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1. fejezet - 

1. Oktatási cél 

• Az életet kísérő fizikai-kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközök és képalkotó rendszerek 

jellemzőinek, működésének bemutatása. 

• Az orvosi képalkotók által létrehozott nagyméretű adatstruktúrák feldolgozásához alkalmazható számolási 

infrastruktúrák, módszerek bemutatása. 

2. A félév során érintett főbb témák 

• Párhuzamos és elosztott számítási rendszerek 

• Grid/cloud/cluster/... 

• GPU/CPU SIMD 

• Orvosi képalkotó berendezések/modalitások 

• Releváns egészségügyi szabványok 

• Orvosi képfeldolgozás párhuzamos és elosztott rendszereken (módszerek) 

• Képfeldolgozó keretrendszerek és adattárolók 

3. Tárgykövetelmények 

• A félév során 1 db zárthelyi dolgozat írása, a félév közepe táján 

• Egy darab önálló féléves feladat elkészítése 

• Pót ZH, illetve elővizsga az utolsó órán 

• Vizsga, illetve elővizsga előfeltétele: önálló feladat elkészítése, legalább elégséges ZH 

4. Féléves feladat 

• Témaválasztási lehetőségek 

• Alkalmazás fejlesztés/programozás 

• Irodalomkutatás 

Féléves feladat hiánya esetén a tárgy nem teljesíthető! 

• Féléves feladattípusok 

• Képfeldolgozás elosztott rendszereken 

• Képalkotó berendezésekből származó adatok feldolgozása 

5. Irodalom 

• Előadásanyag (ez képezi a számonkérés alapját) 

• A slide-okhoz készített segédanyagok a WEB-en találhatóak 

http://biotechweb.nik.uni-obuda.hu/web/hu/oktatas/diagkepfel 

• Az előadások végén plusz linkek segítik a szakmai felkészülést 

6. Irodalom/Könyvek 

http://biotechweb.nik.uni-obuda.hu/web/hu/oktatas/diagkepfel
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• Deutsch Tibor, Gergely Tamás: Kibermedicina, Medicina, 2003, Budapest, ISBN9632428129 (csak néhány 

rész: 19-75 oldal) 

• K. Kayser, B. Molnar, G. Weinstein: Virtual microscopy, Veterinaerspigel Verlag, Berlin 2006 Changming 

Sun: Mosaicing of microscope images with global geometric and radiometric corrections, 2006 

• García-Rojo, M., Blobel, B., Laurinavicius, A.; Perspectives on Digital Pathology, Results of the COST 

Action IC0604 EURO-TELEPATH, September 2012, ISBN 978-1-61499-085-7 

• R. Nick Bryan;Introduction to the Science of Medical Imaging, December 2009, ISBN: 9780521747622 

• Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle, Image Processing, Analysis and Machine Vision, International 

Student Edition, Thomson Learning, ISBN: 10: 0-495-24438-4, ISBN: 13: 978-0-495-24428-7 

• Geoff Dougherth; Digital Image processing for medical applications, Cambridge University Press, 2009, 

ISBN-13 978-0-511-53343-3 

• Massimo Cafaro and Giovanni Aloisio;Grids, Clouds and Virtualization, Springer 2010 London,DOI: 

10.1007/978-0-85729-049-6, ISBN:978-0-85729-048-9,ISSN: 1617-7975 (csak néhány rész: 123-141 oldal) 

7. Mire lehet ez a választható tárgy jó? 

• Szakdolgozat 

• TDK munka 

• Kooperatív képzési lehetőség 

• Kutatási projektek (BSC→MSC→PHD) 

Segítség az öregeknek, betegeknek, rászorulóknak! 

8. Hol lehet ezt majd később használni? 

• Orvosi berendezésgyártók 

• GE Healthcare, Philips, Siemens, 3DHISTECH,... 

• Orvosi szoftvergyártók 

• Definiens, Visiopharm,... 

• Elosztott képfeldolgozás 

• Szakirányban (pl.:IAR) 

9. Diagnosztika/Diagnózis/Terápia fogalmai 

Diagnosztika: a betegség felismerésének és megállapításának tudománya 

a páciens tünetei + kiegészítő szakvizsgálatok 

1 tünet ←→ sok lehetséges kórok 

Diagnózis: átfogó ismeret →kórisme, a betegség felismerése és meghatározása 

Terápia: a betegségek kezelésével/gyógyításával foglalkozó tudományág. A terápia a gyógyítás során 

alkalmazott kezelési eljárások összessége 

10. Diagnosztika részei 

• Kórelőzmények - anamnézis (görögül: anamnesis) 

• Beteg kórtörténete + jelenlegi tünetek/panaszok 
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• Vizsgálatok 

• Fizikális vizsgálat 

• Műszeres vizsgálatok 

• Laboratóriumi vizsgálatok 

• Képalkotó vizsgálatok 

11. Differenciáldiagnózis 

• Ha ismerem a korábbi paramétereket 

• Saját érték(ek)hez hasonlítok 

• Az idő változása adja a különbséget 

• Ha ismerem más (egészséges/beteg) személyek paramétereit 

• Mások értékeihez hasonlítok 

• Az eltérés jellemzőit figyeljük: 

• Mértékét 

• Fajtáját 

• Dinamizmusát (időbeli változékonyságát) 

12. Képi adatokon végzett főbb művelettípusok 

• Képalkotás 

• érzékelt jelek feldolgozásával alakítunk ki látható kép(ek)et 

• Képfeldolgozás 

• A kialakított kép sajátosságait szűrjük, keressük, elemezzük, módosítjuk 

• Képkezelés (tárolás és továbbítás) 

• Adat menedzsment 

• Kombinált képi adatok feldolgozása 

• Több modalitásból származó képek egymáshoz viszonyított, vagy önálló sajátosságait szűrjük, keressük, 

elemezzük, módosítjuk 

13. Képalkotás fogalma 

• valamilyen jelenség (pl.: fizikai, vagy kémiai) felhasználásával 

• látható kép létrehozása 

• az élő szervezet belsejének / külsejének 

• alakbeli 

• működésbeli viszonyairól 

14. Képalkotó diagnosztikai módszerek 
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http://www.kepeslap.com/images/3011/rontgen.jpg 

  

 

  

 

 

• Makroszkópikus mérettartomány 

• Nukleáris medicina 

• Rtg - Röntgen 

• CT - Computer tomográfia 

• MRI/fMRI - Mágneses rezonancia, funkcionális mágneses rezonancia 

• DSA - digitális subtrakciós angiográfia 

• PET - Pozitronemissziós tomográfia 

• Hang 

• UH - Ultrahang 

• Hő 

• IRT -Infravörös hőfénykép 

• Fény 

• OCT -optikai koherens tomográfia 

• Endoszkópia 

• Elasztográfia 

• Taktilis képalkotás 

• Mikroszkópikus mérettartomány (patológiához kapcsolható) 

• Fény 

• Digitális nagyfelbontású mikroszkópia 

• Szöveti és keneti képek mikroszkópos vizsgálatai (hisztológia, citológia) 

15. Képalkotó megoldások fizikai háttere 

http://www.kepeslap.com/images/3011/rontgen.jpg
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16. Képfeldolgozás 

• Képfeldolgozás 

• A kialakított kép sajátosságait 

• Szűrjük 

• Filterek (pl.: Gauss, Wiener, Kálmán, stb.) 

• Keressük 

• Minták, alakzatok keresése, illesztési feladatok 

• Elemezzük 

• Adott képi alakzatok morfológiai és morfometriai elemzése (pl.: forma, méretek, számosság 

paraméterek meghatározása) 

• Módosítjuk 

• Egyszerű és összetett transzformációk (pl.: RGB←→HSV) 

17. Képkezelés 

• Adattárolás 

• Szabványok 

• Pl.: Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 

• Infrastruktúrák 

• Pl.: Picture archiving and communication system (PACS) 

• Jogszabályok 
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• Tárolással, kereshetőséggel összefüggő jogszabályok 

• Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

18. Kombinált képi adatok feldolgozása 

• Egyetlen modalitásból származó képi adatok 

• Képregisztráció 

• Több modalitásból származó képi adatok 

• Képfúzió 

• A képek egymáshoz viszonyított, vagy önálló sajátosságait szűrjük, keressük, elemezzük, módosítjuk 

19. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic radiation 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Medical imaging 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic resonance imaging 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Sound#Physics of sound 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic%20radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical%20imaging
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic%20resonance%20imaging
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound#Physics%20of%20sound


   

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - 

1. Képeken értelmezett műveletek végzése 

 

• Párhuzamosan 

• Egyetlen számítógép N (több) processzorral (mag) 

• Egyetlen számítógép N processzorral, 1 GPU kártyán lévő M maggal 

• Egyetlen számítógép N processzorral, L db GPU kártyán lévő M maggal 

• K db számítógép N processzorral, L db GPU kártyán lévő M maggal 

• Elosztottan 

• P db akár földrajzilag is elkülönült K db, párhuzamos feladatokat végezni képes számítógéppel 

2. Párhuzamos és elosztott rendszerek használata 

 



   

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Használható infrastruktúrák 

 

4. Szervíz Grid infrastruktúra példa: EGEE—EGI 

 

5. Példa GRID köztesrétegre (NGS) 
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6. HPC infrastruktúra példák 

• HPC = High Performance Computing 

• Top500.org 

• Statisztikákat gyűjt a legnagyobb párhuzamos számítási kapacitásokról 

• Évente kétszer teszik közzé a listát 

• Utoljára: 2013. június 

• Who is doing HPC on large scale 

• http://www.top500.org/list/2013/06/ 

• Egyéb paraméterek 

• Felhasználási területek 

• Méret 

• Erőforrás fogyasztás 

• Felhasznált technológiák 

http://www.top500.org/list/2013/06/
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7. HPC rendszerek főbb gyártói és a megvalósított rendszerek földrajzi eloszlása 
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8. Killer app-ok HPC-n és további jellemzők 

 

