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Diplomaterv feladatkiírás 
 

Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének 

összefoglalása. Az élı szervezetben végbemenı radioaktív nyomjelzés elméletének és 

lehetıségeinek elemzése. Az élı szervezetbe juttatott radioaktív sugárzás által az infravörös 

emisszióban esetlegesen okozott eltérések felderítése.  Leképezési vizsgálatok folytatása 

különbözı szervspecifikus radiofarmakonok alkalmazása esetén.  A vizsgálati eredmények alapján 

a téma továbbvitelére érdemes kutatási-fejlesztési irányvonalak meghatározása. 

Nyilatkozat az önálló munkáról 
 

 

 

 

 

 

 

"Alulírott Szekrényesi Csaba, a Budapesti Mőszaki Egyetem 

hallgatója kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett 

segítség nélkül, saját magam készítettem, és a diplomatervben csak 

a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet 

szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más 

forrásból átvettem, egyértelmően a forrás megadásával 

megjelöltem." 

 



Elıszó 
 

Abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy néhány hónapon keresztül Szacsky tanár 

úr mellett ülve figyelhettem meg sokféle ember infrakivetülésének analízisét. Ezek az alkalmak 

nagyon tanulságosak voltak. Az alanyok nagy részének voltak egyrészt gerinc és csípıproblémái, 

másrészt emésztıszervi, tápanyag-felszívódási bajai. 

A mai világ embere elvárja a gyors, átütı, hatékony, takarékos megoldásokat. 

Elvárja, hogy mindig rendelkezésére álljon egy gomb, tabletta, ember, amit megnyomva, 

bevéve, utasítva azonnal megoldódik a probléma, lehetıleg úgy, hogy az ember ne is tudjon róla. 

Pedig minimális odafigyeléssel hatalmasat javíthatna az életén. 

A tartásra tudatosan odafigyelve, többet mozogva, nyújtózva, lógaszkodva a gerinc állapota 

rugalmassága nagymértékben javítható, ezzel természetes módon javul a hasi szervek vérellátása, a 

gerincbıl kilépı idegpályákat a csigolyák nem szorítják el, a tüdı nem nyomódik össze, több 

levegı jut be, javul az oxigénfelvétel, és ez aztán a test többi részére is kihat. 

Törekedve a nyugodtabb életvitelre a stressz okozta elıfeszített ugrásra kész harci állapot 

nem fogyasztja fölöslegesen az energiát, a fokozott vérkeringés, szívverés és adrenalin nem 

használja el a szerveket. 

A táplálkozásra odafigyelve az ember rájöhet, milyen jellegő ételektıl és italoktól érzi jól 

magát a bırében, és melyek terhelik értelmetlenül a szervezetet. Helyesen táplálkozva nem 

alakulnak ki hiánybetegségek, javul a bélbıl a tápanyagok felszívódása és a szervezetnek egyre 

kevesebb energiát kell megmozgatni, hogy méregtelenítse a táplálékot. 

A rendszeres testmozgás izomzatra, ízületekre, keringésre, méregtelenítésre gyakorolt 

elınyeirıl tudomása pedig mindenkinek kell hogy legyen. 

Mint az az elıszóból is látszik, jelen munka a címe által felvázolt feladatokon túl némileg 

eltér más irányba is, de remélem, hogy ez a kedves Olvasónak is hasznos lesz, mint ahogy a 

munkám során tett megfigyelések hasznosak voltak nekem. 



Összefoglaló 
 

Az infrasugárzás a testek hımérsékletébıl fakadó sugárzás, amit minden abszolút nulla 

foktól különbözı hımérséklető test szüntelen kibocsát magából. Elektromágneses hullám, 

terjedéséhez nincs szükség közegre. A szervezet élettani folyamatai mindig hımérsékleti 

változásokkal járnak együtt. Esetenként ilyen változás már akkor is megfigyelhetı, amikor még 

morfológiai elváltozás nem látható más eszközzel. 

A Szomatoinfra vizsgálat olyan diagnosztikai módszer, mely az emberi test infravörös 

sugárzása által alkot képet. A testfelületrıl származó infrajeleket érzékeljük, feldolgozzuk, és a 

leképezés során színeket rendelünk hozzájuk. Az így létrejött térképszerő színes kép 

értelmezéséhez részletes anatómiai, élettani és alkattani ismeretekre, továbbá gyakorlatra van 

szükség. 

Az izotópdiagnosztika szintén képalkotó eljárás. A szervezetbe specifikus, sugárzó 

izotóppal jelzett molekulákat juttatunk. A molekula megfelelı megválasztásával „célozhatunk” 

meg szervet, élettani folyamatot. A sugárzás mérésével a molekulák útja, dúsulása nyomon 

követhetı, ezáltal alkothatunk képet sokféle élettani folyamatról. A megfelelı képalkotáshoz már 

nagyon kis mennyiségő jelzett molekula, esetenként nanogramm nagyságrend is elegendı. 

A munka elsı részében e két képalkotó módszerrıl, valamint a szükséges élettani, és 

alkattani ismeretekrıl adok áttekintést. 

A feladatkiírásban szereplı feltételezés szerint az élı szervezetbe került izotóp a test 

infrasugárzásának spektrumában változást okoz olyan mértékben, ami mérhetı. Ha így van, akkor 

izotópos vizsgálat közben infrakamerát is használva plusz diagnosztikus információ is nyerhetı. 

Ennek igazolására izotóppal vizsgált pácienseken Szomatoinfra méréseket végeztem. 

A munka második részében a témához kapcsolódó, meglévı vizsgálati anyagokból közlök 

egy válogatást. Ezek után bemutatom a végzett méréseket és azok eredményét. 

Végül értékelem a tapasztalatokat és javaslatot teszek további kutatási-fejlesztési 

irányvonalakra. 



Abstract 
 

Infra radiation sources from the temperature of bodies. This is emitted by every body 

which has a temperature more than absolute zero. It is an electromagnetic wave, so there is no 

need any medium for its propagation. Physiological processes of living organisms always attached 

with temperatural changes. Sometimes such changes can be observed, even when no 

morphological mutation can be seen with any other devices. 

Somatoinfra examination is a diagnostically method, which is based on the infrared 

radiation of the human body. Infra signals source from the surface of the body are sensed, 

processed and during the mapping colors are assigned for these. The interpretation of such 

colored map-like pictures requires in-depth anatomical, physiological and somatological 

knowledge. Radioisotope diagnostic is an imaging method as well. Molecules marked with 

specific radiant isotope are passed into the body. An organ or physiology process can be targeted 

with proper choosing of molecules. The path and concentration of molecules are traceable by the 

detection of the radiation, hereby all kinds of functions are recognizable. For proper imaging a 

small dose of marked molecules, sometimes only a few nanograms is enough. 

The first part of the work gives an overview about these two imaging methods and the 

required physiology and somatology knowledge. 

In the thesis of diploma it was assumed, that radiopharmacon effects detectable changes in 

the infra radiation spectrum of the organism. If it so, than using infrared camera during the 

isotope examination additional diagnostically information can be gained. To confirm this 

assumption I took Somatoinfra measurements of patients studied with isotope. In the second 

part of the work I introduce some related results of former research. Henceforth I present the 

accomplished examination and their results. 

Finally I draw the conclusions and make suggestions to further research contributions. 

 



Bevezetés 
 

A termográfia, mint a hımérsékleti sugárzáson alapuló képalkotó eljárás az 

orvostudományban már régóta ismertnek számít. Szerte a világon számtalan kutató foglalkozik a 

módszerben rejlı lehetıségek feltárásával. A röntgen, a CT, az MR, a gamma kamera és más 

orvosi képalkotó módszerek közös nagy hátránya, hogy kisebb-nagyobb mértékben mind a 

szervezetre károsító hatású sugárzás segítségével mőködnek. Velük szemben az infrasugárzáson 

alapuló képalkotás komoly elınye, hogy a „sugárforrás” maga az ember, annak természetes 

mőködésébıl fakad, tehát semmilyen sugárzást nem „viszünk be”, csupán a bırfelületrıl 

szüntelenül távozó infrafotonokat fogjuk fel, és alkotunk képet általuk. A vizsgálat teljes 

mértékben noninvazív, gyakorlatilag korlátlanul alkalmazható, más képalkotó módszerekhez 

képest rendkívül olcsó. Ugyanakkor nagy veszélyt rejthet magában, ha képzetlen személy 

próbálkozik a felvételek értelmezésével. 

A Mőegyetemen mőködı kutatócsoport – melynek vezetıje dr. Szacsky Mihály – 

továbbfejlesztve a módszert létrehozta a Szomatoinfra elnevezéső rendszert, mellyel több mint 

egy évtized óta számtalan páciensrıl készült felvételt elemeztek ki. 

Az izotópdiagnosztikai eljárások az orvostudományban széleskörően kidolgozott és 

elfogadott módszernek számítanak, amelyekkel sokféle élettani folyamat követhetı. A módszer 

lényege, hogy specifikus molekulákhoz sugárzó izotópot kapcsolnak, majd nagyon kicsi 

mennyiséget a szervezetbe juttatva a molekulák útja, dúsulása, kiürülése az izotóp által kibocsátott 

sugárzás mérésével nyomon követhetı. 

E diplomaterv kiírásában szereplı feltételezés szerint az élı emberi szervezetbe juttatott 

radiofarmakon az infra emisszió spektrumában eltolódásokat okoz, melyek az infra kamerával 

érzékelhetık. Ha ez így van, akkor a szokásos radiofarmakon beadást követı gamma-kamerás 

felvételezés mellett párhuzamosan infra kamerával is képet alkotva esetleg plusz információ 

nyerhetı, mely módosíthatja, kiegészíti (megváltoztatja) a diagnózist. 

A feltételezés kiinduló ötletét Szacsky tanár úr egyik állapotfelmérésben részt vett esete adja. 

A hölgy laborban dolgozott, és egy baleset során izotópot tartalmazó fecskendıvel megszúrta 

magát. Az évekkel késıbb megtörtént infra felvételezés jelentıs infraspektrum-elváltozást tárt fel 

a szúrás helyén. Ez vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy az izotóp megváltoztatván a lokális 

viszonyokat értékelhetı infra jelváltozást okozhat. 

A feladat értelmezése után a következı lépéseket terveztem el: 

• Az izotópdiagnosztikai és –terápiás módszerek áttekintése, a sugárzás detektálásához 

használt eszközök és mőszerek mőködésének megismerése. 



• Az infrasugárzáshoz és a detektáláshoz kapcsolódó fizikai és mőszaki ismeretek 

megszerzése, a képalkotás történetének megismerése, szakirodalmazás. 

• Mivel lehetıség adódott Szomatoinfra vizsgálatokban való részvételre, célul tőztem ki a 

felvételek alapszintő értékelésének elsajátítását. Ehhez kapcsolódóan a szükséges 

anatómiai és élettani ismeretek felfrissítése, elmélyítése is szükséges volt. 

• Az alkattan tanulmányozás. A Szomatoinfra képek értelmezésének egyik oszlopa az 

alkattan, azaz az emberi alkatok, és az ezektıl függı anatómiai és élettani különbözıségek 

tudománya. 

• A mőegyetemi kutatócsoport nagy mennyiségő vizsgálati anyagából a témához 

kapcsolódó esetek megismerése. 

• Páciensek izotópdiagnosztikai vizsgálata elıtt és után lehetıség szerint felvételek 

készítése. A felvételek kiértékelése. Amennyiben lehetıség adódik, minél többfajta izotóp 

esetleg terápiás alkalmazás esetén is felvételezés készítése. 

• Az eredmények értékelése, további kutatási irányvonalak meghatározása. 

Izotóptechnika, nukleáris medicina 
 

Izotópok, sugárzás 
 

Az atommag stabilitása több különbözı erıtıl függ, az egyik legdominánsabb tényezı az 

alkotó protonok és neutronok száma, aránya. Az azonos protonszámú magok halmazát kémiai 

elemnek nevezzük, de az elemen belül a neutronszám különbözı lehet, ezeket izotópoknak 

hívják. Egy adott neutronszámnál az elem a stabil, ennél több vagy kevesebb neutron esetén egyre 

kevésbé stabil, egy határon túl bomlik. A bomlás azt jelenti, hogy magban olyan változás történik, 

melynek hatására a mag stabilabb lesz, mint volt. Itt háromféle sugárzást említek meg: 

• Alfasugárzáskor a magból egy 2 protont és 2 neutront tartalmazó héliumion válik ki, ezt 

alfarészecskének hívjuk. Nagy energiájú, de rövid hatótávolságú sugárzás, mérete miatt 

hamar „fennakad” valamin. 

• A bétasugárzás során a magon belül a neutronok és protonok aránya változhat háromféle 

módon: negatív béta bomláskor neutron protonná alakul, és egy elektron kisugárzódik. 

Pozitív béta bomláskor proton alakul neutronná és egy pozitron sugárzódik ki. 

Elektronbefogással egy proton neutronná alakul. 

• A gamma sugárzáskor a mag felgerjesztett, nem stabil állapotából energia-leadással válik 

stabilabbá. A gammasugárzás ugyanúgy elektromágneses sugárzás, mint a fény, az 



infrasugárzás, a röntgen, a rádióhullám vagy a mikrohullám, csak frekvenciájában, azaz 

energiájában különbözik. 

 

 

1. ábra: Gamma sugárzások hullámhossz szerint 

 

A különféle elemek izotópjainak radioaktív bomlásaira különbözı sugárzások jellemzıek. A 

sugárzás elnyelıdésének helyén leadott energiájától függıen energetikai változásokat okoz, 

gerjeszt, roncsol, magátalakulást idéz elı stb.. 

 

Diagnosztika, terápia [1] 
 

A nukleáris medicinában ma használt radiogyógyszerekben szerv- és szövetspecifikus 

molekulák vannak, amelyek a szervezet mőködése közben valamely szelekció útján feldúsulnak. 

Ezeket az inaktív anyagokat izotóppal jelzik, így a molekulák útja az izotóp bomlásának 

sugárzását mérve nyomon követhetı. 

A feldúsulás folyamata, mértéke, majd a kiürülés képalkotó eljárással vizsgálható. A mai 

detektorok elég érzékenyek ahhoz, hogy nagyon kis mennyiségő (nanogramm-mikrogramm 

nagyságrend, néhány 100MBq, teljes test esetén 800MBq körüli érték szokásos) radiofaramkon 

elegendı legyen a képalkotáshoz. A gyakorlatban a felhasznált izotópok 80%-ban 99mTc a 

technécium 99 metastabil állapota. Ez tiszta gammasugárzó, a sugárzás energiája 140keV, felezési 

ideje 6 óra, az anyaelem 99Mo viszont 66 órás felezési idejő, ami lehetıvé teszi izotópgenerátor 

alkalmazását, így napjában többször friss Tc nyerhetı. Ezen okok miatt a 99mTc ideális 

diagnosztikai izotópnak tekinthetı. 

A terápiás eljárás mindig a szelektív anyagmegkötıdésen alapul, ezzel célzunk. A sugárzás β 

(elektron) vagy α (utóbbi nagyenergiájú, 5-6 MeV). A célszervben (pl. tumorban) feldúsul az 

anyag, sugároz, az elnyelıdı sugárzás energiája roncsolja a szövetet. 

 

A nukleáris diagnosztikában használt képalkotás 
 

A sugárzások érzékelésére számtalan módszer van, itt csak a gamma sugárzás detektálását 

fejtem ki. 



Egyszerően szemlélve a gammasugárzás tehát energiát közöl, azaz a gerjesztett állapotot 

adja tovább. Az izotóp gerjesztett állapota lecsökken, a mag stabilabb állapotba kerül, az ezt 

hordozó gamma foton pedig repül, valahol becsapódik, s az elnyelıdés helyén energiáját leadja, s 

mint gamma foton megszőnik. A becsapódás helyén többféle jelenség is lejátszódhat, attól 

függıen, hogy milyen anyagban nyelıdik el, az milyen gerjesztettségő, milyen energetikai 

állapotban van. A gamma sugárzás érzékeléséhez tehát olyan anyagokat választunk, amelyek a 

gamma foton által leadott energia hatására jól érzékelhetı, jól mérhetı jelet adnak. Ezek között 

vannak olyanok, melyekben fényfelvillanások történnek, vagy elektron-ionpárok keletkeznek, 

vagy maradandó kémiai roncsolás keletkezik, de a jelek kicsik, ezért szinte minden esetben 

erısítésre van szükség. 

