarakat bocs{t ki. A detektor primer kollim{tora 

igyekszik nyal{bban tartani a gamma sugarakat, de a végső kollim{ciót a detektor 

térkollim{ciója adja meg. Ezért fontos, hogy a forr{sok aktivit{sa viszonylag magas 

legyen, hogy garant{lni lehessen a primer és a szekunder kollim{torokon a 

folyamatos foton {thalad{st a rövid expozíciós idő alatt. A kollim{lt detektor 

hangol{sa lehetővé teszi. Hogy minden diagnosztikai célra haszn{lt radioizotóp 

gamma spektrum{t érzékelni tudja, ezzel lehetővé téve a szcintigr{fi{s elj{r{s 

integr{l{s{t. A forgó t{rban lévő izotópokat felezési idejüknek megfelelően kell 

cserélni, illetve feltölteni.  A z{rt tokban és a radioizotóp kollim{tor{n{l kialakuló 

fékezési XR elnyeletése a kollim{torba épített szűrőkkel biztosított. A kialakuló 

fékezési XR olyan kis mértékű, hogy a Gamma detektorn{l hat{s{val nem kell 

sz{molni. 

A nuklid t{roló konténert, dobot az elektronik{j{val és kollim{tor{val, valamint a 

detektort és annak kollim{tor{t egy félkör alakú p{nt stabiliz{lja és rögzíti. 
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 A rögzített ellenoldalú berendezés a félkör p{nt segítségével (annak szinkron 

motorjaival és programozott vezérlésével a tér minden ir{ny{ba képes elfordulni. 

Ezzel lehetővé téve, hogy stabil, spir{l vagy triangul{ris felvételi pozíciókat hozzon 

létre.  

A detektorról lejövő digit{lis jel (jelek) a központi digit{lis képfeldolgozóba kerül, 

ahol automatikusan denzit{s topogr{fiai sz{mít{sok készülnek ezzel mintegy jelezve 

a dinamikus és a statikus morfológiai eltérések mértékét. Az „0” felvétel ut{n 

lehetőség van a képi jelölésen keresztül részletek felt{r{s{ra. A feldolgozott és 

pozícion{lt képletek fotogrammetriai koordin{ciói közvetlenül bet{pl{lhatóak egy 

szetereotaxi{s szövetminta vételezőbe, vagy fedett mütéttchnik{t alkalmazó 

műtéttechnikai rendszerbe. Minkettő esetében az MGK folyamatosan előre be{llított 

gyorsexpozíciókkal, vagy emmit{ciós passzív érzékeléssel a vezérli és ellenőrzi a 

beavatkoz{st.  

A berendezés testesíti mag{ban a szűrővizsg{lai elv{r{sokat, valamint a 

diagnosztika, ter{pia és utókövetés bonyolult igényeit. 

A képértékelések esetében fontos a képkalibr{ciós feldolgoz{st alkalmazni. . 

Képkalibr{ciós elj{r{s több gammafoton esetében: 

Kétdimenziós felvételek esetén a képfeldolgoz{s jelentős részét képezik az úgy 

nevezett kalibr{ciós elj{r{sok, melyek az utóbbi elgondol{st haszn{lj{k fel. 

Kalibr{ciónak nevezzük azt a folyamatot, melyben meghat{rozzuk a kép síkj{nak 

dimenziója, és a valós vil{g dimenziója közti {ttérési faktort, melyet kalibr{ciós 

faktornak nevezünk (mértékegysége milliméter/pixel). A kalibr{ciós elj{r{sok elve 

teh{t az, hogy a felvétel elkészülte ut{n valamilyen módszerrel meghat{rozzuk a kép 

síkj{ban a kép (vagy képrészlet) valós méreteit, hogy az orvos pontos méréseket 

tudjon rajta végrehajtani, vagy a bevezetésre kerülő eszközt pozícion{lni tudja. Az 

MGK térpozocoin{l{sa a transzmissziós és az emissziós rendszerek komplex 

alkalmaz{s{val lehetővé teszi, hogy megfelelő algoritmusok, sz{mít{sok alapj{n a 

kontroll monitoron 3D, vagy triangul{sis felvétel szerinti térmodell, vagy 

holografikus leképezés jöjjön létre. A sztereotaxi{s rendszer közbeépítésével 

elméletileg az is megvalósítható, hogy az orvos a lézertechnik{val létrehozott 

virtu{lis 3D képleten végzi el a műtét technikai beavatkoz{sokat, azokat mintegy 

előtervezve, időeltolód{ssal a sztereotaxi{s oper{ciós műszer együttes a beavatkoz{st 

elvégzi. Ez futurisztikusnak tekinthető mindaddig, míg a tényleges beavatkoz{sról 

nincs magas inform{ciótartalommal bíró képi visszajelzésünk. Az MGK 

hozz{j{rulhat ahhoz, hogy a pontos térbeli képleteket pozícion{lja, azokat képen 

megjelenítse és a beavatkoz{sról folyamatos inform{ciót, nyújtson. 
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A MGK Technikai leír{sa: 

1) forgódob rendszerű tetszőleges sz{mú radioizotóp cső elrendezésű tokozat 

2)a forgódob elktronik{ja és pozicion{ló szerkezete 

3) tetszőleges (6-8) v{lasztott radioizotóp 20-160 KeV γ tartom{nyban 

4) izotóp kollim{tor, expozíciós reteszeléssel 

5) kollim{lt  tartom{nyban 

4) izotóp kollim{tor, expozíciós reteszeléssel 

5) kollim{lt γ m{trix detektor, elektronik{val 

6) az izotóp konténer-dob, kollim{tor és detektor egységek rögzítő félkörív mechanik{ja. 