9. HP-SEE - Dél-európai szuperszámítógép infrastruktúra 

• High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities 
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10. Cloud computing - Felhő számítási infrastruktúra 

 

11. A számítási felhők jellemzői 

• Informatika mint szolgáltatás (IT as a Service) 

• Erőforrások adatközpontokba koncentrálása és konszolidálása 

• Virtualizáció 

• Infrastruktúra automatizálás (on-demand) igények alapján tetszőleges helyen és időben 

• Rugalmasság (Elasticity) tetszőleges mennyiségben 

• Erőforrás igénybevétele díjfizetés ellenében 

• Monitorozás, szolgáltatás mérése 

• Magas rendelkezésre állás 
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• IT biztonság 

12. Szolgáltatási modellek egymásra épülése 

• A legelterjedtebb szolgáltatási modellek többnyire egymásra épülnek, azaz mindegyik szolgáltatási modell 

hierarchiában alatta lévő modell szolgáltatásait veszi igénybe: 

• Infrastructure as a service (IaaS) 

• Platform as a service (PaaS) 

• Software as a service (SaaS) 

 

13. Infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructur as a Service - IaaS) 

• Virtuális gépek (Pl.: Amazon EC2, Amazon S3, GoGrid) 

• Tárolókapacitás bérbeadása (Pl.: Amazon S3) 

• Teljes virtuális adatközpont bérbeadása (virtual data center) (pl.: Amazon VPC, Vmware vCloud, Cisco 

Virtual Multi-tenant Data Center) 

• A hálózat és a virtuális gépek tűzfallal védettek lehetnek, terhelésmegosztás lehetséges, redundáns eszközök 

alkalmazhatók 

• Hozzáférés Interneten keresztül 

14. Platform szolgáltatás (Platform as a Service - PaaS) 

• A platform magában foglalja a felhő alkalmazások fejlesztésének, tesztelésének, üzembe helyezésének és 

futtatásának teljes életciklusát 

• A teljes életciklus felhő-alapú 

• Fejlesztés, tesztelés, üzembe helyezés, futtatás, menedzsment ugyanazon az integrált környezeten zajlik 

(költségek csökkennek, minőség, üzembiztonság javul) 

• A felhasználói kényelem, válaszidők, részletgazdagság kompromisszumok nélküli megvalósítása 

• Beépített méretezhetőség, megbízhatóság, és biztonság. Több bérlő (Multi-tenancy) automatikus biztosítása 
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• Beépített integráció Web-szolgáltatásokkal (Web services) és adatbázisokkal 

• Fejlesztők és fejlesztő csoportok együttműködésének támogatása 

• Az alkalmazásba beépített mélyreható monitorozás 

15. Szoftver szolgáltatás (Software as a Service - SaaS) 

• Alkalmazások az Interneten keresztül érhetők el és menedzselhetők 

• Kizárólag böngésző'vel érhetők el 

• Több/sok felhasználó egyidejű kiszolgálása (multi-tenancy) 

• Uniformizálható alkalmazások 

• Paraméterezéssel (kód változtatás nélkül) testre szabhatók 

• Mérő és monitorozó modullal rendelkeznek, az előfizetők csak a tényleges használatért fizetnek 

• Beépített számlázó szolgáltatás 

• Publikus csatoló felülettel rendelkeznek 

• Az egyes felhasználók adatai és konfigurációi el vannak különítve 

• A felhasználói adatok integritása biztosított 

• A kommunikáció biztonságos 

16. A felhőszolgáltatás referencia modellje 

A NIST felhő számítási referencia modellje azonosítja a felhő főbb szereplőit, tevékenységeiket és feladataikat. 

 

Liu F., Tong J., Mao J., Bohn R., Messina J., Badger L., Leaf D.: NIST Cloud Computing Reference 

Architecture, NIST Special Publication 500-292, Recommendations of the National Institute of Standards and 

Technology, 2011 
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17. Jelenlegi lokálisan rendelkezésre álló infrastruktúrák 

• HW hozzáférés: 

• Magyarországi szuperszámítógép infrastruktúra 

• Dél-európai szuperszámítógép infrastruktúra 

• Nemzetközi szervíz és desktop Grid infrastruktúrák 

• Saját háttértár kapacitás: ~130TB 

• GPU cluster (TESLA 2070-esekkel) 

 

• Nagyfelbontású mikroszkópok kamerával 

• Normál/sötétlátóteres 

 

18. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://www.top500.org/ 

• https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ 

• http://www.nist.gov/customcf/get pdf.cfm?pub id=909505 

http://www.top500.org/
https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/
http://www.nist.gov/customcf/get%20pdf.cfm?pub%20id=909505
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3. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Főbb mikroszkópia típusok 

Lényegében valamilyen mikroszkópot használunk a képalkotás során, főbb típusai: 

• Fény/Optikai mikroszkópia (többnyire látható fény) 

• Átmenőfényes mikroszkópia (Brightfield microscopy) 

• Sötétlátóteres mikroszkópia (Darkfield microscopy) 

• Fázis kontraszt mikroszkópia (Phase Contrast Microscopy) 

• Fluorescens mikroszkópia (Fluorescence Microscopy) 

• DIC mikroszkópia (Differential Interference Contrast Microscopy) 

• IRM mikroszkópia (Interference Reflection Microscopy) 

• Konfokális mikroszkópia (Confocal Microscopy) 

• Szupernagyfelbontású mikroszkópia (Superresolution Microscopy) 

• Sztereomikroszkópia (Stereomicroscopy) 

• Polarizált fénymikroszkópia (Polarized Light Microscopy) 

• Képalkotás élő sejtekről (Live cell imaging Microscopy) 

• Lézer mikroszkópia 

• Ultraibolya, infravörös mikroszkópia 

• Röntgen mikroszkópia 

• Elektron mikroszkópia 

• Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

• Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

• Holografikus mikroszkópia 

3. Képalkotás kicsiny tárgyakról 
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• A mikroszkóp elődje 1 lencsés, rövid gyújtótávolságú nagyító (lupe). 

 

• Antonie van Leeuwenhoek holland kereskedő (egyébként a mikrobiológia atyja) az 1670-es években 

 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Anton_van_Leeuwenhoek.png/220px-

Anton_van_Leeuwenhoek.png 

• egysejtűek, hímivarsejtek, vörösvérsejteket megfigyelése és dokumentálása 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henr

y_Baker.jpg/220px-Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg 

4. Képalkotás kicsiny tárgyakról (folyt.) 

Mikroszkóp 

• Összetett nagyítórendszer 

• Két gyűjtőlencse-rendszer 

• Kisméretű tárgyak jelentősen nagyított, fordított állású látszólagos képét állítja elő. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Anton_van_Leeuwenhoek.png/220px-Anton_van_Leeuwenhoek.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Anton_van_Leeuwenhoek.png/220px-Anton_van_Leeuwenhoek.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg/220px-Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg/220px-Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg/220px-Van_Leeuwenhoek%27s_microscopes_by_Henry_Baker.jpg
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First Place, 2007 Competition Gloria Kwon 

Memorial Sloan-Kettering Institute 

New York City, New York, USA 

Double transgenic mouse embryo, 18.5 days (17x) 

Átmenőfény+sötétlátótér+fluoreszcens kombinációja 

5. Fény 

• Fotonok 

• Elektromágneses hullám 

• Hullámhossz (λ) 

• Energia 

E = h ‧  c / λ 

• Frekvencia 

f = c / λ 
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6. Elektromágneses Spektrum (1) 

 

7. Elektromágneses Spektrum (2) 

• 400nm-700nm látható fény 



   

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

• Fehér fény = sok hullámhossz egyszerre A fény anyag kölcsönhatás hullámhossz függő 

• Elnyelés 

• Emisszió 

 

8. Gerjesztés és elnyelés 

• Hogy gerjesztődik egy elektron? 

• Sokféle gerjesztési lehetőség van 

• Elektromos, Kémiai, Fény, Hő, Nukleáris 

• Az elektromágneses hullám energiája átadódik az anyagnak, elnyelődik 

• Az elnyelés spektruma anyagfüggő 
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A molekula erősen fluoreszkál, 491 nm-nél gerjesztés, 521 nm-nél kibocsátás következik be. 

 

Fluoreszcein: egy szintetikusan előállított szerves vegyület; vízben és alkoholban oldódó, 

sötétnarancs/piros színű por. Széles körben alkalmazott fluoreszkáló nyomjelző. (Wikipedia) 

9. Emissszió 

• Amikor egy gerjesztett elektron alacsonyabb energiaszintre kerül, az energiáját egy EM hullám formájában 

(foton) is leadhatja, emittálhat 

• Az emisszió spektruma anyagfüggő 

 

10. Emissziós spektrumok 
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11. Törésmutató(n) 

• n = c / v, lassul a fény 

• fénytörés 

• nanyag(λ) 

• nvacuum = 1 nlevegő= 1.00029 

 

12. Láthatóság, Kontraszt 

• 5-10 mikron vastag minta alig látható hagyományos mikroszkópban 

Kérdés: 

• Hogyan tesszük láthatóvá? 

• Egy látómezőn belül különböző fényerő és/vagy szín 
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• A kontraszt láthatóvá tesz 

 

 http://www.microscopyu.com/articles/livecellimaging/index.html 

13. Elnyelés 

• Az elnyelés a fehérből kivonás, sötétebbé válás. 

• Ehhez fehér megvilágítás, háttér kell, „átmenőfény" 

• Kontraszt létrehozás festékekkel pl.: Hematoxilin, Eosin, (HE), stb. 

• Más kontraszt metódusok átmenőfényre: fázis, polarizáció, stb. 

 

14. Átmenőfényes megvilágítás 

http://www.microscopyu.com/articles/livecellimaging/index.html
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15. Fluoreszcencia 

• Világít a minta. Kontraszthoz sötét háttér kell. 

• Festékek: DAPI, FITC, Rhodamine, etc. 