A mai gamma kamerák többsége Anger elvő szcintillációs detektoros, ezért ezt fejtem ki 

bıvebben. 

A gamma sugárzás kollimátoron keresztül nagy felülető NaI(Tl) egykristályba jut, ahol 

kölcsönhatásba lépve 415nm hullámhosszúságú fényfelvillanást okoz. A kollimátor egyfajta rács 

vagy szőrı, amely csak adott irányból érkezı gamma fotonokat ereszt a kristályra, a többit elnyeli. 

A készülék felbontása tulajdonképpen a kollimátortól függ. A kristályban keletkezı fotonok 

száma a gamma sugárzás energiájával arányos. A szcintillációs fény fotonjait megfelelı csatolású 

fényvezetın keresztül fotoelektron-sokszorozó (PMT – Photo Multiplier Tube) erısíti, ami egy 

feszültséggel elıfeszített kis fókuszált fémtükör-sor. Egy PMT tömb lehetıségektıl függıen 37-

90 db PMT-t tartalmaz. A tömbök úgy vannak elrendezve, hogy optimálisan lefedjék a kristályt. 

Jelüket ezután elektromos jellé alakítják, majd a pozíció és az energia dekódolása következik. 

Végül egy számítógép feldolgozva, szőrve a jeleket, síkbeli képet állít elı. A módszer érzékeny, és 

komoly elınye, hogy mérhetı a sugárzás spektruma is. [2] 

 



 

2. ábra: Anger kamera felépítése [2] 

 

A kisebb energiájú, azaz lágy gamma sugárzások hamarabb elnyelıdnek, mint a nagyobb 

energiájúak, ezért olyan energiájú sugárzást tudunk csak felhasználni, ami a szervezetbıl kijut, de 

a detektorban már elnyelıdik. 

A keményebb 70keV-nál nagyobb energiájú γ-foton-t használják képalkotásra, mert ez 

nagyrész kijut a szervezetbıl.  

Planáris leképzés esetén gamma kamera fogja fel a sugárzást, 2D-s, síkbeli leképzés történik. 

Ez a vizsgálat lehet statikus, ahol megvárjuk az egyensúlyi eloszlást, vagy dinamikus, ahol az 

eloszlás folyamatát vizsgálva felvétel sorozatot készítünk. 

Többirányú leképezés alkalmazása a SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography), mely szintén gamma kamera, de speciális tulajdonságai vannak. A kamera a vizsgált 

szerv körül forog, és 3D-s rekonstrukcióra képes matematikai becslések alapján 

A felbontóképesség e két módszernél 10-15mm. Jelentısége napjainkban meghatározó, de 

még nem nagy, nincs olyan betegség vagy elváltozás, amit csak a SPECT eredménye alapján 

diagnosztizálnának. 

A PET-nél (Positron Emission Tomography) β+ sugárzó anyag alkalmazásával kisugárzott 

pozitron annihilációjakor (elektronnal történı megsemmisülésekor) két γ-foton keletkezik, 

amelyek iránya egymásra 180°. Koincidencia (egyidejőséget érzékelı) detektorokkal az egymáshoz 



tartozó fotonpárok megtalálhatók, majd az annihiláció helye számítások alapján meghatározható. 

Az energia ilyenkor mindig 511keV. Pontatlanságot okozhat, hogy a pozitron a kilépés helyétıl 

megtesz valamennyi utat, amíg talál egy elektront, amivel annihilálódik. Lehet, hogy sok utat tesz 

meg közben, a γ-foton viszont az annihiláció helyérıl indul. Mi a pozitron származási helyére 

vagyunk kíváncsiak, tehát mérési hiba lehetısége áll fent. Kisebb energiájú pozitron 

alkalmazásával a megtett út csökkenthetı, az annihiláció közelebb történik meg. Nincs szükség 

kollimátorra, tehát érzékenyebb a felbontás. A nagyobb foton-energia kisebb szöveti abszorpciót 

von maga után. 

Primer információnak nevezzük: a részecskék, a beütésszám, a becsapódás helye, és ezen 

információk változása. A szekunder információ a kép megfeleltetése az anatómiai viszonyoknak, 

idıbeli változás megfeleltetése a normál értékeknek. [1] 

 

Izotópok felhasználási területe [1] 
 

Az alábbiakból látható, hogy izotópok alkalmazásával sokféle élettani folyamatról, és ezeken 

keresztül morfológiáról alkotható kép. 

Folyadékáramláson alapulók: liquor, vér, nyirok. Azt vizsgálja, az élettani funkciónak 

megfelelı-e az eloszlás idıbeli lefolyása. A gyógyszert a keringésbe kell eljuttatni. 

a) Agy vérellátása, a vér-agy gát funkciója, arteria carotis szőkülete, elzáródása.  

b) Tüdı vérkeringése.  

c) Szív pumpafunkciója, az átáramló vér mennyisége.  

d) Végtagok vérkeringése.  

e) Vérelfolyás belsı vérzések esetén.  

f) Liquor keringés elégségessége vagy elégtelensége.  

g) Nyirokkeringés, a nyirokerek fala nagyobb molekulák számára is átjárható.  

 

Szelektív anyagmegkötıdésen alapulók 

a) Csontvizsgálat: ioncsere a kemiszorpciós csontmátrixon. 

b) Pajzsmirigyvizsgálat: radiojód izotópcsere és szubsztitúció pajzsmirigyhormonokban, 

radiojód pajzsmirigybeni dúsulásának idıbeli lefolyása. 

c) Vesevizsgálat: sejten belüli ligandumcsere vesében: a primer és szekunder szőrlet idıbeli 

alakulása. 

d) Kationok felvétele a szívizomsejtekben. Na-K pumpa funkciója, az aktív transzport 

hatékonyságának, sebességének vizsgálata.  



e) Anyagmegkötıdés enzimfolyamat eredményeként. Glükóz- és zsírfelhasználás agyban és 

szívizomban. 

f) Receptorhoz kötıdés tumorsejt felületén. A tumorsejt felületén speciális receptor van, 

mely kötıhely a szomatosztatin hormon számára. 

g) Szelektív anyagmegkötıdés immunreakcióban. Jelzett antitest beadás, amely antigénhez 

kötıdik, ha van. 

 

Metabolizmus és kiválasztás 

Olyan kémiai folyamatok, melyek az életfolyamatok fenntartásához szükségesek: 

anyagfelvétel, beépülés, átalakulás, lebontás, energiatermelés. A radioaktív anyag lokálisan dúsul, 

majd jellemzı sebességgel ürül. 

a) Metabolikus anyagforgalom nyomjelzése. A tracerhez (a szállító molekulához, amelyhez 

hozzákapcsoljuk a jelzett molekulát) való hozzákapcsolódás a tracer geometriáját és 

elektronsőrőség-eloszlását megváltoztathatja, és így a biológiai funkciót is. (Kivétel ha C, 

O, N izotópjait használjuk, ezek viszont általában hamar lebomlanak.) Tumorsejtek 

sejtképzıdése felismerhetı, a szív mőködéséhez szükséges energia meghatározható. 

b) Máj kiválasztó funkciója: máj, epeutak, epe, epevezeték, nyombél vizsgálata. 

c) Vese kiválasztó funkciója: a primer filtráció jól, a szekunder (végleges) nehezen 

vizsgálható, mert nehéz találni olyan tracert, és jelzıt, amely mindkettın filtrálódik. 

 

Gyártás, gyártástechnológia [1] 
 

A radiógyógyszerek gyártása kiemelten speciális terület, egyszerre kell megfelelnie a 

sugárveszélyes anyagok gyártására és a gyógyszergyártásra vonatkozó szigorú elıírásoknak. A 

nehézséget az jelenti, hogy bizonyos esetekben a két elıírás ellentmond egymásnak, vagy 

teljesíthetetlen követelményeket teremt.  

A gyógyszer embereken történı alkalmazásra készül, tehát végig steril körülmények között 

kell dolgozni vele, azaz a kinti környezet számít „koszosnak”. Izotóptechnikában viszont a 

sugárveszély miatt a környezet, és a technikus a védendı, ilyen értelemben a gyártandó anyag a 

„koszos” és a környezet a steril. Emiatt speciális elrendezések, biztonsági elıírások szükségesek, 

többek között speciális légáramlások fenntartásával, és sterilen tartott, de sugárzás szempontjából 

szigetelt ún. forró fülkékkel. 

A gyógyszer az emberi szervezetbe belélegeztetve, szájon át vagy injekcióban kerül be, ezért 

általános követelmény, hogy ne legyen lázkeltı (pirogén). 



A gyártás lépései: 

a) Magreakcióval az anyaelem elıállítása. Van egy target, mely tartalmazza a célnuklidot, 

besugározzuk (neutron), létrejönnek benne izotópok, de maradnak eredeti 

nukleotidszámú izotópok is. 

b) A leányelem elválasztása az anyaelemtıl. Ha a mag protonszáma változik 

(rendszámváltozás - > tulajdonságváltozás) akkor kémiai vagy fizikai elválasztás 

alkalmazható. Ellenkezı esetben együtt hagyjuk a targettel, és mindenestül feloldjuk 

használatra. 

c) Kémiai tisztítás  

d) Jelzett vegyület elıállítása, a tracer és a sugárzó gyök elegyítése. A fizikai felezési idı 

(bomlás) miatt a sugárzó izotópok egyre bomlanak, a lejárati idı megmutatja, hogy mely 

idıpontban tudja még a fajlagos aktivitást a készítmény. Bizonyos gyorsan bomló 

készítmények esetén ezért olyan fontos a szállítás idı. 

e) Minıségbiztosítás, minıség-ellenırzés 

A radiokémiai tisztaság megmutatja, hogy a radionukleidnak milyen aránya van jelen a 

kívánt jelzett vegyület formájában. A lejárat idıpontjáig nem csökkenhet a névleges érték alá. 

 

Az alábbiakban azokat a vizsgálati típusokat tekintjük át részletesebben, amelyeket 

szorosabban érint e munka témája. 

 

A pajzsmirigy vizsgálata [1] 
 

A pajzsmirigy a szervezet teljes anyagcsereforgalmában döntı szerepet játszik három 

hormonjával a TSH, T3 és FT4 hormonokkal. A szervezet számtalan funkcióját és mőködését 

alapvetıen meghatározza, az alkat kialakulásában is jelentıs a szerepe. Az aszténiás alkatra 

fokozottabb pajzsmirigy és visszafogottabb mellékvese-mőködés jellemzı, a piknikus alkatra 

pedig éppen fordítva.  

A T3 szint, amely az anyagcserében tulajdonképpen szerepet játszik. Az FT4 hormon 

nyersanyag, a szervezet egyéb szervei és szövetei T4-bıl T3-at termelnek, normál esetben a teljes 

T3 szint 80%-a ilyen módon jön létre. Mindhárom hormon termeléséhez jódra van szüksége, 

pontosabban a hormon molekuláiba a jód beépül. Egészséges felnıtt ember napi jódbevitele 

100µg körüli, állapotos asszonyé 150-200µg is lehet. Elvben a pajzsmirigy a jódfölösleget üríti. 

Hiperthyreózisnak nevezzük azt az állapotot, melyben a pajzsmirigy túl sok hormont 

termel. Thyreoditiszrıl beszélünk, ha pl. gyulladás következtében a pajzsmirigy alulmőködik. A 



lassú állapot kialakulása közben elıfordulhat átmeneti túlmőködı idıszak is. A pajzsmirigy 

ilyenkor megnagyobbodik, esetlegesen gombócérzetet is megfigyel a beteg. Az adenómáról vagy 

göbösségrıl beszélünk, ha a pajzsmirigy elszabadul a kontroll alól, és sok hormont termel. A göb 

lehet, hideg vagy meleg, az utóbbit tartjuk rosszindulatúnak. A golyva sok göb jelenlétét jelenti. 

A pajzsmirigy helyes mőködése, túl- vagy alulmőködı funkciója, azaz jódforgalma így 

intavénásan beadott jelzett jód nyomon követésével és ennek idıbeli alakulásával határozható 

meg.Az ’a’ görbe jódhiányos beteget, a ’b’ normál pajzsmirigyfunkciót, a ’c’ túlzott, a ’d’ túlzott 

pajzsmirigymőködést jelez. 

 

 

3.ábra: Izotópdúsulás különbözı mőködéső pajzsmirigyekben [1] 

 

A pajzsmirigy vizsgálatára használják még a nátrium-pertechnetát (99mTc-nátrium-

pertechnetát, NaTc*O4). Intravénásan beadva, a vérben a transzferrinhez kötıdik. Megjelenik a 

pajzsmirigyben, nyálmirigyben, gyomorban, emlıben, vesében. A pajzsmirigyben nem kötıdik a 

pajzsmirigyhormonhoz, mégis alkalmas a beadást követı 20. perctıl kezdve a pajzsmirigy 

leképezésére. A normális mértékő pajzsmirigyfelvételhez képest csökkent aktivitású területként 

jelenik meg a ciszta, a bevérzés, a pajzsmirigy-gyulladás, a jóindulatú, vagy rosszindulatú daganat. 

Ezekkel ellentétben fokozott mértékő pertechnetát-aktivitás tapasztalható a pajzsmirigy autonóm 

adenómában. 

 

 

 

A csont vizsgálata [1] 
 

Tc-vel nyomjelzett, Ca és P tartalmú vegyületek, melyek gyorsan beépülnek a 

csontmátrixba. A beépülési idı egyéntıl függı, a vérellátás, a csontépítı és csontlebontó 

folyamatok sebesség határozza meg, de kb. egy órával az injekció beadása után már lehet jelet 



látni, a felvételezés 2-3 órával utána történik. Az is egyéntıl függı tényezı, hogy a beadott 

radiofarmakon milyen arányban épül be a csontba, és milyen arányban választódik ki a vesében, 

de általában nagyobb részt a csontba kerül. A beteggel sok folyadékot itatnak, hogy ezzel a vese 

kiválasztását és így a radiofarmakonét is serkentsék. 

Az úgynevezett háromfázisú csontvizsgálatnál hosszabb idıtartamokkal (néhány óra) teljes 

test felvételezés készül. 

A vizsgálattal kimutatható a daganat, az áttét, a csontvelı-gyulladás, esetleg törés. 

A vesében való kiszőrıdés hibát okozhat, mert bizonyos szögbıl nézve ugyanott vetül ki, 

ahol a bordák. 

Az infravörös sugárzásról 
 

Azt az elektromágneses sugárzást, mely a test hıenergiájának rovására keletkezik, és 

intenzitása csak a hımérséklettıl függ, hımérsékleti sugárzásnak nevezik. Minden abszolút 0º-nál 

magasabb hımérséklető szilárd test ilyen sugárzást bocsát ki magából. A hımérsékleti sugárzók 

spektruma mindig folytonos, míg a legtöbb egyéb hıforrás vonalas színképet ad. 

Az energiafajták egymásba alakulása során a hıenergiának kitüntetett szerepe van. A 

különbözı energiaféleségek általában spontán alakulhatnak hıenergiává, a hıenergia azonban 

csak veszteségesen alakulhat át más energiává. Az energiaátalakulások során akarva-akaratlan 

mindig keletkezı veszteség végsı soron hıenergia. 

 

Visszatekintés a fizika történetében [3] [4] 
 

Newton egy prizmával a fehér fényt különbözı színő összetevıire bontja. 

Herschel az összetevık melegítı hatását egyenként megméri, így felfedezi a vörös után azt a 

tartományt is, amely szemmel már nem látható, de a legjobban melegít. Ezt a tartományt a 

vörösön túlinak, azaz infravörösnek nevezi el. 