7) elektronikusan vezérelhető szinkron motorok a térbeli pozíciók eléréséhez. 

8) jel{tviteli interface 

9) képfeldolgozó, megjelenítő, arhiv{ló informatikai egység 

10) visszacsatol{si egység küső eszközvezérlés 

KIVONAT 

Komplex transzmissziós és emissziós képalkot{s széles spektrumú l{gy-gamma sugaras 

elektrom{gneses tartom{nyban (MGK) 

A dolgozat t{rgya egy olyan új orvosi képalkotó eszköz és módszer, amely alkalmas arra, 

hogy a transzmissziós morfológiai képeket radioizotópok klf. Gammafoton tartom{nyaival végezze el 

egyidőben. A felvett képeket komplexen és szelektíven is leképezze. A szakirodalom alapj{n a 

tal{lm{ny elösször valósítja meg azt, hogy egyszerre tetszőlegesen megv{lasztott sz{mú és foton 

energia haszl{tat{val részletes nagyfelbont{sú és alacsony dózisterhelésű vizsg{ló elj{r{st hozzon 

létre.  Az elsődleges szempont az volt, hogy a p{ciens és az orvos összdózis terhelését a minim{lisra 

szűkítse az eszköz. A kidolgozott szabadalom lehetővé teszi, hogy az emberi szervezeten belül a l{gy 

részek vizsg{lat{n{l kisméretű képletek denzit{s differenci{j{t is képes legyen elkülöníteni. A 

folyamatos és alkalmaz{s közben v{ltoztatható nulkidok és azok gamma energia kombin{ciója 

plasztikus térbeli képet képes elő{llítani, ak{r holografikusat is. A több gamma energia tartom{ny 

megbízható denzit{s méréseket képes végezni úgy, hogy közben képes integr{lni az emissziós 

vizsg{latokn{l alkalmazott radiofarmakonok specifikus gamma energi{j{t           (pl. Tc99m-). A 

képfeldolgoz{s és térbeli megjelenítés lehetővé teszi a közvetlen visszacsatol{sokat úgy a 

radioizotopok szelektív megv{laszt{s{ra, a képsokszoroz{s időtartam{nak be{llít{s{ra valamint külső 

eszközök célzott vezérlését. 
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Igénypontok: 

 

1. Orvosi képalkotó rendszer azzal jellemezve, hogy több és eltérő radioizotóp 

{ltal nagysebességgel expon{lt fotonenergi{t ad le. 

2. Az 1. igénypont alapj{n a tokozott z{rt radioizotópok térbeli helyzete azzal 

jellemezve, hogy a tokozatban szab{lyozottan elő és h{tratol{st lehet 

elvégezni. 

3. Az 1.2. igénypontok azzal jellemezve, hogy mindaddig z{rt tokozott izotópnak 

tekinthetők, meg az elektronika az izotóp kollim{tor elé {llítja. 

4. Az 1.-3. pontok azzal jellemezve, hogy a kollim{tort lez{ró retesz csak 

szab{lyozottan engedi {t megfelelő időegység alatt a nuklidra jellemző gamma 

foton energi{t (expozíció) 

5. Az 1.-4. igénypontok azzal jellemezve, hogy az izotóp kollim{tor ellenoldal{n 

{llítható t{vols{gra kollim{tor helyzkedik el, ami a gamma detektor előfoton 

rendezését hivatott ell{tni. 

6. Az 1.-5. azzal jellemezve, hogy a v{lasztott radioizotópok, és a detektor a l{gy 

gammasug{rz{s tartom{nyban sug{roz, illetve érzékel. 

7. Az 1.-6. igénypontok azzal jellemezve, hogy a klf. Radioizotópok előre 

meghat{rozott és tervezett form{ban impulzus, expozíciós form{ban 

sug{roznak. Az {tlag fotonexpoziciós sebesség 1/25 /sec. 

8. Az1.-7. igénypontok azzal jellemezve, hogy a leképezett digit{lis képek 

utófeldolgoz{sa lehetővé teszi a vizsg{lt szerv-szervrendszer térbeli képi 

megjelenítését. 

9. Az 1.-8. igénypontok azzal jellemezve, hogy a dignosztik{ban alkalmazott 

radiofarmakonok emissziós l{gy-gammasugaras kivetüléseit is integr{lja a 

transzmissziós felvételekhez. 

10. Az 1.-9. igénypontok azzal jellmezve, hogy az MGK detektora kiegészítő 

jelként kezeli mindazokat az intraoperativ eszközöket amelyek a műtéti 

műszerek pozicion{l{st, illetve koncentr{lt morfológiai emissziós 

fotonsug{rz{snak tekinthető. 

11. Az 1.-10. igénypontok azzal jellemezve, hogy az MGK alacsony 

dózisterheléssel az orvost nem érintve alkalmas folyamatok, műtétek nyomon 

követésére, a beérkező inform{ciók folyamatos feldolgoz{sa, visszacsatol{s{ra 

illetve arhiv{cióra. 
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