• Quantum dots 

 

16. Fluoreszcencia, elnyelés és emisszió 
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17. Az optikai rendszer 

 

18. Fényforrás 

• Átmenőfényes mikroszkópia 

• Izzószálas, halogén lámpa 

• LED 

• Fluoreszcenciás mikroszkópia 

• Kisüléses lámpa, Higany, stb. 
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• Ív vándorlás 

• Folyadék szálas fényvezető pozíció 

• LED 

19. Fény manipuláció 

• Fényhajlítás, gyűjtés lencsével 

• Anyagok 

• Üveg (BK7), műanyag 

• Kromatikus aberráció 

• Alak 

• Szférikus 

• Szférikus aberráció 

• Aszférikus 

• Objektív több lencséből áll össze 

 

20. Lencsék tulajdonságai 

Numerikus Apertúra 

NA = nanyag(λ)-sin(ϴ) 
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21. Felbontás 

Térbeli felbontás 

• A legkisebb megkülönböztethető részlet 

• Numerikus Apertúrától, hullámhossztól függ 

d = 1.22λ/(2NA) 

• Példa: 

NA=0.8 

• d = 304nm @ λ = 400nm 

• d = 532nm @ λ = 700nm 



   

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Megjegyzés: a képlet és a számítás csak átmenőfényes megvilágítás esetén igaz. A kondenzor 

apertúrának is 0.8-nak kell lennie. 

22. Nagyítás 

• A nagyítás megváltoztatja a látszólagos méretét a tárgynak, M = kép/tárgy 

MA = Mobjektív · Mokulár vagy Mobjektív · Mkamera adapter 

• Nagyobb nagyítás nem jelent nagyobb felbontást! 

 

23. Látómező 

• Amit egyszerre lát a detektor/szem adott minta pozícióban 
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24. Mélységélesség (DOF) 

• Az a tartomány a tárgymezőben ami egy adott fókusztávolságban fókuszban van 

• Nagyobb Numerikus Apertúra sekélyebb mélységélességet eredményez 
 

Példa: 

DOF=1.25mikron, 20x Plan Apochromat NA=0.80 

DOF=0.73mikron, 40x Plan Apochromat NA=0.95 

 

 

http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffiel

d/ 

 

25. Munkatávolság (WD) 

• A fedőlemez és az objektív közötti távolság 

• Egy adott fókusztávolságnál a nagyobb NA objektív közelebb van a fedőlemezhez 

• Lencse alak függő számolás 

http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffield/
http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffield/
http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffield/
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26. Monokromatikus aberrációk 

 

27. Kromatikus Aberrációk 
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28. Objektívek 
 



   

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Fényt, információt gyűjt 

• Aberráció korrigálás kell 

• Típusok 

• Achromat, Fluar, Neofluar, Plan Apochromat, stb. 

• Fedőlemez vastagság illesztő gyűrű 

• Száraz, Immerziós (olaj, víz, stb.) 

 

29. Plann-Apochromat 
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• Legjobban korrigálja az aberrációkat 

• Kromatikus Aberráció 

• Képmező elhajlás 

• Szférikus Aberráció 

• Torzítások 

• Nagy NA 

 

30. Képalkotás 

• Minta 

• Végtelenre korrigált objektív 

• Optovar 

• Tubus lencse 

• Kamera adapter 

 

31. Detektálás 

• Foton energia konverzió 
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• Szem 

• Kamera 

 

32. Kamerák 

• Fény érzékelés 

• Fekete Fehér 

• Sorszenzor 

• Területszenzor 

 

33. Színes kamerák 
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• 1CCD 

• Bayer maszk 

/Bryce E. Bayer of Eastman Kodak. (1976)/ 

• Panchromatikus sejtek (2007) 

• ... 

• 3CCD 

• Jobb felbontás 

 

 

34. Tárgylemet méretek (példa) 

• A tárgylemez minősége fontos 

• Problémák 

• A tárgylemezek gyártási hibái 

• Felületi problémák 

• Problémák a vastagsággal 
 

 Width Length Thickness 

Min 25mm 75mm 0.95mm 

Max 26mm 76mm 1.05mm 

35. Optikai alapok összefoglaló (1) 

• A törésmutató változik a hullámhossz függvényében 

• A Numerikus Apertúra meghatározza az objektív felbontó képességét 

• Nagyobb nagyítás nem jelent automatikusan nagyobb felbontást 

• Nagyobb Numerikus Apertúrához sekélyebb mélységélesség tartozik 

• A Numerikus Apertúrát lehet növelni immerzióval (olaj használat) 
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36. Optikai alapok összefoglaló (2) 

• A Plan-Apochromat objektív korrigálja legjobban ezeket az aberrációkat: Kromatikus Aberráció, 

Képmezőelhajlás, Szférikus Aberráció, Torzítások 

• Az átmenő fényes mikroszkópia az elnyelés alkalmazásával hoz létre kontrasztot 

• A fluoreszcens mikroszkópia sötét háttér elötti fluoreszcenciával hoz létre kontrasztot 

• Fluoreszcens minták általában nem láthatóak átmenőfényes technikával. 

• Látómező az amit egyszerre lát a detektor / szem, adott minta pozícióban 

• A nagyítás megváltoztatja a látszólagos méretét a tárgynak 

37. Hagyományos átmenőfényes mikroszkóp 
 

• Fő alkatrészek 

• Fényforrás (fehér fényt ad) 

• Kondenzor 

• Tárgylemez/minta tartó 

• Tárgylemez/minta 

• Objektív 

• Tubus Lencse 

• Okulár 

• (fény érzékelő: szem, kamera) 

 

38. Digitális Tárgylemez Szkenner, Átmenőfényes 
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• Fő alkatrészek 

• Fényforrás 

• Kondenzor 

• Minta tartó asztal 

• Objektív 

• Optovar 

• Tubus Lencse 

• Kamera adapter 

• Kamera 

 

39. Fényút, átmenőfényes 

 

40. Mi a fluoreszcencia? 

• Sir George Gabriel Stokes fedezte fel a 1852-ben. 

• Ha bizonyos anyagokat egy adott hullámhosszon megvilágítunk, akkor azok a megvilágító fénynél nagyobb 

hullámhosszon világítanak. 
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A jelenség magyarázata: A megvilágító fény egy fotonja ütközik az anyag atomjának egy elektronjával. Az így 

gerjesztett elektron egy magasabb energia szintre jut. Amikor az elektron visszajut eredeti energia szintjére 

akkor egy nagyobb hullámhosszú fotont bocsájt ki. 

 

41. miért használunk fluoreszcens mikroszkópot? 

• Előnyök: 

• A klasszikus átmenőfényes megvilágításhoz képest a fluoreszcens festékeket specifikusabban lehet 

azonosítani. (specificitás) 

• Nagyon kis mennyiségű festéket lehet érzékelni. (érzékenység) 

• Több különböző jelölés lehetséges egyidejűleg. 

• Klasszikus alkalmazása: a sejtek felszínén jelen lévő antigénekhez (fehérjék és poliszacharidok) antitest-

fluoreszcensfesték pár kötődik. Ezzel nagyon specifikusan lehet a kívánt sejtek kívánt részét megfesteni. 

• A technika ezen felül hatékonyan alkalmazható kromoszóma, DNS szakasz, sejt szerkezet, hormonok és 

vitaminok jelölésére. 
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• Hátrányok 

• A minta nagyon gyorsan kifakul (gyakorlatilag kiég) 

• Drága a festékanyag 

42. Digitális Tárgylemes Szkenner, Fluoreszcenc 

• Fő alkatrészek 

• Fényforrás, Fluoreszcens Lámpa (FL) 

• FL szűrő kocka 

• Objektív 

• Tubus Lencse 

• Kamera adapter 

• Kamera 

43. Fényút, fluoreszcens 

• Gerjesztés az objektíven keresztül 

• Fluoreszcens szűrő kocka 

 

44. Szkennelési típusok 
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• Vonal 

• Time Delay Integration 

• Folyamatos mozgás 

• Könnyebb összeillesztés 

• Terület 

• Látómezőnkénti ugrás (vagy folyamatos mozgás) 

• Fluoreszcenshez jobb 

 

 

 

45. Pannoramic MIDI and SCAN mikroszkóp hardver 
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46. Jelenlegi megoldás 
 

• A fluoreszcens képalkotás legalább 3x 

bonyolultabb: 

• Paraméterek 

• Színcsatorna (ÁF: ismert, LF: ismert) 

• Expozíciós idő (ÁF: OK, LF: ismeretlen /5ms-

5000ms/) 

• Céltárgy helyzete (előnézet) (ÁF: OK, LF: 

ismeretlen) 

• Fókusz (ÁF: ismeretlen, LF: ismeretlen) 

• Szkennelendő terület marker jelöléssel 

• Fókuszálás grid pontokon a terület felosztásával. A 

grid pontok távolsága (~1 mm2) 

• A rendszer automatikusan meghatározza 

• A pontos fókuszt 

• Expozíciós időt minden csatornára 

• Szkennelés manuális beállításokkal 

• Manual focus / interpolated focus 

• Expozíciós idő 
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47. Fluoreszcens szkennelési sebesség (példa) 

• 3.5 x 3.5 mm = 12 mm2 

• 20x / 0.8 N.A. objektív 

• 0.32 ¼m/pixel 

• 3 színcsatorna adott expozíciós időkkel: 30 ms (DAPI), 45 ms (FITC) and 9 ms (Rhodamine) 

• = 11:46 perc! 

Megjegyzés: 

a képlet és a számítás csak átmenőfényes megvilágítás esetén igaz. A kondenzor apertúrának is 0.8-nak 

kell lennie. 

48. Festett minta 



   

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

49. A sötétlátóteres mikroszkóp 

• Hagyományos mikroszkóp sajátos megvilágítási rendszerrel 

• Minta a tárgylemezen: oldalról kap fényt (speciális kondenzor segítségével) 

• Fény közvetlenül nem jut az objektívbe → a látótér sötét marad 

• Minta által megszórt fény jut be az objektívbe → a tárgy korpuszkuláris részecskéin törést szenvednek, 

csillogó képet mutatnak → Tyndall-jelenség 
 



   

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

50. Tyndall-jelenség 

• Fényszóródási jelenség, mely során a speciális szögből beérkező fényt a részecskék (pl.: kolloid részecskék) 

szórják. 