A teljes infravörös tartományt ma általában három szőkebb tartományra oszthatjuk: 

Közeli infra: 0,7 µm –  1,3 µm 

Közepes infra: 1,3 – 3 µm 

Termikus infra: 3 µm-tıl 

Kirchoff és Bunsen rájönnek, hogy a különbözı kémiai elemek rájuk jellemzı mértékő 

fényt sugároznak és nyelnek el. Ez a felismerés a spektroszkópia alapjait fekteti le. 



Kirchoff megfogalmazza a fekete test elméletét, miszerint minden test az infravörös 

sugárzás adott spektrumát nyeli el, amely melegíti, és ugyanezen spektrumnak megfelelıen 

sugároz hımérsékletével arányosan hısugarakat, eközben hıt adva le a környezete felé. Az 

abszorpció és az emisszió hányadosa minden test esetén ugyanaz, egy. Létezik olyan test, amely a 

teljes spektrumot elnyeli, és azt ki is bocsátja. Ezt a tökéletesen elnyelı testet fekete testnek, 

blackbody-nak hívjuk, ennek abszorpcióképessége 1. 

Joseph Stefan megállapítja, hogy a test hımérséklet és a sugárzott infravörös sugárzás 

energiatartalma összefügg egymással, ez alapján kiszámítja a nap felszínének hımérsékletét 

(6000ºC). 

Wien empirikusan leírja, hogy egy test által kibocsátott infrasugárzás spektrumán valahol 

csúcs található, mely a test abszolút hımérsékletének növelésével az egyre rövidebb 

hullámhosszok felé tolódik.  

K m10884,2 3−
⋅=Tλ  

 

Ez tapasztalható akkor, ha pl. egy fémet hevítünk, egy idı után izzani kezd, azaz egyre több 

hısugárzást emittálva az elıbb említett csúcs látható tartományba csúszik, elıbb vörösizzást 

(500ºC), majd fehérizzást (1500ºC) produkálva. Utóbbi esetben már a teljes látható tartományban 

fényt bocsát ki. 2000ºC fölött ultraibolya sugárzás is fellép. 

Planck a törvényt módosítja a rövid hullámhosszokra.  
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Ebbıl kapható: 

 

 

4. ábra: Hullámhosszak energiatartalma [4] 

 



Boltzmann megállapítja Stefan munkáját kiegészítve, hogy egy feketetest hımérsékleti 

sugárzása a hımérséklet negyedik hatványával arányos, arányossági tényezı a σ (=5,67*10-8 

W/m2*K), képlettel: 

4
TE σ=  

 

Ez nem csak feketetestekre igaz, azonban az arányossági tényezı kiegészül egy 

szorzótényezıvel, melyet emisszivitásnak hívunk, és kifejezi, mennyiben tér el a test a teljes 

tartományban sugárzó és elnyelı feketetesttıl. Továbbá, mivel a test folyamatosan elnyel 

(abszorbeál) a sugárzása mellett, az abszorpció pedig a környezet hımérsékleti sugárzásától függ, 

a képletbeli T a test és a környezet hımérsékletének különbsége fokban. 

Maxwell munkássága egészíti ki az elméletet, az infravörös sugárzást az elektromágneses 

jelenségekhez sorolva, és általános érvényő egzakt matematika leírását adva rá. 

Einstein összefoglalva és kifejtve néhány kortárs munkáját leteszi a kvantumfizika alapjait, 

megteremtve az infravörös sugárzás keletkezésének és detektálásának alapjait. 

A világháború tulajdonképpen a tudósok, fizikusok és fejlesztımérnökök háborújává is vált, 

hiszen a hadsereg technikai eszközei az ütıképesség alapját teremtették meg. Az „érintés nélküli” 

hımérsékleti detektálás is a katonai alkalmazás számára lett kifejlesztve, gondoljunk csak az 

éjjellátó készülékek nyújtotta nagyon komoly elınyökre, legyen szó, akár gerillaharcról, akár 

objektumvédelemrıl. A német haditechnikai leírásokban már szerepel az infravörös 

célzóberendezéssel rendelkezı éjjeli harcra szánt készülék, amelynek mind jármőves mind 

személyi alkalmazásra szánt verziója létezett, és be is vetették. Jelentıs korlátot jelentett azonban 

a kisebb mérető, hordozhatónak szánt modell alkalmazása, mivel komoly súlyú háton vitt 

akkumulátort tett szükségessé. 

(Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy a Szomatoinfra másik tudományos alappillére, az 

alkattan-antropológia is a háborúnak köszönhette virágzását. Hasznos tudássá vált ugyanis, 

hogyan lehet gyorsan, minimális mérésbıl, esetleg ránézésre megmondani egy besorozottról, hogy 

ejtıernyısnek, pilótának, tengerésznek, vagy gyalogosnak alkalmas, hogyan fogja bírni az éhezést, 

a szők helyre bezárást, hogyan fog ellenállni a betegségeknek stb.) 

Az iparban elterjedve ott használták, ahol az érintéssel járó hımérés valamiért nem volt 

megfelelı (üveggyártás, húsipar). 

Az elv egyszerően így rajzolható le: 

 



 

5. ábra: Érintés nélküli hımérsékletmérés [4] 

  

Mint már korábban kifejtésre került, az E=h*ν az elektromágneses hullámokra igaz. E 

képletben az E az energia, ν a frekvencia, h a Planck állandó (6,6256*10-34 ) mely így arányossági 

tényezı az elıbbi kettı közt. Einstein megállapította a fénysebesség állandóságát (c=2,9979*108 

m/s), mely az elektromágneses hullámok teljes skálájára érvényes, csak a közegtıl függ, melyben 

haladnak. Igaz továbbá: 

λ
ν c=  

 

azaz a frekvencia és a hullámhossz szintén fordítottan arányos egymással, az arányossági 

tényezı a fény közegtıl függı sebessége. Elıbbi kettıbıl kapjuk, hogy a hullámhossz és az 

energia arányos egymással, mely arányosság csak a közegtıl függ. Ez igaz minden 

elektromágneses sugárzásra így az infravörös tartományra is. 

Egy test által leadott sugárzás teljes energiája az infraspektrum integrálásával kapható. 

Fekete test esetén, mely tehát a teljes infrakspektrumban minden rá esı sugárzást elnyel, és 

ugyanígy, hımérsékletük függvényében a teljes spektrumban sugároznak, a sugárzás csúcsa 

megkapható: 

3max CT =λ  

 

ahol C3 sugárzási tényezı 2897,7 µm*K. 

Az emberi test közel teljes infraspektrumban sugárzó és elnyelı test, így fekete testnek 

tekinthetı. Nyugalmi állapotban, szobahımérsékleten az emberi test által leadott hınek kb. 60%-

a sugárzással, a maradék vezetéssel és párolgással távozik. Normál hımérséklető emberi test 

sugárzásának maximuma 9000nm körül van. Az izzószál kb. 2500ºC-on izzik, színképe kb. 

megegyezik egy ugyanilyen hımérséklető fekete testével. Az üvegbúra ezt a sugárzást jelentısen 

megszőri és fıként a 350..2800nm közti tartományt engedi át. [5] 

Ha egy testre adott spektrumú és energiatartalmú sugárzás esik, akkor e sugárzás egy része 

visszaverıdhet a felületrıl – ezt hívjuk reflexiónak –, egy része az anyag atomjaival, rácsával, 

molekuláival kölcsönhatva elnyelıdik – ez az abszorpció –, egy része pedig abszorpció nélkül 

átjut az anyagon – ezt transzmisszónak nevezzük. 



Hogy az elıbb említett adott spektrum és energia mely részével mi történik, az anyag 

tulajdonságától, mikro és makrojellemzıitıl, alkotó atomjaitól és azok elektronhéj-szerkezetétıl, 

rácstávolságától, rácsszerkezetétıl, felületétıl, vastagságától stb. függ. 

Például egy üveg esetén ilyen frekvencia és vastagságfüggı (inchben megadva) 

transzmissziós karakterisztika adódik: 

 

 

6. ábra: Üveg spektrális átvitele [4] 

 

Például a CO2 elnyeletésére használt soda-lyme üveg olyan anyag, mely drasztikusan 

változtatja tulajdonságát a frekvencia függvényében. A karakterisztikából látható, hogy 4-5 µm-nél 

rövidebb hullámhosszúságú infrasugarak számára elnyelı, e felett azonban egy átmeneti 

tartomány után gyakorlatilag átlátszó. Az anyagok ezen tulajdonságát megismerve alul-, felül-, 

vagy sáváteresztı illetve sávzáró szőrıket is készíthetünk. 

 

Érzékelık, detektorfajták 
 

Czerny 1929-ben alkotja meg az elsı infravörös detektort. A háború idején a hadászat 

ösztönözte a kutatásokat. Azután az 50’-es években, ipari alkalmazásba került be, hıerıgépek 

problémáit vizsgálták vele.  

Az orvosi alkalmazása szintén 50’-es években indul meg, amikor Lawson kimutatja, hogy 

emlıtumor környezetében melegebb a bırfelület. [4] 

Hımérsékleti indikátorok: kréta, mellyel a tárgyra vonalat húzva, a nyom a kréta anyagára 

jellemzı hımérsékleten színezıdik el. Van ugyanilyen elvő öntapadó felülettel ellátott papírcsík, 

vagy permetszóró spray is. [4] 

Folyadékkristályok alkalmazásával is próbálkoztak. A kristályokban lévı molekulák 

valamilyen szabályos térbeli alakba helyezkednek el. E szabályosság miatt optikai tulajdonságaik 

irányfüggık, azaz anizotropok. A folyadékok részecskéi egymáshoz képest szabadon 



elmozdulhatnak, nem alkotnak szabályos alakzatot. Optikai szempontból izotropok, nincs 

irányfüggés. 

Olvadáskor a rendezett kristályszerkezet hirtelen megszőnik. Bizonyos kristályoknál 

azonban ez nem hirtelen, hanem több lépésben zajlik, stabil, hımérsékletre jellemzı 

mezofázisokkal, melyek között van olyan is, amely színjelenségeket produkál. Ezt használják fel a 

folyadékkristályos kijelzıkben. Fekete alapra helyezve a kitüntetett hımérséklettartománytól 

nagyobb és kisebb hımérsékleten feketének látszik, a kijelölt tartományban viszont színesen 

látható. Pontosságuk 0,1ºC-nál is jobb lehet. Különféle vegyületek összekeverésével akár -20 

+250ºC közötti tartományban beállítható az érzékenységük. [4] 

A 80-as években komoly próbálkozások voltak arra, hogy a hımérsékleti indikátorokat és a 

folyadékkristályokat orvosi diagnosztikában felhasználják. A kérdéses területre vékony 

indikátorréteget vittek fel, vagy folyadékkristály alapú nagyon hajlékony, flexibilis lapot 

ragasztottak fel, mely jól felsimult a testfelületre. A módszer bár olcsó, mégsem terjedt el, 

valószínőleg nehézkessége miatt. [6] 

 

 

7,8 ábra: Kontakt termográfia [6] 

 

Pirométerek [4]:A pirométer egy test hısugárzása mérésével becsüli meg a hımérsékletét. 

A mérendı testrıl érkezı 0,7 és 20 mikron közötti hullámhosszúságú sugarakat egy optika 

segítségével összegyőjti, majd egy detektorra vezeti, melynek kimeneti jelét egy elektronika értékeli 

ki, meghatározva belıle a test hımérsékletét. 

A legegyszerőbb az izzószálas pirométer. Ennél a mérést végzı személy optikai 

lencserendszeren keresztül figyeli a mérendı felületet. Ugyanebben a látómezıben megjelenik egy 



izzólámpa elektromosan főtött izzószála. Ha az izzólámpán átfolyó átfolyó áramot változtatjuk, 

elérhetı egy olyan áramérték, amelynél az izzószál által kibocsátott fénysőrőség, vagyis az 

egységnyi felület által létrehozott fényerısség megegyezik a mérendı felület fénysőrőségével. Ha 

az izzólámpa fénysőrősége és az izzószál felületi hımérséklete közötti összefüggést ismerjük, 

akkor ebbıl meghatározható a vizsgált felület hımérséklete. Az izzólámpán átfolyó áram 

erısségét árammérı méri. Ez azonban csak olyan hımérséklet mérésére használható, melynek a 

látható tartományban összetevıje van. A következı egyenlet foglalja össze a készülék mőködését: 

 

N
KTTV ε=)(  

 

Itt ε a mérendı test emisszivitása, K konstans arányossági tényezı, T a mérendı test 

hımérséklete, N faktor (14388/λT), λ ekvivalens hullámhossz. 

A mérendı test emisszivitása egy anyagfüggı állandó, kifejezi a tökéletesen emittáló elvi 

fekete testtıl való eltérést. A nem átlátszatlan anyagok emisszivitása 0,85-0,9 közötti érték, 

fémeké közepes 0,2-0,5, az aranyé, az ezüsté, az alumíniumé 0,02 és 0,05 közötti érték. Ebbıl 

fakad, hogy ezekbıl készült anyagok hımérséklete nagyon nehezen mérhetı. 

A piroelektromos érzékelı a felületi töltését változtatja meg sugárzás hatására. Nem kell 

termikus egyensúlyba kerülni a mérendı testtel, mert a sugárzás által átadott foton-energia kelti a 

töltéseket. 

Az alábbi karakterisztika azt a hibát fejezi ki, amely akkor lép fel, ha a fekete testétıl eltérı 

emisszivitású anyag hımérsékletét akarjuk megbecsülni az emittált teljesítmény alapján. 

 

 

9. ábra: Emisszivitástól függı hiba [4] 

 

A detektorok különösen érzékenyek a saját hımérsékletükre, mely termoelektromos zajként 

jelenik meg. Az elnyelt sugárzás nemcsak elektromos jelet kelt bennük, hanem melegíti is ıket. 

Ezért a stabil hımérséklet tartása nagyon fontos. 



Megkülönböztetünk széles és keskeny sávú sugárzásdetektorokat, aránydetektorokat, - 

melyek két különbözı, de pontosan meghatározott hullámhosszt mérnek, és ezek egymáshoz 

való aránya alapján becsülnek -, optikai pirométereket és száloptikás sugárzásmérıket. 

A gyártók egy infra sugárzásmérı készülék detektorának kiválasztásánál mindig 

kompromisszumot igyekeznek találni a költség, a pontosság, a válaszidı és a 

frekvenciatartományt meghatározó paraméterek között. 

 

Hımérsékleti detektor [4]: Ezek a detektorok a legegyszerőbbek. Az elnyelt infravörös 

sugárzás hatására melegednek, a kimeneten pedig a melegedéssel arányos elektromos jelet adnak. 

Alacsony szenzitivitásúak, és nem érzékenyek különbözı hullámhosszokra, csak az összes elnyelt 

energia alapján adnak jelet. Általában be vannak feketítve, hogy a sugárzás minél szélesebb 

tartományát tudják befogadni. 

Relatív lassúak, mert a hımérsékletüknek el kell érni a mérendı tárgy hımérsékletét. 

Gyorsaságuk emiatt tömegüktıl is függ. 

 

Hıelemoszlop [4]: A hıelemoszlop egy vagy több termocsatolást, azaz bimetálos hıérzékelıt 

tartalmaz sorban, általában kör alakban szerelve úgy, hogy a meleg forrasz egy kisebb kör mentén 

helyezkedik el, a hideg forrasz pedig a lokális külsı hımérsékletre van beállítva. 

A válaszjelet a két fém elektromotoros ereje közötti különbség fogja okozni oly módon, 

hogy az optika az infrasugarakat a melegpontra koncentrálja, melegítve azokat, amíg a hidegpont 

hımérsékletét, mint egy referenciát, stabilan tartjuk. 

