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A termikus sugárzás felhasználása az 

orvosdiagnosztikában 
 

Írta: Papp Ildikó 
 

I. A termikus sugárzásról 
 
A századforduló környékén a fizikusok egyik fı kutatási területe a termikus sugárzás volt. 
Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden T≠0 K hımérséklető test szakadatlanul 
sugároz. A sugárzás leírására több kísérletet is tettek, melyek során a 
fekete-test modellt alkalmazták. A modell szerint egy üreget vizsgálunk, 
melynek falán az üreg méretéhez képest kicsi nyílás van (1. ábra). A 
nyíláson bejutó fény csak végtelen sok reflexió után érheti el újra az üreg 
nyílását, tehát ekkorra gyakorlatilag zérus az intenzitása. Az ilyen testeket 
/üregeket/ nevezzük fekete testnek. Termikus mozgásuknak köszönhetıen 
maguk az üreg falát alkotó atomok is sugároznak. Mivel egyensúlyban az 
üreg falát alkotó atomok termikus mozgása során kisugárzott energia és az 
atomok által elnyelt energia egyenlı következik, hogy a nyíláson 
kisugárzott energiasőrőségnek kapcsolatban kell állnia az üregben kialakult 
elektromágneses térrel.  Az energiasőrőség spektrumát számos alkalommal próbálták 
meghatározni a klasszikus fizika törvényeivel, mindhiába.  
Az energiasőrőségre az elsı összefüggést Kirchhoff adta meg, mely szerint  

, ahol e(ν,T) az anyag emissziós, a(ν,T) pedig az anyag abszorbciós tényezıje. 

Ebbıl gyakorlatilag triviális módon következik, hogy a két tényezı nem lehet független 
egymástól. 
A további vizsgálatok egyik elsı eredményét W. Wien érte el, aki meghatározta az 
energiasőrőség-frekvencia függvény maximumainak helyét a hımérséklet függvényében. Az 

általa felállított összefüggést a következı formulával adhatjuk meg: , ahol νmi a 

maximumokhoz tartozó frekvenciák, Ti pedig az adott hımérséklet. Ez azt jelenti, hogy 
nagyobb hımérséklethez nagyobb maximális érték tartozik, nagyobb frekvencián. Mivel a 
görbe pontos alakját még mindig nem sikerült leírni újabb próbálkozások születtek. Ilyen volt 
például  J.W.S Rayleigh és J.H. Jeans sugárzás energiasőrőségére adott formulája: 

1. ábra 
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 , ahol u az energiasőrőség, k a Boltzmann-állandó, T a hımérséklet, 

c a fénysebesség, ν pedig a frekvencia. 
Látható, hogy az összefüggés magas frekvenciákon divergál; ezt nevezik "ultraibolya 
katasztrófának".  
A problémát végül Planck oldotta meg azzal, hogy feltételezte, hogy az energia diszkrét 
adagokban van jelen. A Planck által levezetett összefüggés: 

 , ahol h a Planck-állandó. 

A mérések során kiderült, hogy a görbe maximuma az infravörös tartományba esik. Ez azért 
fontos, mert az infravörös optikailag rendezhetı tartomány.  Az elektromágneses spektrum 
felosztását a 2. ábra szemlélteti.  
 

 
2. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

II. Humán infravörös sugárzás - Somatoinfra 
 
A belsı kémiai folyamatok során természetesen hı képzıdik, ám az emberi test 
maghımérséklete viszonylagosan állandó (36,6-37,1°C). Ehhez a legmagasabb szintő 
szabályozásra van szükség, az emberben kb. 300 000 „hımérı” van. Ha a szervezetnek a 
hımérséklet emelésére van szüksége, akkor a neuro-hormonális rendszer ezt ATP 
elégetésével próbálja biztosítani. Ha a hımérséklet csökkentésére van szükség az ember 
izzadni kezd. Itt azonban fontos megjegyeznünk, hogy nyugalomban lévı ember esetén a 
leadott hı kb. 60%-a sugárzással, 26%-a vezetéssel, 13%-a pedig párolgással távozik. 
Az emberi test emissziós tényezıje 0,98, tehát testünk hasonlóan viselkedik, mint a fekete 
test. A humán infraemissziós vizsgálatok során azonban figyelembe kell vennünk, hogy az 
emissziós tényezı változhat, ezért értékét elızetesen be kell állítanunk. Mivel normális 
esetben az emissziós tényezı megállapítása bonyodalmas és idıigényes feladat, a mindennapi 
használatban egy egyszerőbb eljárással dolgozhatunk.  Ennek során a páciens hastájékára egy 
termoelektromos hımérıt teszünk, majd leolvassuk az általa mért hımérsékletet. Ezután az 
infrakamera és a számítógép segítségével leolvassuk ugyanezen pont hımérsékletét, majd az 
emissziós tényezıt addig állítom, amíg a kettı hımérséklet egybe nem esik. 
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Itt fontos megjegyeznünk, hogy a Somatoinfra vizsgálat során NEM hımérsékletet mérünk. 
Ennek több oka is van; ezek közül néhány: 