• Kolloid: olyan anyagok, amelyek részecskéinek nagysága nagyobb, mint az atomok és a molekulák mérete, 

de szabad szemmel még nem különböztethetőek meg 

• Kolloidok átmérője kb.: 10-szer, 100-szor nagyobb az atomokénál 

 

51. Ferde vonal megvilágítás 
 



   

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Fényforrás: 

• 0,1-0,2 mm széles sugárnyaláb (lézer). 

• Megvilágítás módja: 

• Oldalról, 45-55 fokos szögből. 

 

• A fény csík három rétegen halad át: 

• Tárgylemez alja (szennyeződések) 

• Minta síkja (minta, fedési műtermékek) 

• Fedőlemez teteje (szennyeződések) 

 

52. Sötétlátóteres (Darkfield) megvilágítás 
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Fluoreszcens TMA minta (ujjlenyomat fedőlemezen) 

 

Fluoreszcens TMA minta (ujjlenyomat fedőlemezen-

ferde vonal megvilágítás) 

53. Sötétlátóteres mikroszkópia 

• Megmutatja a sejtek, mikroorganizmusok struktúráját → normál megvilágításban fényes háttér előtt 

észrevétlenek maradnak 

• 1500-2000-szeres nagyítás a mikroszkóppal kapcsolatban álló számítógép képernyőjén → az orvosok 

alaposabban megvizsgálhatják a részleteket 

• Kifejezetten alkalmas a vér alakos elemeinek vagy a baktériumok mozgásának vizsgálatára 
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54. Sötétlátóteres mikroszkóoua vs. vérvizsgálat 

• A hagyományos vérvizsgáló módszerek kémiailag módosítják a mintát, az élő vércsepp vizsgálat során a 

minta szerkezete és kémiai összetétele nem módosul. 

• Perifériás vérből megoldható (1 csepp elég) 

• Max. 2000-szeres nagyítással vércsepp analízis 

55. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html 

• http://biophys.med.unideb.hu/old/GYOK/fluoreszcencia print.pdf 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Fluoreszcein 

• http://www.vision-doctor.co.uk/optical-basics.html 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek 

• http://3dhistech.com 

• http://www.microscopyu.com/ 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html
http://biophys.med.unideb.hu/old/GYOK/fluoreszcencia%20print.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fluoreszcein
http://www.vision-doctor.co.uk/optical-basics.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://3dhistech.com/
http://www.microscopyu.com/
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• http://en.wikipedia.org/wiki/Optics 

• https://www.micro-shop.zeiss.com/us/us_en/spektral.php 

• http://www.roger-russell.com/jeffers/radiumdials.htm 

• http://squ1.org/wiki/Artificial Light 

• http://www.dofmaster.com/dofjs.html 

• http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffield/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optics
https://www.micro-shop.zeiss.com/us/us_en/spektral.php
http://www.roger-russell.com/jeffers/radiumdials.htm
http://squ1.org/wiki/Artificial%20Light
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
http://www.microscopyu.com/tutorials/java/depthoffield/
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4. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Kép elemi egységei és paraméterei 

• 2D kép 

• Hagyományos képen: 

• Kép elemi egysége: A filmen lévő kisebb-nagyobb méretű ezüstalapú/színezék- szemcse, véletlenszerű , 

de jó lefedettségű 

• Színtér: Színes/fekete fehér (film függő, a színesnél több általában 3 alapszínű réteg) 

• Digitális képen 

• Digitek / kvantált számjegyek írják le a képet 

• 2D kép elemi egysége: pixel (px) /Picture & Element (kép, elem) szavakból 

• Pixel ←→képpont (homogén, egyszínű) 

• Felbontás: Kép méret (pixelben megadva vízszintes x függőleges pixel sorok száma) 

• Színmélység (bitben mérve, pl.: 24 bites) 

• Színtér (RGB, CMYK, HSV, HSL, stb.) 

• Fájl formátum típus (információ kódolási módja) 

3. Kép elemi egységei és paraméterei (folyt.) 

• 3D kép 

• Digitek / kvantált számjegyek írják le a képet 

• 3D kép elemi egysége: voxel (vx) /Volume & Pixel szavakból 

• Voxel ←→térrész (homogén, 3 tengelyű kiterjedéssel rendelkezik, egyszínű) 

4. Az ultrahang képalkotás 

• Hallható hang: 20-20.000 Hz 

• Infrahang: <20 Hz , Ultrahang: >20.000 Hz 
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• Magas frekvenciájú hang visszaverődését adott időrésben figyelve hoz létre képet 

• Leggyakoribb vizsgálati területek: 

• hasi és kismedencei szervek 

• emlő 

• érrendszer 

• magzat 

• vázizom-rendszer, ízület 

5. Ultrahangvizsgálat 
 

 

http://www.femina.hu/gyerek/ikerterhesseg 

 

http://www.medgadget.com/2007/09/siemens_introduc

es_the_worlds_smallest_ultrasound_device.html 

 

http://www.absolutemed.com/Medical-

Equipment/Ultrasound-Machines/GE-Voluson-730-

BT05-EXP-4D-Ultrasound-Machine-with-RAB4-8L-

 

http://www.csaladivilag.hu/cikkek/terhesseg/az-elso-

ultrahangos-vizsgalat/144/ 

http://www.femina.hu/gyerek/ikerterhesseg
http://www.medgadget.com/2007/09/siemens_introduces_the_worlds_smallest_ultrasound_device.html
http://www.medgadget.com/2007/09/siemens_introduces_the_worlds_smallest_ultrasound_device.html
http://www.absolutemed.com/Medical-Equipment/Ultrasound-Machines/GE-Voluson-730-BT05-EXP-4D-Ultrasound-Machine-with-RAB4-8L-and-RIC5-9-Probes
http://www.absolutemed.com/Medical-Equipment/Ultrasound-Machines/GE-Voluson-730-BT05-EXP-4D-Ultrasound-Machine-with-RAB4-8L-and-RIC5-9-Probes
http://www.absolutemed.com/Medical-Equipment/Ultrasound-Machines/GE-Voluson-730-BT05-EXP-4D-Ultrasound-Machine-with-RAB4-8L-and-RIC5-9-Probes
http://www.csaladivilag.hu/cikkek/terhesseg/az-elso-ultrahangos-vizsgalat/144/
http://www.csaladivilag.hu/cikkek/terhesseg/az-elso-ultrahangos-vizsgalat/144/
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and-RIC5-9-Probes 

6. Az ultrahang-vizsgálat helye a diagnosztikában 

• Hasi, kismedencei vagy lágyrész elváltozások esetén első vizsgálati → módszer meghatározza a további 

vizsgálatokat 

• Alapvizsgálat gyors tájékozódásra, több szerv egymás utáni áttekintésére 

• Terhes hölgyeknél betegségek, deformitások kizárása 

• Kvantitatív, kvalitatív szerv morfológiai és funkcionális vizsgálatok 

• Közvetlen kontaktus a beteggel (kikérdezés, tapintás) 

7. Az ultrahang előnyei 

• Az UH vizsgálat "nem invazív" vizsgáló módszer. 

• Mai ismereteink szerint nincs káros biológiai hatása?! (Ellenjavallata nem ismert) 

• A beteg legtöbbször külön előkészítést nem igényel. 

• UH vizsgálat során nem kell idegen anyagot a betegbe juttatni. 

• Az elváltozások belső szerkezetéről is ad pontos információt. 

• Széles körben hozzáférhető, egyszerű, „olcsó" 

• Nem ionizál: gyermekekben, terhesekben előnyben részesítendő 

• Komplex vizsgáló módszer, légtartó csonttal fedett területek kivételével, minden szerv és szervrendszer 

vizsgálható. 

• Egyszerűen kivitelezhető → gyors, ismételhető 

• Gyorsasága miatt jól használható szűrésekhez: veleszületett csípőficam 

INVAZÍV 

= az az orvosi eljárás, melynek során a testbe vágás vagy szúrás által behatolnak 

8. Az ultrahang hátrányai 

• A bélgázok és a tüdőszövet akadályozzák a leképezést 

• Vizsgálófüggő, nehezen reprodukálható 

• Műtermékek, pontatlan mérések 

• A kép sok esetben csak az ultrahang mérési pont ismeretében lehetséges 

9. A - mód (1) 

• Piezoelem, jel (hang) kibocsátás és fogadás 

• A visszaérkező jelet nézhetjük (két pont közti feszültség változását időben megjeleníteni) oszcilloszkópon 

http://www.absolutemed.com/Medical-Equipment/Ultrasound-Machines/GE-Voluson-730-BT05-EXP-4D-Ultrasound-Machine-with-RAB4-8L-and-RIC5-9-Probes
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10. A - mód (2) 

• 4 jelvisszaverő tárgy/struktúra esetén: 

• TGC - idő vétel kompenzáció (adott időablak kimaszkolása) 

• szöveti abszorpció hatásának kiküszöbölésére 



   

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11. 2D, B-mód 

Mint az A mód, csak nem kitéréssel hanem a pont fényességével jelenítünk meg. 

• probléma a gömbszerű terjedés → interferencia! 

• vese vagy máj körvonalai érfalak 

• vese üreg rendszere 

• epehólyag bennéke cisztában lévő folyadék és lágyrész közötti határ 

• májban elkülöníthetők az egyenletesen szétoszló és a gócos elváltozások 

• daganatos és ép szövetek határa 

• kontrasztanyag 
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• További ultrahang vizsgálatok 

• intervenciók vezérlése: 

• ciszta, tályog, aspiráció, biopszia 

• dinamikus vizsgálat - szervek mozgásjelenségei 

 

 

12. További módok 

• M - mód (TM - Time Motion mód) 

• Az M módú ábrázolás egyetlen B képbeli egyenes időbeli változásainak megjelenítése. (pl.: 

echokardiográfia) 

• Color Ooppler, Power Ooppler, Spektrum Ooppler 

• Ha a kibocsátott nyaláb hozzánk közeledő véráramról verődik vissza, nagyobb frekvenciát kapunk, mint 

amit kibocsátottunk, amennyiben tőlünk távolodik az áramlás, alacsonyabb frekvencia érkezik vissza. 