A legfejlettebb vékony filmréteg alapú termooszlopok válaszideje elérheti a 10-15 ms-os 

tartományt is. Használatuk esetén mindenképpen szükség van környezeti hımérséklet-

kompenzációra. A termosztatikusan ellenırzött thermométer burkolata van használva a 

környezeti hıingadozások elkerülésére 

 

Bolométer [4]: Elemi, hımérsékleti sugárzásra érzékeny ellenállás. Az elemi szenzor 

termisztor, fém filmréteg, vagy fém vezeték átalakító, melyeket bolométereknek nevezünk. 

Tipikus alapanyagok felsorolásszerően: 

• Indium-antimonid (InSb) 

• Higany-kadmium-tellurid (HgCdTe) 

• Ólom-ón-tellurid (PbSnTe) 

A foton-energia detektor válasza a sugárzás hatására felszabaduló elektromos 

töltésmennyiség. Ólom szulfid, és ólom-szelenid detektorokban a töltés felszabadulása az 



ellenállás megváltozásaként mérhetı meg. Ugyanakkor szilícium, germánium vagy indium-

antimonid érzékelıben a felszabaduló töltés voltos kimeneti jelet ad.  

Ezen típusú érzékelı rendelkezik egy maximum hullámhossz határral, mely felett nem ad 

elektromos jelet. 103-106-szor jobb a szenzitivitásuk, mint a thermométereknek. 

Mikromásodperces válaszidıvel rendelkeznek. Magasabb hımérséklet és hosszabb 

hullámhosszok esetén instabilabbak. Gyakran használják ıket szők sávú detektorokban, vagy 

közepes hımérséklet mérésére széles sávú detektorokban. 

A beesı sugárzást nem mindig lehet közvetlenül felhasználni, ilyenkor meg kell szaggatni. 

Ez lehet egy forgó vagy oszcilláló shutter is. 

A foton-energia és piroelektromos detektoroknak hımérsékleti driftjük van, ezért 

hımérsékletüket elektronikával szabályozni kell.  

A következı ábra különbözı detektorok hıérzékenységét mutatja. 

Az ólom-szulfid rendelkezik a legjobb szenzitivitással. 

 

 

10. ábra: Detektoranyagok spektrális érzékenysége [4] 

 

A detektorok hullámhossz-érzékenységén kívül az optika átviteli tényezıje és a 

közbeiktatott (optika elıtt vagy mögött lévı) szőrık is meghatározzák mely tartományú 

sugárzásokkal lesz végül arányos a kimeneti jelünk. 

A lencsékben és prizmákban alkalmazott különbözı anyagok átviteli tényezıi nagyon 

különbözıek lehetnek, ennek megfelelıen befolyásolhatják, ablakozhatják a detektorra jutó 

sugárzásokat. Így adódik lehetıség bizonyos tartományok kizárására. 

 



 

11. ábra: Lencsék spektrális érzékenysége [4] 

 

A következın detektoranyagok átviteli karakterisztikáját látható. 

 

 

12. ábra: Lencsék spektrális érzékenysége [4] 

 

Detektor-optika elrendezések: 

 

13. ábra: Detektor-optika elrendezések [4] 

 

A detektorrendszer és fıként az optika együtt meghatározza az ún. field of view-t, magyarul 

a látóteret, azaz a céltárgy lehetséges nagyságát lerögzített távolságban. 



Sugárzásos hımérı (pirométer) esetén, mivel a teljes látótérbıl egyetlen detektorelemre jutó 

sugárzást mér, fontos, hogy a mérendı tárgy teljesen betöltse a látóteret, ugyanakkor figyelembe 

veendı, hogy a látótérbıl kilógó részbıl induló sugárzás nem jut a detektorra. Ezt különösen a 

pirométerek kalibrálásakor kell figyelembe venni. 

A detektorok nagy részének kimeneti jele, a ráesı sugárzással általában nem egyenesen 

arányos. Ennek kompenzálására elektronika szükséges, amely erısít, szabályoz, linearizál és mV-

ra vagy mA-re konvertálja a jelet. 

Megemlítendı még, hogy a száloptikás módszer alkalmazása tovább bıvítette a felhasználás 

körét. 

 
Sugárzásos hımérı (pirométer) esetén, mivel a teljes látótérbıl egyetlen detektorelemre jutó 

sugárzást mér, fontos, hogy a mérendı tárgy teljesen betöltse a látóteret, ugyanakkor figyelembe 

veendı, hogy a látótérbıl kilógó részbıl induló sugárzás nem jut a detektorra. Ezt különösen a 

pirométerek kalibrálásakor kell figyelembe venni. 

A detektorok nagy részének kimeneti jele, a ráesı sugárzással általában nem egyenesen 

arányos. Ennek kompenzálására elektronika szükséges, amely erısít, szabályoz, linearizál és mV-

ra vagy mA-re konvertálja a jelet. 

Megemlítendı még, hogy a száloptikás módszer alkalmazása tovább bıvítette a felhasználás 

körét. 

 

Képalkotás [4] 
 

A pontszkennerek nulla dimenzióban, azaz egyetlen pontból, vagy felületrıl származó 

infrasugárzás mérésére alkalmasak, tárgyak hımérsékletét mérik velük érintés nélkül. 

Vonalszkennereknek nevezzük azokat a készülékeket, amelyek ugyanígy egyetlen pont 

infrasugárzását képesek megmérni, azonban egy egyenes mentén, vezérelten, pozícionáltan 

mozgó mechanika segítségével, azaz egy dimenziós szkennelést végeznek. A mai ilyen elvő 

készülékek másodpercenként 500 pont mérését tudják elvégezni az egyenes mentén mozogva. 

Ilyen készülékeket használnak iparban, például gyártósor futószalagján elhaladó termékek 

hıszkennelésére, az esetleges gyártási hibák felderítésére. Az adatok feldolgozása analízissel, 

esetleg képszerően megjelenítve, a hımérsékleti értékekhez színeket rendelve történhet. 

A kétdimenziós termográfia síkok, felületek infrasugárzásának mérésére, megjelenítésére 

alkalmas. 



Tulajdonképpen videokamerának tekinthetı, csak míg a videokamera egy tárgyról érkezı 

látható sugarak alapján alkot képet egy kijelzın, a termográfia az infra tartományú rádiósugárzás 

alapján. 

A képalkotás úgy történik, hogy az infrasugárzások intenzitásához egy szabadon választott 

színskála alapján színeket rendelünk, és ezt pozícióhelyesen jelenítjük meg. 

A kezdeti kamerák egyetlen detektort és egy forgó-mozgó optikát tartalmaztak. Egy 

elektronika fókuszálta az optikát a tárgy egyes pontjaira, ugyanez az elektronika győjtötte az 

adatok sorozatát a detektorról, és koordinátákat rendelt hozzájuk. Egy képet tehát sok kis 

képpontból állítunk össze, melyeket pixelnek nevezünk. Könnyen belátható, hogy minél több 

pixelre bontunk a képet, annál részletgazdagabb lesz. A pixelszám tehát a kamerák alapvetı 

minıségi jellemzıje.  

Ennek a technikának nyilvánvaló nagy hátránya a lassúsága. 

A mai detektorokon egyszerre sok érzékelı van, melyek mátrixszerően, sorokban, 

oszlopokban helyezkednek el. Az optika ezen az érzékelı-felületen alkotja a tárgy képét. Ennek a 

módszernek a gyorsaságon kívül még komoly elınye, hogy az eszköznek kevesebb mozgó 

alkatrészt kell tartalmazni, ami a meghibásodási lehetıségek csökkenését jelenti. Az ilyen 

detektorok felbontása általában legalább 320*244 pixel, ami nagyobb, mint a forgó optikás 

módszeré, így annál szebb képalkotást tesz lehetıvé. 

Bizonyos korai készülékeknél a kamera nem volt mozgatható, hanem rögzítve volt, és egy 

mozgatható tükör vetítette a képet a kamerára.  

A régi detektorokat hőteni kellett. Ennek oka a korábban már említett hımérsékleti drift, 

ami analóg azzal, ahogyan éjszaka egy világos szobából ki akarunk nézni. A szoba fényei miatt a 

szem nem látja jól a kinti fényeket. Ha a világítást lekapcsoljuk, azonnal jobban lehet látni kifelé. 

A detektor hőtése megfelel a szoba fényeinek lekapcsolásához. Az infraérzékelı detektor saját 

hımérséklete fölösleges zajt jelent, mely elfedi a detektorra érkezı hasznos infrajeleket. A 

detektor állandó, alacsony hımérsékleten tartásával a fölösleges zajok kiszőrhetık. 

A hőtés történhet termoelektromosan (Stirling ciklus), vagy kriogén úton, folyékony 

nitrogénnel. Elıbbi bekapcsolás után max. 1 perccel már mőködıképes, utóbbi megszólalásához 

5-9 perc szükséges. E kettın kívül létezik még a piroelektromos elvő detektor, melyet hőteni 

ugyan nem kell, de a jel érzékeléséhez a forrás infrasugárzásának változása. Érzékeny továbbá a 

mechanikai rezgésekre, ezért lehetıleg rezgéscsillapított házba kell szerelni. 

Kétfelé felbontóképességet értelmezünk: térbelit és idıbelit. Elıbbi az a legkisebb távolság 

a tárgyon, melyet a detektor már nem egy pontnak lát, hanem különbözı pixelként kezel. 



Az idıbeli felbontás pedig azt jellemzi, milyen gyorsan képes a kamera követni a tárgy 

hımérsékletének megváltozását.  

Elıbbi a detektorelemek számának, utóbbi a detektorelemek típusának függvénye. 

A detektor valamilyen mértékben az elektromágneses spektrum egyéb tartományaira (pl. a 

látható fényre) is érzékeny, ezért a környezet hımérséklete, fényei, az objektum megvilágítottsága, 

a mérés eredményére kihatással lehet. Ezért amennyiben lehetıség van, ezeket a tényezıket 

figyelembe kell venni, igyekezni kell ellenırzés alatt tartani. 

Mivel a detektor maga is síkfelületnek tekinthetı, és az optika erre a síkra képezi le a tárgyat, 

ezért az optikára esı infrasugaraknak a tengellyel párhuzamosan kell érkeznie. Ettıl való eltérés 

azzal arányos hibát okozhat a mérési eredményekben. 

Az termográfia alkalmazási lehetıségei jelenleg is bıvülıben vannak, mind katonai, 

őrtechnológia, csillagászati, ipari (gyártás és minıség-ellenırzés), mind hibakeresési, elektronikai, 

orvosi felhasználásra. E diplomamunka témája ez utóbbihoz kapcsolódik. 

Egy mai, modern infrakamerában alkalmazott detektor gyártástechnológiája [7] 

 

A francia ULIS cég UL 03 04 1 jelzéső detektora a mikrobolométerek családjába tartozik, 

384*288 pixeles felbontású. Anyaga amorf szilikon, ellenállása változik meg az infrasugárzás 

hatására. Mőködés közben nem szükséges hőteni.  

Technikai adatok felsorolásszerően: 

8-14 µm-es spektrumban érzékeny a hısugárzásra. A tartomány kitöltésének aránya jobb, 

mint 80%. A mérendı esemény pillanatnyi dinamikatartománya akár max. 1500ºC. Tipikus 

válasznagysága: 7mV/K. A válasz standard eltérése kevesebb 1,5%-nál. Mőködési tartománya -

30ºC - +60ºC. Bıvített mőködési tartomány: -45ºC - +85ºC. A teljes detektorelem súlya 25 

gramm alatt van, a külsı tok méretei: 32*23,5*7,4 mm. 

Egyetlen pixel felépítését az alábbi ábra mutatja. 

 

 

14. ábra: Detektorelem felépítése [7] 

 



A reflektor vékony alumínium réteg. Erre viszik fel a polyamid réteget, amelyre rákerül az 

amorf szilikon 0,1µm vastagságban. Ezután létrehozzák a fém érintkezéseket, majd a polyamid 

réteget eltávolítják. Ezután marási eljárással alakítják ki a különálló detektorelemeket, és az egyes 

detektorok szilikonrétegének (mikrohíd) megfelelı formáját. 

 

 

15. ábra: A gyártás lépései [7] 

 

Elektronmikroszkópos felvételen a detektorstruktúra így néz ki. 

 

 

16. ábra: Detektorelem elektronmikroszkópos felvétele [7] 

 

Az abszorber funkciót nagyon vékony fémréteg biztosítja. 

Az egész struktúra, a szilikon és a fémréteg nagysága, vastagsága és így ellenállása is úgy van 

beállítva, hogy a 8 és 14µm között infra tartományra az ellenállása nagyon érzékeny. 

Az alábbi ábra az amorf szilikon mikrohíd ellenállásának hımérséklet-függését ábrázolja, 

mely hibaként jelentkezhet. 

 

17. ábra: Bolométer ellenállásának hıfüggése [7] 

 



A felbontóképesség növelésének és az ár csökkentésének módja, ha az elemátmérıt 

lecsökkentik például 25 µm-re. A kísérletek alapján ez az érzékenységi tartományra is kihatással 

van, melyet a következı grafikon ábrázol.  

18. ábra: Hullámhosszfüggı elnyelés [7] 

 

Az elemek kiolvasására nagy bemeneti ellenállású, nagy erısítéső CMOS struktúrákat 

alkalmaznak, melyekkel szembeni követelmények természetesen az alacsony fogyasztás, nagy jel-

zaj viszony és a lehetıleg alacsony hımérsékletfüggés. 

Az élı szervezet infrajelei 
 

Az élı szervezetben minden pillanatban számtalan kémiai és nukleáris reakció zajlik, 

melyeknek az elektromágneses térben is megvannak a kivetülései. Folyamatos elektromágneses 

jelenségek történnek a spektrum nagy részében.  

A teljesség igénye nélkül felsorolásszerően: 

• a DNS és az UV tartomány szoros kapcsolatban van egymással. Köztudottnak számít, 

hogy az erıs UV tartományú fény roncsolja a DNS-t. Kevéssé köztudott, hogy a DNS 

egyes részei UV fényt bocsátanak ki magukból, de érzékenyek is rá. Bizonyos vizsgálatok 

szerint a sejtközti kommunikáció és a mitózis szinkronizálásának eszköze és módja az UV 

kommunikáció. Ezzel foglalkozó kutatásaiért Spemann 1935-ben orvosi Nobel díjat 

kapott. 

• Néhány enzimatikus reakció során a látható tartományban fényjelenségek történnek, ez a 

biolumineszcencia alapját képezı megfigyelés. 

• Az izmok, az idegek mőködése mind alacsony frekvenciájú elektromos mőködéshez 

kötıdik. 

• Szacsky tanár úr kvantumbiológia kutatásai szerint a szervezet mőködésének feltétele 

természetes nem stabil izotópok jelenléte a szervezetben, könnyen elképzelhetı hogy a 

szervezetnek természetes módon szüksége van gamma sugárzásra. 



• Bármely kémiai reakcióról beszélünk, annak során vagy energia szabadul fel, vagy energia 

kell a létrejöttéhez, azaz hıleadás vagy hıfelvétel történik. A szervezet igyekszik 

mőködéséhez a kémiai reakciókhoz optimális belsı miliıt, hımérsékletet fenntartani, ezt 

homeosztázisnak hívjuk. Az anyagcsere mőködése nagyban függ a hımérséklettıl, a 

kémiai reakciók és az immunrendszer sebessége nagyban nı már 1..2 fokos láz esetén is. 

A van’t Hoff szabály kísérletek alapján megállapítja, hogy 10ºC hımérséklet-növekedés 

hatására az életfolyamatok 2-3-szorosára gyorsulnak (a kémiai reakció sebessége nı). A 

bélbıl való felszívódás, számos oxidációs folyamat, a zsírnak a lúg hatására való 

elszappanosodása a hımérséklet növekedésére kb. ilyen arányban gyorsul fel. Bizonyos 

hımérséklethatár fölött azután már nemcsak a folyamatok sebessége növekszik, hanem 

egészen új folyamatok indulnak meg. Ezek nem ritkán károsak is lehetnek, pl. 50 ºC felett 

a fehérjék viszonylag gyorsan megalvadnak (koagulálnak), ezzel minıségileg 

megváltoznak, és megszőnnek fehérjék lenni. Ugyanakkor nemcsak a kémiai reakciók, 

molekulák, sejtek, szövetek bírnak hıfüggéssel, hanem a teljes szervezet is. [5] A 

hımérséklettel megváltozó infra emisszió pedig elképzelhetı, hogy szintén bír valamilyen 

funkcióval az emberi szervezeten belül. 