• A fentiek alapján joggal feltételezhetnénk, hogy az emberi testben fellépı 
diszfunkciók minden esetben lokális hımérsékleti maximumokat hoznak létre. Fontos 
azonban tudni, hogy a kialakult képletben nem minden esetben exoterm folyamatok 
játszódnak le. Így, ha a szivárvány színeinek felhasználásával készült felvételen piros 
foltokat látunk, az nem minden esetben jelent gyulladást. 

• A különbözı betegségek és a hozzájuk tartozó hımérsékleti eltérések között 
egyértelmő törvényszerőségek nem állapíthatóak meg. 

• A puszta thermovíziós felvételezés specificitása 0%, szenzitivitása az egyetemi 
kutatások alapján 20%.  

Tehát mit mérünk? Az emberi test felvételezése során a sejt-metabolizmus során keletkezı 
infravörös sugárzás relatív intenzitásdifferenciát mérjük. (3. ábra)  Ez lehetıséget ad az 
anyagcsere-forgalom, a 
vascularizáció, a különbözı 
tünetegyüttesek, etc. 
feltérképezésére. 
Mivel itt jellemzıen nagy sebességő, 
dinamikusan zajló metabolikus 
folyamatokat akarunk leképezni, 
szükségünk van megfelelı, magas 
szintő kamerákra, illetve 
számítógépekre. 
 
 

 

 

 

III. Vírusok 
 
Az alábbiakban 3 kór emberi szervezetre gyakorolt hatásával bemutatásával szeretném 
megmutatni, hogy miért fontos, hogy szervezetünk dinamikusan zajló, nagysebességő 
folyamatainak leírása. 
 

� Ebola  

 
Az elsı megbetegedéseket 1975-ben Kongóban azonosították. 
Egyenlıre nem sikerült megállapítani, hogy melyik faj a 
gazdafaj, hogy a gazdafajról hogyan terjed át az emberre, 
valamint, hogy hol van a vírus két járvány között. Az ebola vírus 
képe a 4. ábrán látható.  
Ezen fertızés lefolyása igen gyors (~ 2 hét), a vírus szubtípusától 
függıen az áldozatok 50-90 %-a elhalálozik.  

3. ábra 

4. ábra 
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A vírus lappangási ideje kb. 7 nap (!), ezután elıször erıteljes fej-, szem-, izom- és 
hasi fájdalom illetve hasmenés jellemzı. A 10. nap körül már a test kisebesedik, 
mindenhol véraláfutások borítják, a beteg vért hány, a vörösvértestek szétesnek,  a 
kötıszövetek bomlásnak indulnak, a belsı felületeket borító nyálkahártya pedig 
leválik. Mindeközben a beteg  rettenetes fájdalmakat él át.  
A 2. hét végére az agyi erek elzáródnak, agy néhány helyen elfolyósodik. Ennek okán 
a beteg már nemigen van tudatában a fájdalomnak. Mivel ekkorra gyakorlatilag az 
egész test "elfolyósodott", a beteg megállíthatatlanul vérzik, végül pedig meghal. 
 

 

� Respiratoricus Anthrax 

 

Az anthrax által kiváltott tüdıgyulladás közvetlen okozója a Bacillus anthracis 
spóraképzı baktérium, mely rendszerint belégzéssel jut a szervezetbe. Mivel a 
kórokozó érzékeny a penicillines kezelésre, nem feltétlenül halálos kimenetelő, de az 
igen gyors lefolyás miatt szükséges a mielıbbi felismerés. A betegség elsı fázisában 
fejfájás, alacsony láz, köhögés valamint nehéz-szapora légzés figyelhetı meg. Mivel 
ezek a tünetek igen hasonlítanak a lázas megfázás tüneteihez, ebben a fázisban a 
betegséget felismerni igen nehéz. A lappangás leteltével hirtelen rosszullét, magas láz, 
véres köpet, mellkasi fájdalom jelentkezik. Ebbıl az állapotból már kezeléssel sem 
valószínő, hogy a beteg meggyógyulna, rendszerint 1-2 nap múlva légzési és keringési 
elégtelenség lép fel, és meghal.  
 