• Ha pontosan felénk vagy tőlünk el áramlik, akkor a legnagyobb a frekvencia változása 

• Csak a merőlegestől eltérő komponens mérhető 

 

13. Doppler technikák 
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• Érszűkület, regurgitatio, shunt és szöveti perfúzió 

• Erek térbeli elhelyezkedése, az egyes szervek vérellátása, a fejlődési rendellenességek és súlyosabb áramlási 

zavarok 

• Alacsony vagy nagy ellenállású terület Power Ooppler: 

• nem az áramló sebesség nagysága, hanem az átáramló közeg tömege jelenítődik meg színskálán. 

 

14. Belső működés 
 

• Transducer 

• piezoelektromos kristály építi fel (~128-192 db) 

 

• Transducer frekvencia érzékenység 

• Egy ultrahang impulzus mikro másodperc 

nagyságrendű 

• A teljes adás és vételi ciklus néhány 10 mikro 

másodperc 

• A kristály csoportok ciklikus kapcsolgatásával 

hullámfrontok jönnek létre 

• A kapott jelet algoritmusokkal feldolgozzák 
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• A hanghullámok (is) irányíthatóak, fókuszálhatóak 

 

15. A 3D és 4D ultrahangtechnika 

• 3D: Sok, egymás melletti 2D, azaz síkképet egymás mellé pakolva térbeli képet kaphatunk 

• 4D-ben időben változóvá tesszük (mozog) 

• Előnyei 

• Diagnosztikus pontosság, gyorsaság 

• Reprodukálhatóság 

• Fotorealisztikus képi megjelenítés 

• „Felületi, áttetsző, kevert" vizsgálati mód 

• Néhány milliméteres képletek in vivo térbeli megjelenítése 

• 3D volumetriás vizsgálatok, 3D color histogram, 3D power doppler (szövetek, szervek szerkezetének, 

áramlási viszonyainak vizsgálatát teszik lehetővé) 

• Számos fejlődési rendellenesség korábban ismerhető fel 

IN VIVO (latin)= szó szerinti jelentése: élőben. 

IN VITRO (latin) =szó szerinti jelentése: üvegben. a kísérleti folyamat az élő szervezeten kívül (Petri-

csészében, kémcsőben) zajlik le. 

 

16. 3D/4D 
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17. Mit jelent a 3D leképezés? 

• A volumen renderelés egy számítási mód a felvett volumen meghatározott 3D struktúráinak egy 2D képen 

való ábrázolásához 

• A 2D kép minden pontjának szürkeértékét a megfelelő vetítési vonal mentén található pontokból számítják 

• A különböző számítási algoritmusok (felületi, transzparens mód) meghatározzák, hogy hogyan kell a 3D 

struktúrát ábrázolni 

18. 3D leképezés - renderelés 

• Volumen módszer 

• Jó minőségű 2D képen elhelyezett volumen ablak segítségével (nagyság, szög, helyzet, gyorsaság, stb.) 

• A VOL-BOX, a vizsgálandó területet, a ROI-t határolja 

19. Jó 3D kép feltételei 

• Render ablak beállításai 

• Jó minőségű 2D kép 

• Betekintés iránya 

• Nézeti méret 

• Szabad rálátás az objektumra 

20. Renderelés 
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21. Leképezés - renderelés 
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22. Orientáció 
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23. Kép ábrázolási módok 

• Metszeti síkok 

• Longitudinális 

• Transzverzális 

• Horizontális 

• Referencia mód Niche mód (kimetszett hasáb) 
 

 

 

24. Renderelési algoritmusok felületi rekonstrukciók 

• Felszíni (textúra) mód 

• A felszín szöveti módon kerül ábrázolásra 

• Felületi (elmosott) mód 

• A felszín kisimított, felszíni módban ábrázolódik 

• Megvilágított mód 

• A felszín megvilágított módon kerül ábrázolásra 
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• Grádiens megvilágított mód 

• A felszín, mintha egy pontszerű fényforrásból lenne megvilágítva 

25. Renderelési algoritmusok, transzparens mód 

• Maximum mód: legnagyobb szürkeérték ábrázolása: csontstruktúrák 

• Minimum mód: legkisebb szürkeértékek ábrázolása: erek, folyadékkal telt üregek 

• X-ray mód: összes szürkeérték ábrázolása: szövetszaporulatok 

26. Transzparens mód 

 

27. Transzparens mód példa (Septált, benignus ovarium cysta) 
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28. Volumen Contrast Imaging (VCI) 

• Speciális 4D leképezési mód 

• A VOL- BOX-on belül, meghatározott „vastag" szelet-térfogaton belül, keskeny szeletek sokaságából 

történik a leképezés 

• Tökéletesíti a kontrasztfelbontást, kiváló jel-zaj viszony 

• Felület textúra mód és a transzparens maximum mód 70/30 %-os keverése 

+ felület transzparens mód 

29. Volumen Contrast Imaging 

Valós idejű 4D leképezés pszeudo 2D módban 

A diffúz szöveti elváltozások jobb megítélésében használható 

 

30. TUI - STIC magzati szív (STIC - Spatio Temporal Image Correlation) 

Teljes magzati szívciklust jelenít meg valós időben 
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31. VOCAL (Virtual Organ Computer-aided AnaLysis) 

• Automatikus kontúrfelismerés (6-120 síkban automatikusan méri a volument, függ az elforgatás szögétől, 9, 

15, 30 fok) 

• Egy virtuális burok létrehozása az elváltozás körül. A burok falvastagsága meghatározható 

• A vascularisatio automatikus számítása a burkon belül a 3D színhisztogram segítségével 
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32. VOCAL gyakorlati alkalmazása 

• Daganatok pontos volumen mérése (Prostata, ovarium, endometrium, stb.) 

• Terápia tervezése, ellenőrzése 

• A legpontosabb térfogat számítási módszer 

33. Transrectalis 3D vizsgálatok - Transzducerek 

 

34. További linkek/irodalom az előadáshoz 

•  http://www.photo-klarisz.com/ismertetok/a-fotozas-alapjai/a-digitalis-kep 

http://www.photo-klarisz.com/ismertetok/a-fotozas-alapjai/a-digitalis-kep


   

 65  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Voxel 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnt%C3%A9r 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Human_anatomy_planes_hu.svg 

• http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/antropologia/images/1_559f9bbd.gif 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Voxel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnt%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Human_anatomy_planes_hu.svg
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/antropologia/images/1_559f9bbd.gif
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5. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Röntgen alapok 

• Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) 

• „x” sugár → röntgen sugár 

 

• Sugárgyengítés/elnyelődés törvénye: 
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• ahol: 
I a testből kilépő sugárzás intenzitása 

I0 a testbe belépősugárzás intenzitása 

e a természetes logaritmus alapja 

μ a sugárgyengítési együttható (függ az anyag rendszámától, sűrűségtől, sugárzás spektrumától) 

d a μ a sugárgyengítési együtthatójú objektum vastagsága 

3. Orvosi-diagnosztikai röntgencső 

• A csőnek mint sugárforrásnak van a legnagyobb hatása a röntgenkészülék által előállított képre, amit a 

következő három fontos paraméter befolyásol: 

• sugárzás erőssége 

• a sugárzott dózis 

• a fókusz mérete és az energia eloszlás a fókuszban 

• Egy röntgencső a legegyszerűbb kivitelnél egy katódból és egy anódból áll, amik egy üvegburában vannak 

légmentesen lezárva. 

 

4. Röntgen berendezés és a képalkotás 
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5. Röntgenvizsgálat 

• alapvizsgálat 

• mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátásban 

• első választandó eljárás 

• vizsgálattípusok 
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6. Röntgenvizsgálat (folyt.) 
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7. A röntgenfelvétel... 

• térbeli képletek síkbeli leképezése 

• négy alapvető „szövettípus" különíthető el 

• a szövetek csak akkor különíthetők el, ha köztük határfelület jön létre 

• hasznos első választás mellkas, has és csont vizsgálatára 

8. Szöveti kontraszt 

Egy képlet csak akkor ábrázolódik, ha közte és környezete között kimutatható nagyságú eltérés van a 

sugárelnyelődésben. 
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9. A sugárelnyelődést befolyásoló tényezők 

• a röntgensugárzás hullámhossza (λ) 

• a besugárzott anyag rendszáma (Z) 

• a besugárzott anyag sűrűsége (D) 

• a besugárzott anyag rétegvastagsága (d) 

10. Sugárzássűrűség 
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11. Határfelületek 
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12. Alul és túlexponált film 

 

13. Szummációs felvételek 

• natív vizsgálat: 

• tüdő 
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• csontrendszer, fogak 

• emlő 

• sürgősségi vizsgálatok 

• szűrővizsgálatok 

• kontrasztanyagos vizsgálatok: 

• emésztőrendszer, erek, vese és húgyutak, belső női nemi szervek öntvényei 

14. Szummációs felvételek helye a diagnosztikában 

• első vizsgálatként indikálhat további vizsgálatokat 

• diagnózist adhat olyan szervrendszerekben, ahol finom részletek megjelenítésére képes: 

• mellkas 

• csont 

• ... 