 

A görög orvosoknak voltak ismereteik a testfelület hıeloszlásának különbségeirıl. Tudták, 

hogy a testfelület egyes pontjaink magasabb hımérséklete a mélyebben rétegek problémáira 

utalnak. Módszerük szerint bekenték a testfelületet vékonyan iszappal, és figyelték, hol szárad 

meg leggyorsabban. A különbözı sebességgel száradó iszap más árnyalatú volt, rajzolata tehát 

kezdetleges hıtérképnek (thermogrammnak) tekinthetı. [5] 

Az emberi bırfelület hımérsékletét 25..37ºC-nak véve az infravörös sugárzás spektrumának 

csúcsintenzitására 9000-10000nm adódik. A teljes tartomány kb. 3000-16000nm közé esik. 

Emissziós tényezıje mérések szerint 0,989 körül van. Kimutatták, hogy különbözı bırszínő 

emberek emissziós tényezıje nem tér el egymástól. Szintén kísérletileg mutatták meg, hogy idegen 

anyagok (rúzs, festék) nem befolyásolják a sugárzóképességet. [5] 

 

Hıérzékelés [5] 
 

Vannak hidegre és melegre érzékeny receptorok. Elıbbiek 8-30ºC között 25ºC-os 

maximummal, utóbbiak 25-45ºC között 38ºC-os maximummal érzékelnek. A hıérzékelés 

küszöbe 0,00063 J/cm2. Túlzott hıhatásra (0,9J/cm2) már nem hıérzettel, hanem 

fájdalomérzettel reagálnak.  



A bırfelületen lévı hideg- és melegérzékelı receptorok eloszlása testtájanként változó, a 

kézen 4-5 hidegérzékelı van négyzetcentiméterenként, az arcon pedig 12. Melegérzékelıbıl 

átlagosan 0,2-2/cm2. Összességében jóval több hidegpont van (kb. 250000), mint melegpont 

(30000). 

A szervezet hıszabályozó rendszere negatív visszacsatolásként mőködik. A tényleges és a 

megkívánt hımérséklet közti különbséget a hipotalamusz állapítja meg, ide futnak a receptorok 

jelzései is. A hımérséklet állandósága meglepıen jó, a napi 0,4-0,5ºC-os ingadozáson kívül adott 

idıszakban 0,1-0,2ºC különbséget tapasztalhatunk. 

A férfiak nappali bırhımérséklete átlagosan 0,82ºC-al magasabb, mint a nıké, a nıknek 

viszont az éjszakai bırhımérséklete 0,24ºC-al magasabb. 

Nyugalmi állapotban a test hıtermelésének csak 20%-át adja az izomzat, terheléskor ez 

90% is lehet. 

A hımérsékletszabályozásnak alkati függései vannak. Itt csak azt említeném meg, hogy 

mivel a szervezet globális anyagcseréjét a pajzsmirigy irányítja, ezért a hıháztartás szabályozására 

is kihatással van. 

 

Hıtranszport [5] 
 

A legjelentısebb a kémiai, oxidációs és disszociációs folyamatok során keletkezett hı. 

Emellett fizikai úton, izomremegéssel, didergéssel, borzongással is termelhetı hımennyiség. 

Egy átlagos testsúlyú ember hıtermelése nyugodt életvitel mellett 10kJ körül van. 

A szervezet hıegyensúlyának fenntartásában, a hıelvonásban és a hıáthelyezésben a 

legnagyobb szerepe a vérkeringésnek van, mégpedig az érszőkítı és értágító folyamatok révén. 

Nagy besugárzás következtében a bır kipirosodik, a véráramlás lokálisan megnı, a 

szervezet hıegyensúlyozó folyamatai beindulnak. Ismert jelenség, hogy a távoli testrész 

infravörös besugárzása (vagy hőtése) hatására az orrnyálkahártya megduzzad (eldugul az orr) vagy 

éppen megszőnik a duzzadás. Kevésbé ismert jelenség, hogy pl. a szájban és a bél egyes 

szakaszain együtt változik a hımérséklet, tehát reflexes kapcsolatok révén a szájüreg lehőtésével 

egyidejőleg a bél egyes szakaszai is lehőlnek. Terápiás célra is felhasználják azt a megfigyelést, 

hogy a belsı szerveken  fellépı pangó keringés okozta fájdalmakat az illetı szervhez tartozó 

HEAD zónák infravörös besugárzásával eredményesen lehet csillapítani. Az egyes belsı szervek 

beidegzését a gerincoszlopon futó idegkötegek leágazásai látják el. Ezek az idegkötegek 

egyidejőleg kb. a kilépés magasságában lévı övszerő bırfelületek beidegzését is ellátják. Ezeket 



radikuláris dermatómáknak hívjuk. A bırfelület idegvégzıdéseinek ingerlése stimulálja a velük egy 

idegköteg által beidegzett szerveket is. 

 

Lokális hıkülönbségek 
 

A teljes emberi szervezet hıháztartását tekintve az egész viszonylagos állandóságán túl 

lokálisan kisebb nagyobb eltérések fordulnak elı, melyek végsı soron a felszínre is ki fognak 

vetülni, a felületrıl pedig a megváltozott infrasugárzás távozik, ami mérhetı. Így rajzolható fel 

egyfajta inframintázat, amelyrıl elmondható, hogy nincs két ember, akié egyforma volna. 

Az infraspektrum eltolódás oka lehet például valamely testtáj túlvaszkularizációja, és emiatt 

a lokálisan nagyobb hımérséklet. 

Az infrakivetülések értelmezésekor az egyik legnagyobb nehézséget az anatómiai 

viszonyoknak való megfeleltetés jelenti, azaz tudni kell, mi, hol és milyen módon vetülhet ki. 

Ehhez szükséges a részletes anatómiai ismeretén túl az alkattan ismerete, azaz az anatómiai alkati 

függései. Ennek szentelem a következı fejezetet. 

Mivel minden ember egyéni hımintázattal rendelkezik, nincs lehetıség standardizálásra, 

hanem minden egyes alany, sıt annak különbözı testtájai esetén is egyéni beállítások szükségesek. 

A vizsgált alanyok gyakran kérdezik, hogy melyik szín mit jelent, de erre a kérdésre természetesen 

nem lehet egyértelmően felelni. A képet analizáló szakember szemének nem a színek 

értelmezéséhez kell hozzászoknia, hanem egységében kell szemlélni az alanyt, és az 

elváltozásokat, spektrum eltolódásokat kell megtalálnia. 

Szimmetrikus szervek esetén az aszimmetria minden esetben vizsgálandó. 

A teljesség igénye nélkül infrakivetülést okozhatnak a következık: 

- fokozott izommőködés miatt felfokozódott vérkeringés a fejtıl a lábig. Ennek lehet 

idegrendszeri oka is (fejfájás), izomrendszerei oka (szakadás) vagy ízületi (valamelyik térdízület 

sérült). 

- sérülések, mőtéti hegek, injekciós tő nyoma. 

- a fájdalom, melynek így objektív megjelenítése lehetséges. 

- az emlık állapota, mammográfia. 

- belsı szervek alul vagy túlmőködése: tüdı, gyomor, máj, epe, vesék, lép, hasnyálmirigy, 

vékony, vastag és végbél, petefészkek, méh, prosztata. 

- pajzsmirigy alul vagy túlmőködése. 

- csontrendszer deformitásai, gerinc és csípıproblémák. 



A vegetatív idegrendszer mőködésének ismert módszere a kéz lehőtése hideg vízzel, majd a 

melegedés folyamatának megfigyelése. 

 

Az orvostudomány jelenlegi állása az infra alapú képalkotásról 
 

Legalább négy évtizede folyamatosan folynak kutatások az infrasugárzáson alapuló 

képalkotás területén. Számtalan zsákutca és eredmény született. 

A 80’-as években próbálkoztak kontakt- vagy más néven kután-termográfiás módszerekkel, 

azaz folyadékkristályos lap vagy valamilyen bırfelületre felvihetı anyag révén bizonyos 

testtájakról hıeloszlás-térkép nyerésével. A következı területen hatékonynak találták az eszközt: 

gyulladások, meniscus-sérülések és károsodások, perifériás keringési betegségek, artériák és vénák 

betegségei, emlı és egyéb daganatok, szülészet, bırgyógyászat, urológia, reumatológia. A módszer 

– talán nehézkessége miatt – nem terjedt el. [6] 

A mai technikai lehetıségeket tekintve egy termográfiás kép készítéséhez szükséges 

infrakamera beruházásigénye a többi képalkotó módszerhez képest közepesnek, de inkább 

olcsónak tekinthetı, ezért jóval elterjedtebb a világ gazdagabb részein. Az elkészült kép látványos, 

és evidensnek látszó képet ad, az értékelı könnyen eshet a felszínesség hibájába. 

Az USA illetékes szervezete az FDA 1982-ben elfogadta kiegészítı eljárásnak a mellrák 

diagnózisában. Szintén az USA-ban több szervezet is van (International Academy of Clinical 

Thermology, International Thermographic Society, American Academy of Medical Infrared 

Imaging, American Academy of Thermology), melyek tömörítik az ezzel foglalkozó 

szakembereket, megfogalmazzák ajánlásaikat, a szakma mővelésének szabályait, megszervezik a 

továbbképzéseket. 

Magyarországon a Mőegyetem kutatócsoportja által mőködtetett rendszert az Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi minisztérium illetékes hivatala az Orvostechnikai Igazgatóság 2003-ban 

befogadta és a forgalomba hozatalát engedélyezte. 

Elmondható, hogy a mammográfia területén a módszernek sikerült komoly sikereket 

elkönyvelni. Az emlıben lévı rákos daganatok hımérséklete mérések alapján akár 1 fokkal is 

magasabb, mint a környezeté, azaz az infraspektrumban komoly kivetülése van. Az USA-n kívül 

sok más országban a tapintásos emlıvizsgálattal és a mammográfiával ma már egyenlı 

diagnosztikai vizsgálatnak számít az emlı termográfiás vizsgálata. Nagyon komoly kutatási pénzt 

áldoz a témára Kína, az USA és Kanada. Mindezek ellenére tudományos igényő jelentıs 

publikáció meglepıen kevés van. 



A NASA egyik kórházában agydaganat mőtét elıtt infrafelvételbıl 3D-s leképezéssel tudták 

a sikeres mőtét esélyeit növelni. [8] 

Negatív eredménye van viszont annak a vizsgálatnak, amely a kínai medicina által gyakorolt 

technikák, az akupunktúra és a moxibúció hatását próbálta követni infrakamerákkal. [9] 

Általánosan elmondható, hogy a kutatás a témában szerte a világban számtalan úton zajlik. 



Alkattan – az infraképek értékelésének alapjai 
 

A megváltozott, a túl- vagy alulmőködéseknek megfelelıen a szervek kivetülnek a 

bırfelszínre, ahol a termikus rajzolatok árulkodnak a mélyben alakuló, zajló folyamatokról. A 

képet értékelı egyén, mint térképrıl próbál olvasni e rajzolatok között. Ehhez tisztában kell 

lennie a csontok, izmok, szervek, mirigyek, erek és idegek elhelyezkedésével, funkcióival, 

egymásra hatásaival, azaz az anatómiával és élettannal. Azonban amilyen mértékben két ember 

személyiségében különbözik, legalább olyan mértékben különbözik testének felépítésében és 

mőködésében is. 

Amióta csak az ember szeretné megérteni saját magát, megfigyelt és lejegyzett 

összefüggéseket a test felépítése, a testi folyamatok mőködése, sıt a betegségek és lelki 

folyamatok között. Hippokrates habitusuk alapján négy típusba sorolta az embereket. Az india 

ayurvéda gyógyászati rendszerben az orvoslás alapját három alaptípus képezi. Leírja a jellegzetes 

belsı tulajdonságokat, jellemzıbb betegségeket, majd táplálkozási, életmód és gyógyítása 

javaslatokat is a típusba sorolás alapján ad. 

A nyugati gyógyászat számára az alaptípusokat a 19. század körül kezdték el felfedezni. 

Több országban iskolák jöttek létre, melyek szomatotipizálással, alkattannal foglalkoztak. A korai 

kutatások motivációját valószínőleg a két világháború adta. Hasznos tudássá vált ugyanis, hogyan 

lehet egy besorozandó újoncról megmondani, hogyan fogja bírni a különbözı 

megpróbáltatásokat, és hogy inkább ejtıernyısnek, vagy teherautósofırnek lesz alkalmas 

A sok nagy kutató közül csak Buday László belgyógyászt említem meg, kinek könyvébıl 

következik most néhány idézet. 

„Az alkattan a betegségek belsı okaival foglalkozik, amennyiben az ok az emberi természet 

különbözıségében rejlik… A szervezetben az egész és részei között kölcsönös viszony van, az 

egésztıl függenek a részek és a részektıl az egész. Az alkattant elsısorban az elsı viszony 

érdekli: milyen általános tulajdonságai vannak a testnek, melyek a legkülönbözıbb szervek 

mőködését megszabják?... Az alkat a szervezet vegyi, fizikai, biológiai és lelki tulajdonságainak 

összessége, mely reakcióképességét a külvilág tényezıivel szemben megszabja. A habitus az alkat 

külsı megjelenési formája. Az alkat hajlamosíthat betegségre, színezheti azt, vagy a betegség 

hathat vissza az alkatra.” 

Végezetül még egy idézet bárú Korányi Sándortól: 

„A konstitúció a formák, a méretek és reakciók módjának egyénrıl egyénre változó 

harmóniája, mely ha egyes részleteiben az átlagostól nagyon különbözik diszharmoniává válik. 

Az aszténia különbözı tünetei, a karcsúság, a hegyes epigasztriális szöglet, gótikus szájpad, 



hegyes orr, „szögprofil”, a mozgások (írás) szögletessége és a szakadások és törések a lelki 

életben ugyanazon formanyelv megnyilatkozásai. Az ellenkezı végletre a köpcös test, gömbölyő 

formák, kerekded mozgások, a lelki élet nyugodt hullámzása jellemzı.” 

Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ugyanazon erık, melyek a testet alakítják, alakítják a lelket 

is, egyik változása pedig szükségképpen magával hozza a másik megváltozását.  

Ezek alapján létezett szomatoszkópiás tipizálás, ahol ránézésre, vagy egy fényképbıl leszőrt 

információkból és testméretekbıl számított értékekkel határozták meg a típust, és létezett 

szomatometriás módszer, ahol a magasság és súlyméréstıl, esetleg a meghatározott helyrıl vett 

bırredı-vastagsági értékekkel képezte a bemeneti értékeket, és valamely összefüggéssel kapott 

számérték segítségével például egy 2 vagy 3 tengelyes koordinátarendszerben fejezték ki a típust 

és alakulását az élet folyamán. Minden iskolára igaz volt azonban az antropometria 

alapgondolata, hogy a vizsgálathoz a test burkain nem hatol át, a testet nem károsítja, meg 

besugárzással sem. Ezek sorába illeszkedik a Mőegyetemi kutatók által kifejlesztett Szomatoinfrás 

vizsgálati módszer, mely az infrakivetülések alapján kísérel meg típusba sorolni. 

Amennyire azonban az irodalomból érzékelhetı [10][11][12], az egész tudományág célja 

lassan megváltozni látszott. A kezdeti cél a psziché, a betegségek, mőködések, a viselkedés alkat 

alapján való behatárolása már nem cél, hanem elvész a típusba sorolás képleteinek rengetegében. 

Morfológia infraképbıl nem látható. Az alkattan ismerete segít a vizsgálóba lépı ember 

viselkedése, alkata alapján az arra a típusra jellemzı anatómiai eltérések, élettani mőködések, 

betegségek ismeretében a „hıtérkép” megfejtését. Most röviden ismertetem a három alaptípust. 