� HIV 

 
Az 1980-as évek elején az USA-ban fedezték fel az elsı megbetegedéseket. A járvány 
eredetére vonatkozóan több elméletrıl is vitatkoznak: 

- Az afrikai zöldmajomról került át az emberre a vírus, mivel Afrikában már az 
1960-as években okozott szórvány megbetegedéseket. 
 - Katonai biológiai fegyver kísérletek eredményeként alakult ki a vírus, és 
kiszabadulva a laboratóriumból okoz járványt. 
 - Mutációval egy egészen új vírus keletkezett. 
- A vírus már régóta létezik, de csupán elszigetelt populációkban okozott 
szórvány megbetegedéseket.  

A fertızés lefolyása: Mivel a vírus a T-lymfocitákat 
pusztítja (5. ábra), így többnyire ezek számát 
vizsgálják a pácienseknél. A vírus szervezetbe jutása 
után kb. egy hónappal megfázásra jellemzı tünetek 
jelentkeznek.  Ezt általában tévesen diagnosztizálják, 
így a beteg tünetmentes HIV hordozóvá válik. Az 
akut fázis után évekig tünetmentes maradhat a beteg, 
ezután az AIDS1 még évek múlva jelenik meg. Az 

                                                 
1 Egy egészséges immunrendszer esetében a CD4+ T-lymphocita-szám 600- 1200 közti értékő. Ha ez a szám 200 
alá süllyed, a pácienst AIDS-esként kezelik. 

5. ábra 
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AIDS kialakulása után már a másodlagos fertızések és daganatok alakulnak ki, és 
végül ezek okozzák a páciens halálát.  

 
Ezekkel a leírásokkal szerettem volna, érzékeltetni, hogy milyen fontos, hogy a betegségeket 
idıben felismerjük, lefolyásukat pedig biztonságos módon megfigyelhessük. A beteg 
állapotának precíz leírása elısegítheti a terápiát, ami jelen esetben életbevágó fontosságú. 
Ezen folyamatok mihamarabbi leírása több szempontból is elengedhetetlen. Egyrészt a 
mindenkori természetesen elıforduló járványok hatékony kezelése számára esszenciális a 
korai felismerés, másrészt mivel mindhárom fent említett betegségnél felmerült/bizonyított 
annak gyanúja, hogy laborból elıkerült, biofegyverként kitenyésztett kórokozóról van szó, a 
nemzetvédelmi szempontok sem elhanyagolhatóak. Egy esetleges biotámadás során minden 
országnak szüksége van arra, hogy felismerhesse idıben a megbetegedéseket, és szakszerően 
beavatkozhasson. 
 
 

IV. Technikai kérdések 
 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az emberi 
szervezetben zajló folyamatok leírása nem lehetséges 
korszerő technikák bevetése nélkül. A Somatoinfra 
kamerái a mikrobolométeres technológiát használják fel. 
A mikrobolométerek (6. ábra) a beesı  elektromágneses 
sugárzás mérésére szolgáló bolométerek egy fajtája. 
Ezeknél a technológiáknál a beesı infravörös sugárzás 
gerjeszti az érzékelı lapkát, melynek hatására a lapka 
ellenállása megváltozik. Ezt grafikusan ábrázolva jön létre 
az infravörös kép. Az érzékelık számával arányosan nı a 

látótér, azonban a kamera ára is.  
A mikrobolométer felépítése a 7. ábrán látható. Felül egy 
amorf szilikon réteg, alul pedig a „kiolvasó" réteg 
található. Az egész szerkezet körülbelül 10-2 Torr 
vákuumban van. A szilikon réteg ellenállásának 
változását méri az alsó réteg, majd az innen származó 
elektromos jelet továbbküldi a feldolgozó egységnek. A 
kiolvasó áramkör a mikroprocesszoroknál is alkalmazott 
szilícium lapka. Erre telepítik, a beérkezı infravörös 
sugárzásra rendkívül érzékeny, membránt. Az így 
felépített szerkezet rendkívül érzékeny, segítségével pontos kép készíthetı. 
 
 

 
 

6. ábra 

7. ábra 
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V. Konklúzió 
 
Az olyan eszközök, mint amilyen a Somatoinfra ©® nem csak az orvostudomány fejlıdése 
szempontjából fontosak, hiszen javítják életszínvonalunkat, ez pedig már minden más 
területre is hatással van. Ilyen például, hogy egy egészséges felnıtt ember tud dolgozni, és 
hasznos munkát végezni a társadalom javára. Miután a dolgozó ember adót és egyéb 
járulékokat fizet, így a betegség-megelızés/korai felismerés a gazdasági szektorra is aktív 
hatással van. 
Mindemellett mindenképpen meg kell említenünk ezen eszköz nemzetvédelmi jelentıségét, 
melyet már az elızı fejezetben kifejtettem.  
Összegezve a természettudományi, így a fizikai kutatások támogatása, elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy újabb fejlesztéseket, korszerőbb eszközöket hozhassunk létre, melyek 
mindannyiunk javára válnak. 
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