15. Átvilágítás 

• hagyományos röntgenfelvételek kiegészítése 

• térbeli viszonyok elemzése 

• funkcionális vizsgálatok: 

• légzés, bél- és szívmozgások 

• célzott felvételek 

• beavatkozások vezérlése: 

• katéter, punkciós tű útjának nyomon követése 

16. Röntgen kristallográfia 

• Kristályosítani kell az anyagokat 

• Nagy és tiszta protein kristályok 

• Nehéz előállítás 

• Sok fehérjét nem „lehet" kristályosítani 

• Pl. a vízre érzékeny membránproteinek elveszítik formájukat 
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17. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen 

• http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Kepalkot.htm 

• http://www.freepatentsonline.com/7054412.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Kepalkot.htm
http://www.freepatentsonline.com/7054412.html
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6. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Röntgen alapok 

• Sugárgyengítés/elnyelődés törvénye: 
 

 

 

 

 

ahol: 
I a testből kilépő sugárzás intenzitása 

I0 a testbe belépősugárzás intenzitása 



   

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

e a természetes logaritmus alapja d 

M a sugárgyengítési együttható (függ az anyag rendszámától, sűrűségtől, sugárzás spektrumától) 

d a M a sugárgyengítési együtthatójú objektum vastagsága 

3. Orvosi-diagnosztikai röntgencső 

• A csőnek mint sugárforrásnak van a legnagyobb hatása a röntgenkészülék által előállított képre, amit a 

következő három fontos paraméter befolyásol: 

• sugárzás erőssége 

• a sugárzott dózis 

• a fókusz mérete és az energia eloszlás a fókuszban 

• Egy röntgencső a legegyszerűbb kivitelnél egy katódból és egy anódból áll, amik egy üvegburában vannak 

légmentesen lezárva. 

 

4. Tomográfia 

• A tomográfia egy képalkotó módszer neve: 

• adott tárgy egy szeletéről vagy sík felületéről készítünk képet: tomogramot. 

• Több 2D képből építjük fel a 3D képet 

• Számítógép KELL hozzá 

• Főbb fajtái 

• Lineáris tomográfia: ez a tomográfia legalapvetőbb formája. 

• Poli-tomográfia: geometrikus mozgásokkal képalkotás (ciklikus, 8-as, stb.) 

• Zonográfia: Ez a lineáris tomográfia egy változata, ahol a mozgás egy meghatározott ívét használják. 

• CT - Computer Tomográfia Röntgen segítségével 2D → 3D 

• Fény segítségével -> Optikai koherencia tomográfia OCT 
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5. Computer Tomográfia (CT) 

• A CT matematikai alapjai: J. Radon, 1917 

• Alapötlet: 

• Ismeretlen objektum belső szerkezete kiszámítható (kép készítése lehetséges) ha végtelen mennyiségű 

irányból méréseket végzünk róla. 

• Első képalkotó modalitás, amely lehetővé tette a test mélyebb struktúráinak szeletről szeletre történő 

vizsgálatát 

• ~50 év fejlődés 

• Számítógép KELL hozzá 

6. CT alapok 

• Ugyanúgy mint a röntgen technika, röntgen sugárzást használ 

• Nem filmet exponálnak, hanem detektorral érzékelnek 

• A detektor kapott jeleiből számítógéppel rekonstruálják a képet 

• Hagyományosan a filmen megjelenő szürke árnyalatok a testen áthaladó sugarak útjába eső szövetek átlagos 

sugárgyengítésével arányosak 

• CT-n a adott térfogatelem átlagos sugárgyengítését kaphatjuk meg (felbontóképesség!) 

• Különböző irányokból végzett mérések = projekció 

• Több projekció → nagyobb pontosság 

7. 3D kép készítés 

• Ha mindkét képen van beazonosítható közös pont, akkor térbeli koordinátákat is nyerhetünk. 

• Ha az inhomogén anyagot több irányból átvilágítjuk (pl.: 360 fok) a vetületekből rekonstruálhatjuk a teljes 

voxelt. 
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8. CT történelem 

 

• Első készülék (~1970): 

• Allan M. Cormack (US),Godfrey N. Hounsfield (UK) 

• 1972 CT első alkalmazása 

• 1979 Nobel díj 

• EMI Mask 1 

• 80x80 pixel felbontás (3mm-es pixelek) 

• minden szelethez hozzávetőlegesen 4,5 perc mérési idő és 1,5 perc rekonstrukciós idő tartozott 

• koponya felvételekre szánták 

9. Szűrés a képeken 

• A nagy sugárgyengítéssel rendelkező szövetek árnyékot vetnek a környezetükre 
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• Ez a képeken zavaró → minden projekció minden pixelén matematikai szűrést (árnyékeltávolítást) 

végeznek 

• A szűrés függ: röntgencső geometriája, detektor 

• Több szűrő (kernel) használatával szabályozható: 

• kép keménysége/lágysága, minősége 

10. Backprojection - megjelenítés 

• Az egyes projekciók adatait hozzárendeli a képmátrix pixeleihez a pixel geometriai helyzetének megfelelő 

súlyozás után (minden projekció minden pixelén) 

• A mátrix minden pixele egy értékkel rendelkezik = adott térfogatelem relatív lineáris sugárgyengítési értéke 

 

• Az értékeket egy skálához rendelik: 

• HU - Hounsfield Unit 

• K konstans (1000) 

• μ adott képpont sugárgyengítési együttható 

• μvíz víz sugárgyengítési együtthatója 

• Skála fix pontjai: víz=0, levegő = -1000, szövetek (3000-ig) 
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11. Backprojection - megjelenítés (folyt.) 

 

• A -1000-3000 tartomány túl nagy 

• megjelenítéshez a skála ablakolt: érdekes szöveti struktúrákat 256 szürkeárnyalatra illesztik (két fontos érték: 

ablak szélesség, ablak közép) ablak alatt fekete, ablak felett fehér szín → vizsgálat függő! 

12. CT berendezés általános felépítése 
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• Gantry 

• Páciens asztal 

• NAgyfeszültségű generátor 

• Vezérlőpult 

• Számítógép 

13. Gantry 

 

• 1.5-2 tonna 

• Pozícionáló fények 

• Mikrofon + hangszóró a kommunikációhoz 

• Közepén 60-70 cm kerek nyílás → vizsgáló mező (asztal + páciens befér) 

• Röntgencső, szemben a detektorok és adatgyűjtő rendszer (a cső-detektor rész forog) 
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• Új készülék 360O-os körbefordulás 1/2 sec! 

• Nagyteljesítményű röntgencső, olajos hűtés, forgó anód cső (katódból a részecskék nagyon melegítik) 

14. Kollimátorok 
 

• Röntgencsőből a sugárkapun lépnek ki a 

röntgensugarak 

• Sugárkapunál szűrők 

• Sugárzás homogenizálás 

• Lágy sugárzás kiszűrése 

• 2 kollimátor a rendszerben 

• Legyező alakú sugárnyaláb 

• Szeletvastagság beállítás 

 

15. Detektorok 

• Röntgencsővel szemben 

• 700-1200 db, egysoros, vagy többsoros (multi-slice) 

• Működés alapján 

• Szcintillációs 

• A detektort ért sugarak felvillanásokat okoznak, fotodetektorral ezt érzékelik. Jellemzői: mechanikai 

stabilitás, kis méret, alacsony tápfeszültség, modulárisan cserélhető, hőmérséklet érzékeny → gyakran 

kell kalibrálni 

16. Detektorok (folyt.) 

• Ionizációs detektorok 

• Nemesgáz töltés (xenon, 20-25 bar), monolit struktúra, 500-1000V feszültség (előfeszítés), az ionizált gáz 

áramot gerjeszt 

• Jellemzői: stabil, megbízható, környezettől független, rosszabb hatásfok, nagyobb fogyasztás, költséges 

javítás 

17. További alkotórészek 

• Adatgyűjtő rendszer 

• Analóg jelek → jelerősítés → mintavétel 

• Páciens asztal 
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• Motorizált minden irányban, ~1mm pontosságú 

• Nagyfeszültségű generátor 

• 120-140 kV, 80-400mA, 50-60kW!, háromfázisú 

• Manapság beépítik a gantry-be 

• Vezérlőpult 

• CT működtetéséhez szükséges kezelőszervek 

• Számítógép (OS (MS/Linux) + képfeldolgozás) 

18. Képminőség 

• Térbeli felbontás 

• Térbeli speciális fantommal mérik (különböző denzitású területeket tartalmaz) 

• Vonalpár/centiméter (vp/cm) vagy (lp/cm), manapság >20 

• Függ: detektor mérete, cső fókuszpontjának fizikai mérete, alkalmazott kernel 

• Kontraszt felbontás 

• Legkisebb különbség, ami hasonló denzitású szövetek között megkülönböztethető 

• Adott dózis mellett hány mm nagyságú a legkisebb megjeleníthető objektum mérete, mekkora HU 

különbség látható 

19. Képminőség (folyt.) 

• Kontraszt felbontás 

• Függ: detektor mérete, cső fókuszpontjának fizikai mérete, alkalmazott kernel 

• Kép szemcsézettség: elektronikus zajból származik 

• Függ: csőfeszültség,cső áram, fókuszpont méret, szelet méret, mérési idő, páciens méret 

20. Projekció típusok 
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21. 1. generáció: forgás/transzláció, „ceruza" sugár 

• Csak 2 röntgen detektor (2 slice) 

• Párhuzamos sugarak 

• 160 sugár 24 cm területen 

• 180 projekció 1 fokos különbségekkel 

• ~ 4.5 perc /scan 1.5 perces rekonstrukciós idő 

 

22. 2. generáció: forgás/transzláció, szűk legyező sugár 

• Sorosan telepített 30 detektor 
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• (600 sugár x 540 nézet) 

• 18 sec / slice 

 

23. 3. generáció: forgás/forgás, széles legyező sugár 

• >800 detektor 

• Teljes testes besugárzás 

• Röntgencső és detektor mechanikailag egybefüggő egység 

• 1/2 sec scannelés 

 

24. 4. generáció: forgás/stacionárius 

• Gyűrű műtermékek eliminálása 

• Álló gyűrűben kb 4,800 detektor 



   

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

25. 3. vs 4. generáció 

 

26. 5. generáció: stacionárius/stacionárius 

• Szív CT-khez fejlesztve 

• 50 msec scan idő 

• CT filmek készítése a működő szívről 
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27. 6. generáció: helikális 

 

28. 7. generáció: több detektor tömb 
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29. IN VIVO Diagnosztika - sugárterhelés 
 

Radiológia Dózis (mSv) 

CT koponya 3.8 

vese 4.6 

vastagbél 7.4 

CT egésztest 8.2 

Az ENSZ Atomsugár hatásokat Vizsgáló Tudományos Bizottságának egy 1988-as felmérése szerint a 

Föld népessége természetes forrásokból (kozmikus és földkérgi sugárzásból) évente átlagosan 2,4 mSv 

sugárterhelést kap. 