 

 

19. ábra: Gyomor lehetséges elhelyezkedése alkatoktól függıen (Netter féle anatómiaatlasz) 

 



 

20. ábra: Alkatok (www.kulturistika.sk) 

 

Aszténiás, (Kretschmernél leptoszom, Vata) 
 

Az aszténiásra kevés izomzat és zsírréteg, hegyes szögek, vékony bır, finom gyenge szálú, 

dús haj, ritka egyéb szırzet, az alsó két borda átlagosnál jobban mozgatható volta (esetenként 

hiánya), a hegyes epigasztriális szög jellemzı. 

Belszerveit tekintve a légzırendszer túlsúlya jellemzı és a bélrendszer fizikailag is rövidebb 

volta, emiatt a rekesz alacsonyabban áll, a szív pedig a fascia coli-n csüng, közel a 

középvonalhoz, a gyomor és egyéb belsı szervek szintén mintha tónusunkat vesztenék.  

Jellemzı rá az anyagcserezavar, amivel jellegzetes lelki folyamatok járnak együtt, szellemi 

fáradékonyság, koncentrálóképesség gyengülése, akaratgyengeség, depresszióra való hajlam. 

Valószínősíthetıen a típussal együtt jár a mellékvese gyengébb és pajzsmirigy erısebb 

mőködése. Mindez egyfajta egészséges fokú Basedow kórnak felel meg. 

Kretschmer szerint a leptoszom: társtalan, csendes, tartózkodó, komoly, különc, félénk, 

bátortalan, finomérzéső, érzékeny, ideges, izgatott, természet és könyvbarát, esetenként 

hajlítható, szelíd, derék, közönyös, tompa, buta. Patológiásan skizofréniára, képzelgésre 

hajlamos. 

Érzésvilágában az érzékeny és tompa, lelki tempójában a szívós és szeszélyes közt 

ingadozik. 

 

Piknikus 
 

Viruló külsı, jóltáplált, betegségekkel szemben ellenállóak. Jellemzı a nagy testtömeg, a 

testüregek nagy körfogata és a hízásra való hajlam A nagy fej rövid nyakon ül, és különösen 

idısebb korban elıcsúszik a vállak közé. A vállszélesség nem nagy, a mellkas tág, mély, háti része 

fenn enyhén kyphotikus. A testmagasság közepes, a végtagok inkább rövidek. A kezek is inkább 



rövidek, szélesek, puhák. (pénzszámoló, kereskedıkéz). Az elhízás az arcra, nyakra (toka), 

törzsre, különösen a hasra szorítkozik. A végtagokon kevesebb a zsír, a csontok is néha inkább 

gracilisak. Az arc gyakran ötszög vagy széles pajzs alakú. A piknikuson az arc és az orr piros 

színe tőnik fel tágult erekkel. Az aszténiásokkal ellentétben a terminális szırzet kifejezett lehet, 

viszont gyakran kopaszodásra hajalmosak. 

Az aszténiással éppen ellentétesen az emésztırendszer túlsúlyban van a respiratorikus 

rendszer felett. Ez fizikailag és méretesebb hasat, arányaiban kis tüdıt, ennek megfelelıen 

magasan álló rekeszt jelent, a szív tengelye pedig jobban vízszintes felé dıl. Nagy szív, tág 

érrendszer, aránylag szők arteria pulmonalis, szők tüdı, nagy máj, hosszú, tág vékonybél, jól 

fejlett csont és izomrendszer, vastag zsírpárna a jellegzetességek 

Valószínőleg erısebb mellékvese és gyengébb pajzsmirigymőködés a jellemzı. 

Kretschmer szerint ık a jellemzıen ciklothym lelki alkatúak. A következı szavak jellemzik: 

társas, jószívő barátságos, kedélyes, vidám, tréfás, élénk heves, viszont olykor csöndes, nyugodt, 

érzékeny lágy. Patológiásan mániás és depressziós szakaszok váltakoznak ciklikusan, innen a lelki 

alkat elnevezése.  

Érzésvilágában a vidám és szomorú, lelki tempójában a gyors és lassú közt ingadozik. 

 

Atléta 
 

A csontok, izomzat és a bır erıs fejlettsége jellemzi. A testmagasság nagyobb vagy 

közepes, a váll széles, a fej is magas és durva csontozatú. A szemöldökfölötti ívek kiemelkednek. 

A mellkas jól fejlett, a nyak hosszú. A nyak és a váll között az átmenetet a jól fejlett és feszes 

trapézizom rézsútos vonala adja. A has feszes has. A végtagok inkább hosszúak. Az átlagos 

fejlettségő zsírpárnákon gyakran áttőnik az erıs izomrelief és a csontok vastagsága.  Az egész 

kép a nem ritkán nagy kezekkel az akromegáliára emlékeztet. Megnyúlt tojás, vagy pajzs alakú 

arc.  

A rekesz elhelyezkedését a tüdı és a hasőri szervek fejlettségének aránya határozza meg, e 

típusnál általában egyik sincs komoly túlsúlyban a másik felett. 

A két szélsı típus rendszeres testmozgással e felé a típus felé kezd közeledni. 

Nincs jellemzı tipikus alkati betegségük. 

 

A leptoszomok kézügyessége jó, de különben esetlenül mozognak, nehezen tanulnak be, 

beosztással dolgoznak. Az atléták túl nagy erıvel dolgoznak és hamar kifáradnak. Mozgásuk 

darabos, de elég ügyes. A piknikusok gyorsan bedolgozzák magukat, lassan dolgoznak, de 



kitartóan. Mozgásuk természetes, kerek, ügyes, kivéve a szorosabban vett kézügyességet, ebben a 

leptoszomok vezetnek. 

Az alkati típusok vizsgálatára kutatók elmés kísérleteket találtak ki. Egy vizsgálat 

eredménye szerint, ha az egyént felszólítjuk, hogy ceruzavéggel kopogjon 10 másodperc alatt, 

akkor a piknikus átlagosan 12-t, a leptoszom 25-t kopog, míg az atléta 20 körül. 

Buday érdekes megfigyelése, hogy a leptoszomot fiatal srácként, az atlétát férfiként, a 

piknikust idısként szokás ábrázolni, azokkal a korokkal melyekben leginkább kitőnnek a típusok 

jellegzetességei. Az aszténiások morbiditása, mortalitása fiatal korban nagyobb. Idısebb korban a 

kövérek kerülnek kedvezıtlenebb helyzetbe. 

Egy másik vizsgálat a szimpatikus idegrendszer alkatfüggı tónusát vizsgálta adrenalin, 

atropin, pilokarpin beadásával. A hatások átlagosan a következık: Piknikusoknál 3 perc alatt éri el 

a maximumot, 9 perc elteltével teljesen lecsengett. Atlétáknál 9 perc alatt éri el a maximumot, 12-

15 perc a visszaállás ideje. Aszténiásnál 3 perc alatt maximum, amit 9 percig tart, 15 perc elteltével 

nyeri vissza a normálértéket. 

A paraszimpatikus idegrendszer tónusát vizsgálva vércukor-terheléses vizsgálatot végeztek. 

Piknikusoknál nagy kilengés, mely tartós. Atlétáknál ugyanakkora nagy kilengés, mely hamar 

lecseng. Aszténiában feleakkora kilengés, mely gyorsan, de kicsit lassabban cseng le, mint az 

atlétáké. 

Fizikai megterheléses vizsgálatnál a vérnyomás-emelkedést figyelték. A piknikusoké 

folyamatosan gyorsulóan és kicsit kileng (+20) és viszonylag gyorsan, folyamatosan gyorsulóan áll 

vissza Atlétáké gyorsabban és erısen kileng (+40) és a leggyorsabban, egyenletesen áll vissza. 

Aszténiásoké, gyorsan és nagyon kileng (+50), nagyon lassan, és nem egyenletesen áll vissza. 

A szisztolés vérnyomások átlagértéke 15-16 mmHg-al nagyobb piknikusok esetében, mint 

aszténiások esetében. 



Elıkutatás – válogatás a vizsgálati anyagokból 
 

Szacsky tanár úr meglévı, hatalmas vizsgálati anyagából a következı a diploma témájához 

kapcsolódó, csont- és pajzsmirigy-szcintigráfiás és izotópos eseteket válogattam be. 

 

1) férfi, 32 éves, igazolt csontmetasztázis, primerkeresés folyamatban. Infrafelvételezés alapján 

lehet, hogy a primer a pajzsmirigyben van. 

A szcintigráfiás felvételen a sternumban és a gerinc thoracalis és lumbalis szakaszán is látható 

dúsulás. Az infrafelvételen ezeken a helyeken aktivitásfokozódás ábrázolódik. 

 

  

 

 



 

 

A nyak anatómiai régiójáról készült felvétel szerint a pajzsmirigy szintén aszimmetrikusan 

ábrázolódik, ami felveti a pajzsmirigy primer tumor gyanúját. Nem igazolt. 



2) nı, 47 éves, diagnosztizált mamma tumor, 8 db nyirokcsomót vettek ki, ezek szövettana 

negatív. Ezek után Co-val sugároztak be. A néhány nappal késıbb készült felvételen, ennek 

felületi hatás nagyon erıteljesen ábrázolódik, de a háti felvételen is felfedezhetı átvetülés. 

  

Az egy hónappal késıbb készült felvételen a terület aktivitása csökken, de a jobb emlıben 

nagyobb aktivitású terület közepén egy alacsonyabb aktivitású folt látható. 

 

A fél év múlva készült felvételen a besugárzás hatása egyre kevésbé látható, ugyanakkor a 

jobb oldali mamilla körüli terület felaktiválódott. A háti átvetülés továbbra is ábrázolódik. 

  



3) nı, 61 éves, pajzsmirigy-szcintigráfia és laborvizsgálat történt, a TSH értéke kiugróan magas. 

Az infrafelvételezés a pajzsmirigy anatómiai régiójában aszimmetrikus lebenyeket feltételez. A 

gamma kamera eredménye ezt megerısíti. 

 

  

 

 

4) nı, 50 éves, infrafelvételezés alapján a pajzsmirigy aszimmetrikus a jobb lebenyben 

alacsonyabb aktivitású folt ábrázolódik. Javasolt a pajzsmirigy-szcintigráfia, melynek eredménye 

ezt megerısített. Ez alapján megtörtént mőtét 2db 3,5*2,5*2 cm-es meszesedı göböt talált. 

 

  

 



5) nı, 61 éves, 1968-ban labormunka folyamán megszúrta magát egymás után kétszer nuklidos 

fecskendıvel, elıször bal combon, majd jobb vádlin. Mindkét területen látható a fokozott 

aktivitású folt. 

 

 

6) nı, 51 éves, 1994-ben izotópos hulladékfecskendıket tartalmazó zsákot vitt, ami a lábának 

ütıdött, és egy kiálló darab megszúrta. Nem lehet tudni, hogy milyen izotópot tartalmazott. A 

megfelelı anatómiai régióban a fokozott aktivitás ábrázolódik. 

 



Az elıkutatás összegzése 
 

A csontmetasztázisos (1.) és a két pajzsmirigyes (3. és 4.) páciens képeibıl látható, hogy a 

módszer segítségével lehetséges a patológiás folyamat megállapítása, de szükség van más eljárásra 

(labor, szcintigráfia) a pontos diagnózis felállítása. A módszer kutatói és fejlesztıi éppen ilyen 

szerepet szánnak neki. Véleményük szerint egyfajta szőrıvizsgálatra, állapotfelmérésre alkalmas. 

Ezt indokolja, gyorsasága, olcsósága, teljes mértékben és korlátlan ideig alkalmazva is noinvazív, 

és a teljes test számtalan panaszáról alkotható vele kép. Ha a vizsgáló eltérést tapasztal, ez után 

elküldheti a pácienst a speciális vizsgálatokra, amelyek felállítják a pontos diagnózist, és 

meghatározzák a terápiát.  

A 2., az 5. és a 6. páciens felvételeibıl megállapítható, hogy besugárzás és izotóp felületi 

jelenléte komoly élettani változásokat okoz, amelyek adott esetben még hosszú évekig láthatóak. 

A feltételezés, hogy az izotópok infraemissziós spektrum-eltolódást okoznak, 

mindenképpen helytálló, a kérdés az, hogy a diagnosztikában használt kicsi izotópmennyiségek 

elegendıek lesznek-e a változások elıidézésére. 

Infrafelvételek készítése, elemzése 
 

A felvételek készítésének vizsgálatának módja, és helye 
 

A szokásos izotópos vizsgálatok közül lehetıség a csont és a pajzsmirigy vizsgálatára 

adódott.  

A mérésünket a lehetıségekhez mérten a következıként terveztük el. 

Az izotópos vizsgálatokat a szokásos módon a szakmai szabályai szerint végzik el.  

A vizsgálatban részt vevı páciensek egy egészségügyi intézmény izotópdiagnosztikai 

vizsgálatán vesznek részt. A radiofarmakont intravénásan beadják, majd egy meghatározott 

várakozási idı következik, amíg a szervezetben a gyógyszer a célhelyre jut. Ezután a páciens a 

gamma kamera elé kerül, ahol felvételt készítenek róla. A felvételeket szakorvos értékeli ki. A 

radiofarmakon adott idı elteltével ürül a szervezetbıl. 

Természetesen a vizsgálatban való részvétel önkéntességi alapon történik. A vizsgálat elıtt a 

pácienst az asszisztens tájékoztatja szüksége esetén egy részletes tájékoztatót a páciens elolvas, 

kérdéseire választ kap, majd annak megértését és a részvételhez való hozzájárulását aláírásával 

megerısíti. A részletes tájékoztató és az aláírandó rövid leírás a függelékben található. 



A megváltozott infra spektrum tetten érésére a beadás elıtt is készül infra felvétel, majd a 

gamma kamerás vizsgálatig általunk meghatározott idıközönként, végül pedig a gamma kamera 

képalkotását követıen. Így reményeink szerint folyamatában látható válik spektrum megváltozása. 

A vizsgálat pontos protokollját a következık szerint határoztuk meg: 

 

Vizsgálati protokoll 
 

Csontvizsgálat 

 

• Radiofarmakon beadása elıtt infrakép készítése 

• Radiofarmakon (Tc-99m-MDP beadása i.v.), 800 MBq mennyiséggel 

• Infrafelvételek készítése beadás után azonnal, 20, 40, 60, 90, 120 perc múlva. 

• Gamma kamerás felvétel a szokásos protokoll szerint 

• Gamma kamerás leképezés után infrafelvétel 

 

Pajzsmirigy-vizsgálat 

 

Történik Tc-99m-pertechnetáttal, 120 MBq mennyiséggel 

• Radiofarmakon beadása elıtt infrakép rögzítése 

• Radiofarmakon beadása 

• Infrafelvétel készítése: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 perc után 

• Gamma kamerás leképezés 20 perctıl 

• Infrafelvétel a gamma-kamerás képek felvétele után azonnal 

 

Mivel a vizsgálatok elsıdleges célja annak kiderítése, hogy történik-e bármilyen változás az 

infra emisszióban, ezért nem volt cél a nagy páciensszám. Amennyiben a vizsgálat bármely 

radiofarmakon esetén sikert hoz, azaz lesz mérhetı változás, akkor következhet majd a 

körülmények, a páciens, a radiofarmakon-függı viszonyok, a hasznosítási lehetıségek vizsgálata, 

ez azonban nagy volumenét tekintve nem célja e diplomamunkának 

Az infra felvételek hordozható, akkumulátoros, memóriakártyás FLIR gyártmányú 

kamerával készületek. 

A páciensek anonimitása érdekében nevüket kóddal helyettesítettük és késıbb, az adatok 

feldolgozása során is a kódokat használtam. 



A mérési jegyzıkönyv a függelékben található. 

A gamma kamera által rögzített kép minden páciens esetében nagy felbontással 

digitalizálásra került, hogy az infrafelvételekkel összevethetı legyen. 