[A Sv (sievert - ejtsd: "szívert") az élő szervezetet érő sugárzás hatásának mértékegysége.] Ennek 

kétharmada belső, egyharmada külső forrásokból származik. Amíg az előzőnek csaknem az egésze, 

addig az utóbbinak a nagyobbik fele földkérgi eredetű. 
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7. fejezet - 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Tomográfia (ism.) 

• A tomográfia egy képalkotó módszer neve: 

• adott tárgy egy szeletéről vagy sík felületéről készítünk képet: tomogramot. 

• Több 2D képből építjük fel a 3D képet 

• Számítógép KELL hozzá 

• Főbb fajtái 

• Lineáris tomográfia: ez a tomográfia legalapvetőbb formája. 

• Poli-tomográfia: geometrikus mozgásokkal képalkotás (ciklikus, 8-as, stb.) 

• Zonográfia: Ez a lineáris tomográfia egy változata, ahol a mozgás egy meghatározott ívét használják. 

• CT - Computer Tomográfia Röntgen segítségével 2D - 3D 

• Fény segítségével — Optikai koherencia tomográfia OCT 

3. OCT - Optikai koherencia tomográfia 

• Koherens fénynyalábok interferenciáján alapuló képalkotó eljárás. 

• Tehát itt nem az elnyelődés, hanem a visszaverődés a lényeges fizikai esemény 

• Mikrométeres nagyságrendben vizsgálhatóak az élő szövetek nem invazív szöveti „biopszia" 

• Retina vizsgálatok 

• Non-contact típusú vizsgálatok 

• Bőrvizsgálat 

4. A szem anatómiája (1) 
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Macula lutea (sárgafolt) közepén a fovea centrális (az éleslátás helye) 

5. A szem anatómiája (2) 

 

6. OCT Története 

• Új képalkotó eljárás 

• 90-es évek elején Huang és társai fénynyalábot használnak vizsgálati minta leképezésénél 

• 95-ben TD-OCT alkalmazása a szemészetben 

• Később: angiológia, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, ?fogászat? 



   

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 98-ban első magyar egészségügyi tapasztalatok 

• 2003 SD-OCT (Spectral-domain OCT) 

• ~2007 D (SD) -OCT (Doppler OCT) 

• ~2008 kétirányú Doppler OCT (FD OCT) 

7. TD-OCT 

• Time-domain OCT 

• Első három generáció 

• Alacsony koherenciájú interferometria elve 

• Fényforrás: szuperlumineszcens dióda lézer (SLD) 

• Infravörös tartományban (810 nm), alacsony koherenciájú fénynyaláb 

8. Működés (1) 

• A kibocsátott fénynyaláb szétválasztásra kerül, az egyik nyaláb egyenesen a tárgyra (pl.: szembe), a másik 

nyaláb pedig a berendezés referencia karjába jut. A referencia karban egy referenciatükör van elhelyezve, 

amely 2 mm-es távolságban folyamatosan oszcillál. 

• A szemgolyóba jutó fény a retina különböző rétegeiről optikai denzitásuk függvényében visszaverődik. 

• Amikor a fényforrás és az adott réteg távolsága megegyezik a fényforrás és a referenciatükör közötti 

távolsággal, a két visszaverődő fénynyaláb között interferencia lép fel. 

9. Működés (2) 

• A visszavert fénysugarak egy Michelson féle interferométerbe érkeznek be, amely képes az interferenciát 

feldolgozni és jellé alakítani. 

• A-mód scan-t hoz létre (x tengelyén a távolság, y tengelyén pedig az optikai denzitás szerepel). A retina 

egyetlen pontjáról hordoz információt. 

10. Működés (3) 
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11. Harmadik generációs TD-OCT 

• Működési paraméterek 

• Standard lassú leképezés során: 6 mm hosszú vonal mentén (pl.: macula) 512 db A-scan, amelyekből egy 

B-módú kép áll össze. 

• A berendezés 1 másodperc alatt kb. 400 db A-scant képes előállítani. 

• A B-módú kép egy keresztmetszeti kép, amelynek x tengelyén a retina egymás melletti pontjai, y tengelyén 

pedig a mélységi információ szerepel. 

• Az optikai denzitást hamis színkódolással, vagy szürkeskála segítségével jelenítik meg (nagyobb optikai 

denzitáshoz intenzívebb szín) 

• B-módú kép: közel 10 μm-es axiális felbontás! 

12. TD-OCT felhasználási területei 

• Mérhetővé vált általa a retina vastagsága, tehát nemcsak kvalitatív, hanem kvantitatív információt is 

nyerhetünk az ideghártyáról 

• az ideghártya állapotának pontosabb követését tette lehetővé. 

• diabeteses retinopathia 

• időskori macula degeneráció 
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Egészséges macula OCT képe 3. generációs Stratus OCT Carl Zeiss berendezés (Meditec Inc., Dublin, 

CA, USA) szoftverrel szegmentálva/vizualizálva + elemzés 

13. OCT elemzések 
 

• Macula morfológiai/morfometriai vizsgálata 

• Középponti vastagság, átlagos macula térfogati 

értékek 

 

• Papilla morfológiai vizsgálata 

• papilla kimélyültségének (ún. cup to disc, C/D 

arány) 

• papilla körül az idegrost réteg (RNFL) 

vastagságának objektív meghatározása 

 

14. Problémák 

• Az OCT leképezéseken látható struktúrák pontos szövettani megfeleltetése betegségek esetén hibás lehet 

• Mérési hibák 

• Hamis vastagsági adatok 

• Képszegmentációs tévedések miatt - algoritmikus problémák 

• Gyenge jelerősség - mérési problémák 

• Manuális korrekció lehetősége!? 

• Betegségek (pl.: degeneratív megvastagodások) rontja a felismerhetőséget 
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15. SD OCT (Spectral-domain OCT) 

• Fourier elven működik 

• A leképezési sebesség növekedett 

• A jel/zaj arány csökkent 

• Nincs mozgó referencia kar 

• A kibocsátott és ugyancsak két fénynyalábbá osztott fény visszaverődött sugárzásának interferenciájából a 

visszaérkező fény hullámhossz-spektrumát elemzi Fourier analízissel, így számítva ki a retina egyes 

pontjainak reflektivitását. 

16. Spectral-domain OCT működés (folyt.) 

 

17. SD OCT Működési paraméterek 

• Mivel nincs mozgatott referenciatükör: 

• kb. 26.000-50.000-100.000/sec A-scan készítése (vö.: TD OCT 400/sec) 

• Felbontóképesség < kb. 5 μm 

• 1 B-módú kép 1024 A-scanből áll (vö.: TD OCT 512) 

• A gyorsabb működés miatt a szemmozgásnak kisebb a torzító hatása 
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• Több mérés/leképezés, jobb felbontás → részletgazdagabb kép 

• Radiális/párhuzamos vonalú leképezési módok 

18. OCT képek feldolgozási lehetőségei 

• B módú képek ←→ nagyfelbontású szövettani képek (nagyfelbontású digitális mikroszkópia) 

• OCTRIMA - OCT Retinal Image Analysis 

• Matlab alapú, retina réteg szegmentációra képes 

• Berendezésgyártók saját beépített szoftverei 

19. OCT bőrgyógyászati használata 

• SD-OCT teszi lehetővé 

• Vérerek bőr alatti hálózata vizualizálható 

• Az érhálózat állapota lényeges információkat hordoz a szövetek egészségével és tápanyagellátásával 

kapcsolatban 

• Doppler OCT (D-OCT) 

• Áramló vér mennyisége, stb. 

• Kétirányú Doppler OCT (FD OCT ) 

 

20. Kétirányú Doppler OCT (FD OCT) 

• Képes abszolút áramlási sebességek mérésére 

• Vizsgálati szögfüggetlen 
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21. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://www.youtube.com/watch?v=LTHidtxFPhE&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=NiGJu2XTSjY 

http://www.youtube.com/watch?v=LTHidtxFPhE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NiGJu2XTSjY
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8. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. MRI - (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging Mágneses(mag)rezonancia-képalkotás 

• Adott szövet vízmolekuláiban lévő hidrogén magot (egyszerű proton) erős mágnesekkel polarizálják és 

gerjesztik, ezáltal egy detektálható jelet produkálnak, amely a testről alkotott képeken térben kódolt. 

Háromféle elektromágneses mező: 

•  

egy nagyon erős (tesla nagyságrendű) statikus mágneses mező a hidrogén mag polarizálásához 

• egy gyengébb, időben változó (1 kHz nagyságrendű), téri kódoláshoz szükséges, ún. gradiens mező 

• egy gyenge rádiófrekvenciás (RF) mező, mely egy RF antennán keresztül összegyűjthető, mérhető jelek 

produkálását lehetővé tevő manipulációjára képes a hidrogénmagoknak. 

3. MRI - Mágneses(mag)rezonancia-képalkotás 

• Mivel a CT és az MRI a szövetek különböző tulajdonságaira érzékenyek, a képek minősége is látványosan 

különbözik. 

• Az MRI vagy eredeti nevén NMR csak az 1980-as évek eleje óta használatos technika. Az intenzív statikus 

mágneses mezőnek való hosszú távú vagy esetleg ismételt kitételnek nincsenek ismert következményei. 