 

A felvételek készítéséhez az Uzsoki utcai kórház Izotópdiagnosztikai osztály fıorvosát, dr. 

Balogh Ildikót kértük fel, aki volt szíves segíteni nekünk. Az asszisztencia elvégezte a betegek 

kiválasztását, felkérését, tájékoztatását és aláíratták a szükséges papírokat. Ezután a protokollt 

követve megtörtént a radiofarmakon beadás, a szükséges számú infra felvétel, és a gamma 

kamerás felvételezés is. 

 

Várakozások 
 

Ha a képek által leszőrt eredmény pozitív, annak okai lehetnek a következık: 

1. A izotóp sugárzása közvetlen az infradetektorra jut, ott kölcsönhat, elnyelıdik, ami jelet 

okoz a detektoron. Ez a jelenség nem kívánatos, zavarjelnek tekinthetı, de 

kiküszöbölhetı megfelelı elıtétszőrık alkalmazásával, amelyek az infratartományt 

áteresztik, a gammát és a bétát viszont minél jobban kiszőrik. Az optika elı szerelhetı 

elıszőrı alkalmazására lehetıség nem volt. Nyitott kérdés maradt, hogy a detektor 

mennyire érzékeny ilyen spektrumú gamma sugárzásra, becslés szerint a hatás minimális. 

2. A izotóp sugárzása által leadott energia elnyelıdik a szövetekben, és azok hımérsékletét 

megemeli. Az izotópdiagnosztika vizsgálatokhoz olyan izotópot választanak, amelynek 

energiája elegendıen nagy ahhoz, hogy elnyelıdés nélkül jusson ki a szervezetbıl, így ez a 

hatás is jelentéktelennek tekinthetı. Az elıkutatási anyagban szereplı Co besugárzásos 

páciens infraképein látható, hogy a besugárzás hatására a bırfelület jelentısen 

felaktiválódott, és csak lassan kezdett normalizálódni az állapot. Feltételezhetıen a 

besugárzott dózis 50Gy volt. A csontszcintigráfia esetén beadott radiofarmakon várható 

sugárterhelése a gyógyszer alkalmazási elıírása alapján végzett számításom szerint 10mGy 

körüli érték, a pajzsmirigy-szcintigráfiánál 4mGy, azaz a Co besugárzáshoz képest kb. 40 

nagyságrend különbség van. A gyógyszerek leírása szerint az így bejuttatott és elnyelıdött 

dózis mindenképpen a kritikus határ 1% alatt van, de inkább kisebb ennél. Ezek alapján 

várható, hogy az elnyelt dózis hatása nem lesz kimutatható. 

3. Az izotóp a célszervben feldúsulva élettani változás okoz (az izotóp jelenlétét a szervezet 

érzékeli), amely infraspektrum eltolódáshoz vezet. Az elıbbi két hatást elhanyagolhatónak 

tekintve, amennyiben jelet látunk, az várhatóan ebbıl a jelenségbıl ered. 



 

Ideális mérési körülmények 
 

1. Klimatizált helyiség (homogén, huzatmentes, kellemes hıérzetet biztosít) 

2. A kamera állványon van, az optika tengelye a felvételkor merıleges a felületre. 

3. A páciensek végig közel állandó fizikális és emocionális állapotban vannak. Ez azért 

fontos, mert Szacsky tanár úr korábbi kutatásai feltárták, hogy az infra kamera nagyon 

érzékeny a hangulati és érzelmi változásokra bekövetkezı fiziológiai folyamatokra. 

Nehezen biztosítható, hiszen a páciensek hosszú várakozási idıre kényszerülnek, amely 

idegessé teheti ıket. Ugyanakkor ezek a páciensek azért vannak itt, hogy egy esetleges 

primer rákra, vagy metasztázisra fény derüljön, ami szintén befolyásoló tényezı lehet. 

 

Az infra felvételek értelmezésének sajátosságai 
 

Az infra felvételek értelmezése mutat hasonlóságot más radiológiai képalkotó 

módszerekkel.  

Mivel morfológia itt nem látható, az értelmezést végzınek alapos anatómiai és élettani 

ismeretekkel kell rendelkeznie, melyet képes az alkatfüggı viszonyok szerint alkalmazni.  

Ezen tudás megléte azonban még csak szükséges, de nem elégséges feltétel. Nagy 

mennyiségő felvétel, a hozzájuk tartozó anamnézis, és más orvosi vizsgálatok eredményeinek 

megismerése és sok tapasztalat győjtése után vállalkozhat csak rá a diagnoszta, hogy nagy 

biztonsággal képes legyen állapotfelmérést végezni. 

 

A kutatás lehetséges eredményei 
 

A felvételek kiértékelésük után további vizsgálatok indukálhatnak, vagy bekerülhetnek a 

Humán Infra Atlaszba, és a Humán Infra Patológiai Atlaszba a szelektivitás és a specificitás 

megjelölésével. Az Atlaszt a mőegyetemi kutatócsoport készíti, alapját nagyszámú mérés képezi, 

elkészülte után lehetıséget adhat a vizsgálatok standardizálására. 

 

Az infrafelvételek feldolgozására használt program 
 



A FLIR kamera által készített képek feldolgozására a gyártó honlapjáról ingyenesen 

használható szoftver tölthetı le. A honlap internet-címe www.flirthermography.com, a letöltött 

program telepíthetı verziójának neve: „ThermaCAM QuickView.zip”, 1.3.0.1-es verzió. Ezt 

használtam a képek kiértékeléséhez. 

A program könnyen kezelhetı, segítségével a következı mőveletek hajthatók végre: 

 

• A kamera által begyőjtött információk szőrése, az alsó a felsı hımérsékleti határ 

beállítása, a két határ között a színskála lineárisan lesz felhúzva 

• Választható színskála 

• Beállítható az emissziós tényezı értéke, a relatív nedvességtartalom, a környezet 

hımérséklete és a tárgytávolság 

• Hımérséklet mérése egyetlen pontban 

• A képek rendszerezése 

• Más képformátumok kezelése, összehasonlítás céljából képek egymás mellé helyezése 

• Fájlmőveletek, a kép elmentése pl. .bmp formátumban 

 

A képek feldolgozása 
 

A kamera által elmentett .IMG kiterjesztéső fájlok a detektormátrix minden pixelének 

információját tartalmazzák. 

A képek feldolgozásakor ehhez a pixelinformációhoz színeket rendelünk hozzá olyan 

módon, hogy meghatározunk egy alsó és egy felsı hımérsékletértéket. A feldolgozáshoz azt a 

színskálát választottam, amely a Szomatoinfra vizsgálatok skálájához leginkább hasonlított. Az 

alsó hımérsékletértéknél hidegebb pixelek egységesen feketével, a felsınél melegebbek 

egységesen fehérrel vannak megjelenítve. A két érték között az alábbi színskála lineárisan van 

elosztva.  

 

 

 

Korábban történtek próbálkozások képfeldolgozó, képfelismerı programok alkalmazására, 

de ezek egyike sem volt járható út, épp úgy, ahogy az ultrahang vagy röntgen eredményét sem 



elemzi szoftver, hanem az emberi szem és a látott alapján a tapasztalatokhoz való viszonyítást 

követı döntési folyamat a diagnózis létrejöttének útja. 

Jelen esetben tapasztalatokra nem hagyatkozhatunk, de a képek viszonyíthatjuk egymáshoz. 

 

A felsı és alsó hımérsékletet úgy határoztam meg, hogy  

• egy-egy páciens összes képére azonos legyen,  

• a bırfelület leghidegebb területe már éppen fekete, a legmelegebb pedig éppen fehér 

legyen. Így a teljes kép területén követhetık az esetleges változások.  

Ezt a alkalmaztam mind a 6 páciens összes képeire (86 db). Terjedelmi okok miatt itt nem 

mutatom be mindet, de a CD mellékletben megtalálhatóak. 

Az itt látható képek rendre a következık 

1. beadás elıtt (bal felsı) 

2. radiofarmakon szervben történı feltételezett legnagyobb dúsulása (jobb felsı) 

3. a gamma kamerás vizsgálat után (bal alsó) 

4. a gamma kamera eredménye (jobb alsó) 

A képek alatt közlöm a szakorvos által közölt lelet és vélemény eredményét is. 

1. alany, csontvizsgálat, hölgy, CSJ-né (elıtte, 2 órás kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  



 

 

 

Lelet: A teljestest csontszcintigráfiás vizsgálat felvételein durván inhomogén az aktivitás eloszlás a 

dorsolumbalis gerincen, diffúzan fokozott a kb. L.III., L.V. csigolya aktivitás felvétele. Körülírt, 

intenzíven fokozott radiofarmakon dúsítás látható a kb. D.IX. csigolya jobb oldalán és kisebb 

kiterjedéső radiofarmakon dúsítás látható a kb. D.VI. csigolya jobb oldalán is. Fokozott 

radiofarmakonfelvétel látható a két váll- térdizületben és a lábtıcsontokban. 

 

Vélemény: A gerinc és az izületek eltérései reumatikus/degeneratív folyamat következményének is 

megfelelhetnek. Célzott vizsgálatuk, az eredmény, az anamnézis, a klinikum függvényében 

esetlegesen korai szcintigráfiás kontroll javasolt. 

2. alany, csontvizsgálat, hölgy, GMJ-né (elıtte, 2 órás kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  



 

 

 

Lelet: A teljestest csontszcintigráfiás vizsgálat felvételein durván inhomogén az aktivitás eloszlás 

figyelhetı meg a dorsalis gerincen. Fokozott radiofarmakon felvétel a lumbosacralis átmenetben 

jobb oldalon, és a két sacroilicalis izületben szimmetrikusan, cranialisan. Degeneratív jellegő 

dúsítás figyelhetı meg a két vállizületben. 

 

Vélemény: A fenti eltérések degeneratív folyamat következményének felelhetnek meg, 

csontmetasztázisra egyértelmően típusos szcintigráfiás jel nem látható. 

3. alany, csontvizsgálat, hölgy, CSM (elıtte, 2 órás kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  



 

 

 

Lelet: A teljestest csontszcintigráfiás vizsgálat felvételein csontmetasztázisra típusos szcintigráfiás 

jel nem látható. Összevetve elızı 6532/2004.12.30-as vizsgálatával: az akkor leírt bordaeltérés 

jelenleg kevésbé intenzíven ábrázolódik, a térdizület elváltozása változatlan, degeneratív jellegő. 

 

Vélemény nem készült. 

4. alany, pajzsmirigy, úr, PL (elıtte, 25 perces kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  

 

 

 



Lelet: Normális nagyságú, distalis helyzető pajzsmirigy, mely a jugulumot kitölti. Az aktivitás 

eloszlás homogén. Tc-uptake: 0,3%(normál érték: 0,4-4%) 

 

Vélemény: Csökkentebb mőködést mutató jugulumot kitöltı pajzsmirigy. Funkcionálisan göb nem 

különül el. 

5. alany, pajzsmirigy, hölgy, KJ-né (elıtte, 15 perces kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  

 

 

 

Lelet: Szabályos helyzető, normális nagyságú pajzsmirigy. A jobb lebeny 3,5*2 cm-es vetülető, az 

aktivitás eloszlás inhomogén. Cranialis harmadában a medialis szélen. kb. 1 cm átmérıjő területe 

kifejezett csökkent az aktivitás felvétele. Caudalis felében medialisan kb. 1,5*1cm-es területen 

fokozott aktivitáshalmozás látható. A lebeny kb. 4*2cm-es vetülető, az aktivitás eloszlás itt 

inhomogén, a legaktívabb rész a lebeny caudalis harmadában található, kb. 0,5cm átmérıjő. 

Kifejezetten csökkent aktivitáshalmozás a laterális szélen látható cranialis harmadban és a 

középsı harmadban kb.0,5-1cm átmérıjő területeken. Tc-uptake: 0,8% (normál érték: 0,4-4%) 

 

Vélemény: A szcintigráfiás kép többszörös göbös eltérésre utalhat fokozott és csökkent mőködéső 

göbökkel, azonban a képet thyreoditis is magyarázhatja. 



6. alany, pajzsmirigy, hölgy, MJ-né, (elıtte, 25 perces kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  

 

 

 

Lelet: Szabályos helyzető, szabálytalan alakú pajzsmirigy. A jobb lebeny 4*2 cm-es vetülető, 

cranialis pólusának kivételével kiszélesedett, caudalis harmadában egy kb. 1,5cm-es átmérıjő 

területen a környezı pajzsmirigyszövethez képest kifejezetten fokozott aktivitás felvétel látható. 

A lebeny többi részének aktivitás-felvétele visszaszorult. A fokozott aktivitás-felvételő területtıl 

cranialisan a lebeny középsı harmadában centrálisan kb. 0,5 cm átmérıjő, csökkent aktivitás 

felvételő terület detektálható. A bal lebeny szabályos alakú, aktivitás-felvétele visszaszorult, az 

aktivitás-eloszlás homogén. Tc-uptake: 1,16%(normál érték 0,4-4%) 

 

Vélemény: A pajzsmirigy jobb lebenyében caudalisan forró göb látható, mely a pajzsmirigy többi 

részének mőködését visszaszorítja, a visszaszorított mőködésen beül a jobb lebenyben egy 

csökkent mőködéső terület is sejthetı. 



A képeket végigtekintve két dolog is feltőnik: 

1. Jól észrevehetı idıbeli változás a pozitivitás helyén, lokálisan nem fedezhetı fel 

2. Ellenben globálisan, a teljes látható bırfelületet tekintve megfigyelhetı ingadozások 

tapasztalhatók. Ennek oka lehetnek fizikális eredetőek, például az, hogy a páciens 

közben kiment a hidegbe az épületen kívülre (pl. dohányozni), akár kabát nélkül, 

akár kabáttal. Vagy például fotelben ült és ez melegen tartotta a hátát. Lehetnek 

emocionális okok is, például a hosszú várakozás idegessé teszi, és ennek lesznek 

fiziológiás hatásai. Elképzelhetı, hogy ezek a hatások nagyobb változást okoznak, 

mint amekkora jelet a beadott izotóp okoz. 

A nem kívánt jelenségek kiküszöbölésére a mostani körülmények között nincs mód. 

Felhasználhatjuk viszont az izotópsugárzás által kifejtett hatás egy tulajdonságát, mégpedig azt, 

hogy amíg az elıbb említett nem kívánt spektrumeltolódást okozó hatások globálisan, a teljes, 

vagy nagy bırfelületen hatnak, addig az izotópdúsulás a célszervben történik meg és 

infraspektrum-változást is – feltételezhetıen – csak a környéken, lokálisan okoz.  

 

Az elemzés második körében a következıképpen jártam el: 

Új határértékeket állítottam be úgy, hogy az alsó és felsı érték által közrefogott skála a 

célszerv közvetlen környezetét emelje ki. Ez természetesen azt jelenti, hogy a kép többi a 

vizsgálat szempontjából érdektelen része nem értékelhetı, cserébe a számunkra érdekes terület 

jóval kontúrosabb. 

Az új határértékek megállapítása után kipróbáltam még egy módszert. A Campus program 

keretén belül szabadon használható CorelDraw12 programban automatikus él-felismerı funkció 

van, ezt alkalmaztam néhány képen. Mivel az értelmezhetıségben végül is nem segített, ezért csak 

néhány képet mutatok be, amelyen a funkciót alkalmaztam. 

 

A tipikus felvételeket tartalmazó képsorozatot itt is bemutatom és a CD mellékletben is 

megtalálható. Rendre közlöm a felvétel idejét, a kép mellett pedig mindig láthatóak az alkalmazott 

hımérsékleti határértékek. 



1. alany, csontvizsgálat, hölgy, CSJ-né (beadás elıtt, 60 perces, 90 perces, két órás, 

gamma kamera utáni, gamma kamera utáni élfelismeréssel) 

 

  

  

  

 

A harmadik (90 perces) és a negyedik (2 órás) felvételen a jelölt helyen egy folt ábrázolódik. A 

szcintigráfiás felvétel megfelelı helyén itt aktivitásfokozódás van, ami az orvosi vélemény szerint degeneratív 

elváltozásra utalhat. Ezért elképzelhetı, hogy a lassan megjelenı, majd a gamma kamerás felvétel után már eltőnı 

infra terimét az izotóp jelenléte okozza. 



2. alany, csontvizsgálat, hölgy, GMJ-né (beadás elıtt, 60 perces, 90 perces, két órás, 

gamma kamera utáni, gamma kamera utáni élfelismeréssel) 

 

  

  

  

 



3. alany, csontvizsgálat, hölgy, CSM (beadás elıtt, 60 perces, 90 perces, két órás, gamma 

kamera utáni, gamma kamera utáni élfelismeréssel) 

 

  

  

  



4. alany, pajzsmirigy, úr, PL (elıtte, 15 perces, 25 perces, gamma kamera utáni) 

 

  

  

 

5. alany, pajzsmirigy, hölgy, KJ-né (elıtte, 10 perces, 20 perces, gamma kamera utáni) 

 

  

  

 



6. alany, pajzsmirigy, hölgy, MJ-né, (elıtte, 25 perces kép, utána, gamma kamerás kép) 

 

  

  

 



Következtetések 
 

Az elıkutatás képeibıl megállapítható volt, hogy a talált eseteknél a sugárzó izotóp jelenléte 

az infra emisszióban tartós látható változásokat okozott. A pajzsmirigy két lebenyének 

aszimmetrikus mérete, mőködése is ábrázolódik az infrafelvételen. Ugyanakkor várakozásaink 

szerint a beadott diagnosztikai célú és mennyiségő izotóp olyan kis mennyiségő sugárzást jelent, 

amelynél kétséges, hogy várható hatás. 

A mérések, és a képek elemzésének megtörténte után azonban az eredményt negatívnak kell 

tekintenem, azaz a beadott kis mennyiségő technécium dúsulása nem hozott értékelhetı 

spektrum-eltolódást, azaz az izotópos vizsgálatot tekintve nincs a gamma-kamera eredményéhez 

képest plusz diagnosztikus információ. 

A diagnosztika 80%-ában azért használják a technéciumot, mert sugárzásának energiája 

éppen megfelelı a képalkotáshoz, a szervezetben minimális a kölcsönhatás, nagyon kis arányban 

nyelıdik el, élettani hatása kevés, a gamma kamera kristályáig azonban eljut, és ott mérhetı jelet 

produkál. Éppen ezek miatt a tulajdonságai miatt használják. Az inframérések eredményét ebbıl a 

szempontból tekintve elmondható, hogy a beadott radiofarmakon élettani (káros) hatást nem 

okoz, azaz a használata mellett szól. 

A korábban közölt számításaim alapján a Co-besugárzás által bevitt 50Gy dózis durva 

infrajelet ad, viszont a diagnosztikus radiofarmakon által ennek kb. tízezred részét (4 

nagyságrend) visszük be, ami a mostani értékelés alapján nem ad látható jelet. A kérdés így az, 

mekkora elnyelt dózis esetén lehet már jelet látni. 

Nagyobb mennyiségő vagy energiájú, esetleg terápiás célú izotópot használva valószínőleg 

jobban mérhetı lenne az infraspektrum elváltozás, de kétséges, hogy az így nyert információk 

arányosan nagyobb „nyereséget” jelentenének, mint amennyivel károsabb az emberi szervezetre 

nézve a megnövelt dózis. 
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Függelék 

Tájékoztató Szomatoinfra vizsgálatban való részvételhez 
 

A szomatológia a humánbiológiával foglalkozó tudományterület. A szóma görög eredető szó, 

testet jelent, ez alapján a szomatológia nevezhetı testtannak. Célja az elı emberi szervezet 

anatómiai és élettani folyamatainak komplex vizsgálata. A Szomatoinfra vizsgálat is ilyen 

módszer, amely az emberi szervezet természetes infravörös sugárzása alapján alkot képet. 

Minden test és tárgy így az emberi test is hımérsékletétıl függıen folyamatosan és szakadatlanul 

természetes módon infravörös fényt sugárzik, de ez a sugárzás a szem számára már nem 

érzékelhetı, nem látjuk, speciális eszközzel azonban láthatóvá tehetı. Az ember esetén a sugárzás 

a hımérséklet szabályozásának része. 

Az Szomatoinfra vizsgálat során az ember testrıl származó infravörös sugarakat összegyőjtjük 

egy érzékelı segítségével, majd színes térképként jelenítjük meg egy képernyın. Az infravörös 

sugárzás azonban nem csak hımérséklettıl függ, hanem minden ember esetén egyéni, relatív és 

specifikus. Az infrakép értelmezése komplex, minden vizsgálat esetén más beállítások 

szükségesek, a színek önmagukban nem értelmezhetık. Az egészséges, harmonikus folyamatoktól 

való eltérés, a kórós állapotok jellemzı elváltozásokat okoznak az infrasugárzás differenciájában. 

A Szomatoinfra vizsgálati módszer önállóan alkalmas egészségi állapot felmérésére, azonban 

diagnosztikai cél esetében, vagy orvosi ellátásnál nem nélkülözhet más képalkotó eljárásokat. 

Ön az orvostudomány által elfogadott és széleskörően használt izotópdiagnosztikai vizsgálaton 

vesz részt, amivel egyidıben Önt felkérjük egy olyan kutatásban való részvételre, amely azt 

vizsgálja, hogy hogyan egészíti ki ezt az eljárást a SZOMATOINFRA vizsgálati módszer. Ez azt 

jelenti, hogy a szokásos vizsgálat mellett, annak szokásos idıtartamán belül Önt még 

szomatoinfra kamerával is monitorozzuk. Önre, az Ön szervezetére ez semmilyen terhelés, 

veszélyt, vagy károsító hatást nem jelent. A vizsgálatban való részvétel ingyenes, önkéntes, térítési, 

ellenszolgáltatási igénnyel egyik fél sem élhet. Az ön vizsgálati adatait és eredményeit nem 

azonosítható módon kezeljük. Kutatásra, fejlesztésre, az ezekben résztvevı orvosok és 

szakemberek számára hozzáférhetı.  
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A program a „23/2002. (V.9.) EüM Rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról” 
rendelkezéseinek figyelembe vételével és betartásával készült. 

 
 

A program neve: 
 

Az INFRAVÖRÖS HUMÁN KÉPALKOTÓ ELJÁRÁS 

„SZOMATOINFRA” 

LEKÉPEZÉS ALKALMAZÁSA FIZIOLÓGIAI FOLYAMATOK 

NYOMJELZÉSSEL TÖRTÉNİ VIZSGÁLATÁNÁL 

 
 

 
1) Hivatkozás  

A kutatási program a hivatkozott rendelet 1.§. a, és f, pontjaiban meghatározott vizsgálatokra 
terjed ki, amelyek:  
 

a) 
a diagnosztikus,  megelızési  eljárások tökéletesítése, új képalkotó eljárás kidolgozására, 

valamint a betegségek kórokának jobb megértésére irányuló kutatási program 
 
f) 

„az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára és hatásosságának bizonyítására 
végzett” kutatási program. 

 
2) A kutatás célja  

A kutatás vizsgálatainak célja, hogy az emberi szervezet által emittált infravörös elektromágneses 
hullámokat, azok megváltozását detektálja radiofarmakonnal végzett vizsgálatok közben és után 
vese, csont és pajzsmirigy esetében. A vizsgálatok eredményei alapján vett következtetések a 
Humán Infra Atlaszba és a Humán Infra Patológiai Atlaszba kerülhetnek a szelektivitás és 
specificitás megjelölésével, továbbá újabb vizsgálatok alapját képezhetik. 
Az Atlasz az elkövetkezendı idıszakokban biztosítja a vizsgálatok standardizálási lehetıségeit. A 
kutatás célja, hogy a hipotézisben megfogalmazott kutatási eredmények igazolása esetében 
kimutassa, hogy az eljárás milyen mértékben terjeszthetı ki a prevenciós vizsgálatokra és milyen 
kiegészítı objektív értékekkel segítheti a diagnosztizáló orvos munkáját úgy, hogy a páciens 
semmilyen károsító és kellemetlen folyamatnak nincs kitéve. A kutatási program eredményes 
elvégzésének célja, hogy lehetıséget adjon a képalkotó eljárások komplexitásának növelésére a 
diagnosztikában. 
 

3) A kutatás folyamata  
 
A meghatározott területeken a szakma szabályai szerint radiofarmakonok beadásával gamma 
kamerás felvételezés készül. Emellett történik meg az infrafelvétel elkészítése a következı 
tematika szerint vizsgálati területenként: 
 
Csontvizsgálat 



• Radiofarmakon beadása elıtt infravörös kép készítése 
• Tc-99m-MDP radiofarmakon beadása i.v. 
• Infravörös felvételek készítése beadás után azonnal, 20, 40, 60, 90, 120 perc múlva.  
• Gamma kamerás felvétel a szokásos protokoll szerint  
• Amennyiben gamma kamerás leképezés 3 órával a beadás után is történik, akkor ezt 

követıen is készítünk infravörös felvételt.   
 
Pajzsmirigy-vizsgálat 
Történik Tc-99m-pertechnetáttal és/vagy I-131 nátrium jodid oldat itatásával 

• Radiofarmakon beadása elıtt infravörös kép rögzítése. 
• Radiofarmakon beadása 
• Infrafelvétel készítése: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 perc után 
• Gamma kamerás leképezés 20 perctıl 
• Infrafelvétel a gamma-kamerás képek felvétele után azonnal. 

 
A kutatási program fı feladata, hogy felderítse, hogy az infra emissziókban milyen változások 
történnek radiofarmakonok beadását követıen, továbbá, hogy a gamma kamera által kapott 
információkhoz képest ad-e értékelhetı diagnosztikai információt az infrakamerás felvételezés. 
A kutatási program vizsgálatai végeztével a vonatkozó rendeleteknek megfelelıen készült 
dokumentumok alapján a kutatás eredményét képezı statisztika és beszámoló készíthetı.   
A kutatási program további fontos feladata felderíteni azokat az összefüggéseket, amelyek a 
szekunder tünetekre és a terápiás kezelések hatására jellemzıek, kihasználva azt a lehetıséget, 
hogy az infra képalkotás teljes mértékben non-invazív.  
 

4) A kutatócsoportban részt vevık feladatai 
A több központban végzett kutatás alapján az Izotóp Intézet Kft. vállalja a kutatás 
összehangolását, a BME TTK rendelkezésre bocsátja a mőszaki felszerelést. Az Uzsoki utcai 
Kórház biztosítja a vizsgálatok helyszínét, felkéri az izotópdiagnosztikai vizsgálatban résztvevı 
betegeket a „SZOMATOINFRA” képalkotási vizsgálatban való részvételre, valamint archiválja a 
beleegyezı nyilatkozatokat. Az egészségügyi intézet által javasolt orvoskutató feladata az 
egészségügyi vizsgálatok rendjének és szakmai szabályainak megfelelı betartatása.  
A BME a kutatásban a passzív biofizikai felvételezések készítésével és azok természettudományi 
jellegő kiértékelésével foglalkozik.  
A Szomatológiai laboratórium anamnézist nem készít, definitív diagnosztikát nem folytat. A 
kutatási program feladata, hogy az orvosszakmai kutatásért felelıs személy által meghatározott 
orvosdiagnosztikai állapotot az adott személy infraemissziós állapotával kiegészítve leírja, és azt 
biofizikai ismeretekkel kiegészítse. Ennek figyelembevételével a kutatás nem minısíthetı 
„emberen végzett orvostudományi” kutatásnak. A kutatás célja, hogy az emberi szervezetbıl 
folyamatosan és szakadatlanul emittálódó infra emisszió passzív „fenomén” detektálással készülı 
topografikus képek anatómiai és fiziológiai komplex elemzése elkészüljön.  
 

5) A kutatáshoz választott  betegek 
A kutatási programban résztvevı betegek az egészségügyi intézmény ellátásában részesülnek, 
emellett vállalják az infra monitorozást és felvételezést. A törvény értelmében a felvételezésrıl 
részletes ismertetést kapnak, és írásos nyilatkozatukkal hozzájárulnak a vizsgálathoz.  
Jelen kutatás során külön kontroll-csoport nincs, mert az összehasonlítási alap az a 
SZOMATOINFRA felvétel, ami azelıtt készül a betegekrıl, mielıtt a normál izotópdiagnosztikai 
vizsgálatban a radiofarmakont a betegeknek beadták volna.  
Az elızetes tervek szerint néhány vizsgálati területenként néhány 10 (kb. 20-20) pácienst kérünk 
fel. 



 
6) A résztvevı tájékoztatása, beleegyezése a kutatásba 

A rendelet értelmében a „kutatásba bevonni kívánt cselekvıképes személyt a kutatás vezetıje által 
kijelölt, a kutatásban közremőködı orvos szóban és írásban magyar nyelven a beteg számára 
érthetı módon tájékoztatja az Eütv. 159§-ának (3) bekezdésében foglaltakról:                          
- A tájékoztatást és a beleegyezést – külön íven- írásba foglalják a kutatás résztvevıi. A 

kétpéldányos beleegyezı nyilatkozat egyik példánya a résztvevı egészségügyi 
dokumentációjába kerül, míg a másik példány a résztvevı tulajdona. 

- A tájékoztató részletesen tartalmazza a kutatás kísérleti jellegére való utalást, célját, várható 
idıtartamát, a bevonni kívánt személyek számát, a kutatás menetét, a tervezett felvételezés 
jellegét és gyakoriságát. 

- A mellékletben rögzített természettudományi megalapozottságon nyugvó Szomatoinfra 
felvételezés bizonyítottan nem eredményez kockázatot, kellemetlenséget és semmilyen 
következménnyel nem jár. Errıl a tényrıl a résztvevık a tájékoztatóból kellı mértékben 
ismeretet szerezhetnek. 

- Az észszerően várható elınyök is a tájékoztatóban szerepelnek. (A diagnosztizált és megfelelı 
diagnózis birtokában lévı kezelés elıtti és kezelés alatt álló páciensek szomatoinfra 
felvételezése biztosít a vizsgálatban résztvevı és a kezelıorvos számára egy, ez idáig nem 
rögzíthetı általános fiziológiai komplex értelmezést, minden összefüggésében úgy, hogy maga 
a felvételezés teljes mértékben non-invazív. A bázis felvételezést követıen a folyamatos 
kontroll lehetıségekkel biztosítható, hogy a szolid fiziológiai állapot változás is regisztrálható 
és nyomon követhetı legyen.) 

 
7) Kutatási adatok használata 

Az adatfeldolgozó és képarchiváló program automatikusan biztosítja az anonimitást. Csak azok az 
eredmények használhatók fel, (az anonimitás biztosítása mellett) amelyekhez a páciensek 
hozzájárultak. Minden elvégzett vizsgálat szakmai és képi archiválása biztosított. A vizsgálati 
eredmények a kutatás statisztikai feldolgozására alkalmatlanok, amennyiben a párhuzamosan 
végzendı egyéb diagnosztikai eljárásoknak nincs értékelhetı eredménye. 
 

8) Kizáró okok 
A kutatási programban résztvevı személyek esetében az infravörös leképezés miatt (a mellékletet 
képezı „Infravörös diagnosztikában” foglaltak alapján) nem kívánatos és súlyosan nem kívánatos 
események a természettudományos és biofizikai ismeretek alapján nem lehetségesek. A vizsgálat nem 
befolyásolja a vizsgált személy aktuális állapotát. Terápiás kezelésnek egyáltalán nem minısíthetı. 
A jövıbeni egészségügyi állapotára semmiben nem tekinthetı befolyásoló tényezınek. A páciens 
vizsgálati eredményeit aláírt beleegyezı nyilatkozat hiányában nem lehet kutatási célra használni. 

 
9) A kutatás vezetıje és a kutatásban közremőködı munkatársak 
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