(NMR → MRI, N = nukleáris ☹  ) 

4. Történelem 

• Isidor Isaac Rabi (1938) mágneses magrezonancia jelenség (1944 - fizikai Nobel-díj) 

• Felix Bloch (Stanford) & Edward Mills Purcell (Harvard) egymástól függetlenül, de egyidőben (1946) /mag 

mágneses rezonancia vizsgáló módszer kidolgozása/ 

• 1952 Bloch és Purcell fizikai Nobel díj 

• 1973 az első felvétel kémcsőről majd paprikáról 
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• 1975 Richard Ernst Fourier-transzformációt használ képrekonstrukcióhoz 

• 1974-76 első egésztest MRI készülék (EMI/Philips) NMR felvétel emberről (Raymond Damadian) 

• 1986 első készülék Magyarországon (SOTE) 

• 1991 Richard Ernst kémiai Nobel-díj 

• 2003 Paul Lauterbur & Peter Mansfield orvosi és fiziológiai Nobel díj az MRI orvosi alkalmazásáért (nagyon 

vitatott döntés) 

 

5. Leképezés 

• 3D objektum 2 dimenziós vetülete az Y tengely mentén és 4 db 1 dimenziós vetülete 45 fokonként az XZ 

síkon 

 

6. MRI működési elve 

• A protonok mágneses térben képesek 

- elektromágneses energiát befogadni és kiadni 

• Nyugalmi állapotban a protonok mágneses tulajdonsága véletlen eloszlású. 

• Homogén (pl.: függőleges irányú) mágneses tér hatására a protonok irányba állnak. 

• A mágneses térre merőleges rádiófrekvencia hullámok kitérítik a protonokat 
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• A gerjesztés után (adott Hz H:64) mérhetőek a kitérés (elektromágneses energia leadásának) komponensei 

7. MRI berendezés felépítése 

 

8. MRI berendezés 

• A készülék központi része a mágnes(ek) 

• A mágneses tér erőssége nagyban meghatározza a kinyerhető jel erősségét 

• Az alagútrendszerű és a nyitott mágneses MRI 

• Az alagútrendszerű: egy nagy szupravezető tekercsből áll, melynek közepe (pácienstér) egy szűk, működés 

közben zajos hely. (nagyobb teljesítményű 1,0, 1,5, 3,0, 7,0 Tesla térerejű berendezések). 

• A nyitott mágnessel szerelt készülék: kényelmesebbek lehetnek a szorongó betegek számára. (gyengébb 

mágnessel rosszabb képminőséget produkálnak 0,1-0,3 Tesla) 

 

9. MRI berendezés felépítése (folyt.) 

• Magnetic (Mágneses): statikus mágneses mező előállításához tekercsek 

• Resonance (Rezonancia): rádiófrekvencia előállítása 

• Imaging (Képalkotás):grádiens mező előállításához tekercsek 

• Adatátviteli és adattároló egység 
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10. Magnetic: Statikus mező tekercsek 

 

A berendezés nagy párhuzamos tekercseket tartalmaz, melyek a fő mágneses mezőt (B0) alakítják ki, (pl.: 3T). 

 

11. Resonance: rádiófrekvenciás (RF) tekercsek 
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Rádióhullámok segítségével közlünk energiát , és a kapott „visszhangot” rögzítjük 

12. Imaging: Gradient Coils 
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3 db grádiens tekercs , a főbb irányok felé állítva 

Ez határozza meg az MRI térbeli felbontását 

13. MRI mágnes 
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http://www.youtube.com/watch?v=6BBx8BwLhqg 

14. MRI képalkotás 

• Eltérően a korábbiakhoz itt nem vetítések, visszaverődések adják a képalkotás input adatait 

• Frekvencia és fázis az input a képhez 

• MRI Képalkotás főbb részei: 

• Szelet kiválasztás 

• Fázis kódolás 

• Frekvencia kódolás 

http://www.youtube.com/watch?v=6BBx8BwLhqg
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• A kapott Van egy valós tér, amiből át kell transzformálnunk k-térbe, ahhoz hogy létre tudjuk hozni a képet 

• K-tér (k-space)-ben S jel x, y pontbeli meghatározása: 

 

Ami a summája az összes l(x,y) voxel szignálnak a fizikai térben, adott grádiens mező esetén, adott pillanatban 

 

15. A két tér viszonya 



   

 106  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

16. Field of View (FOV), Voxel méret - képminőség 
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17. fMRI - (functional magnetic resonance imaging) 

• „f" - funkcionális 

• Adott agyi terület működése 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H5q79R9C-mk 

18. fMRI - (functional Magnetic Resonance Imaging) 

• Hagyományos MRI berendezést használnak 

http://www.youtube.com/watch?v=H5q79R9C-mk
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• Több felvétel adott területről 

• Vér oxigenizációs mérés 

• Nem invazív 

• Nincs ionizációs sugárzás 

• Bármennyiszer ismételhető 

• Kiváló tér/hely/lokalizációs felbontás, és elfogadható időbeli felbontást ad 

• fMRI, tehát egy mérési technika (hasonlóan az EEG és PET-hez) 

• 1990 Ogawa et al. fMRI képeket készít vér oxigenizáció függő kontraszttal 

• Plusz berendezések 

• Fiziológiai monitorozó egység 

• Stimulus kijelző 

• Viselkedés monitorozó egység 

19. fMRI hw/sw infrastruktúra 

 

20. fMRI - térfelbontás 

• fMRI hagyományos anatómiai voxel méret: 1.5 mm∧3 

• fMRI hagyományos funkcionális voxel méret: 4 mm∧3 
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21. fMRI - időfelbontás 

• Függ a berendezés mintavételi idejétől 

• Változóktól függ: 

• Vér-oxigén szint függő (Blood-oxygen-level dependent = BOLD) 

• 2-3 másodperc hogy alapérték fölé emelkedjen, és kb. 4-6 másodpercnél van csúcson 

• Kísérleti sajátosságoktól függ (tervezésnél dől el) 

• Általában néhány másodperces idő felbontás, max kb.: 100 ms-ig javítható 

 

22. CT vs. MRI 

• Kétdimenziós képet alkotnak a tárgy egy vékony "szeletéről", ezért tomografikus képalkotó eljárásoknak 

tekinthetőek. 2D→3D 

• MRI vizsgálat során nem alkalmaznak ionizált sugárzást (CT: igen, röntgen) 
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• MRI: 

• Nincs ismert egészségügyi kockázat (hőtermelődés) 

• Jelenleg nincs limitálva a vizsgálatok (scan) száma 

• Nemcsak transzverzális síkban képes szeletet előállítani 

• Kemény szövetekhez: CT (pl.: csont), puhákhoz: MRI (jobb a kontrasztfelbontó képessége) 

23. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• Lauterbur, P.C. (1973). Image formation by induced local interaction: Examples employing nuclear magnetic 

resonance. Nature, 242, 190-191. 
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9. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. PET - Pozitronemissziós tomográfia 

• Nem invazív, 3D, képalkotó eljárás 

• CT & PET kombinálja a két képalkotó technikát 

• CT: morfológia + PET: biokémiai folyamatok 

• Vannak hibrid berendezések 

• Fő felhasználási területek: onkológia, kardiológia és neurológia 

• A teljes sugárdózis nem jelentős: ~11mSv 

• Allergiás reakciók előfordulhatnak (ritka és enyhe) 

 

3. PET története 

• ~1950 David E. Kuhl, Luke Chapman és Roy Edwards 

• emissziós és transzmissziós tomográfia koncepciója 
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• 1961, James Robertson első PET scanner 

• Al Wolf/Joanna Fowler: 2-fluorodeoxy-D-glucose (2FDG) 

• ~2000 Townsend/Nutt PET/CT scanner 

4. Fludeoxyglucose (18F) - FDG/2FDG 

• A leggyakrabban használt radiofarmakon 

• Glükóz analógok 

• FDG: 18 F-fluoro-dezoxi-glükóz 

• 2FDG: 2-Deoxy-2-[18F]fluoroglucose 

• fokozott glükóz-metabolizmusú sejtekben (agy, szívizomzat, rosszindulatú tumorok, stb.) halmozódik fel 

• nem metabolizálódó marker anyag, változatlanul ürül 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg/200px-

Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg.png 

5. PET fizikája 

• Rádioaktív izotópok (tracer) bomlása 

• 1-3 mm az eredeti helytől pozitronok keletkeznek (beta bomlás) 

• 2 nagyenergiájú részecske ellentétes irányba (gamma sugarak) 

 

6. PET berendezés felépítése 

• Bomlás során keletkező részecskék érzékelése 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg/200px-Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg/200px-Fludeoxyglucose_18-F_skeletal.svg.png
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• Ellentétes gammasugarak becsapódásánál idő figyelése → térbeli koordináta meghatározása 

• Gyűrű alakú detektor 

• Több bomlási esemény egyszerre: 

 

7. Detektor komponensek 

• 169 kristály elem detektor blokkonként 

• 4 PMT/detektor 
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8. PET képalkotás 

• Együttes események szűrése 

• Szóródások kiszűrése 

 

9. PET működése 

• Pozitront sugárzó izotópokkal jelölt molekulák segítésével ábrázoljuk a szervezet biokémiai folyamatait (tehát 

nem anatómiai képletek) 

• radioaktív izotópot (bomló) tartalmazó molekula bejuttatása (radiofarmakon alapok: 18F, 15O, 13N 11C) 

• Rövid felezési idő (perces nagyságrend) → lokális előállítás! 

• Bejuttatási módok: levegő belégzés/injekció 

• Anyagcsere funkciók jó időfelbontással mérhetőek. 

• Elterjedt: FDG (18 F-fluoro-dezoxi-glükóz) a fokozott glükóz-metabolizmusú sejtekben felhalmozódik, utána 

könnyen ürül. 
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• Az izotópok sugárzását PET kamerával (gamma sugárzást) érzékelik 

• A koncentrációváltozást lehet 3D-ben vizualizálni 

10. PET felbontóképesség 

• Izotóp aktivitás/téregység: [milliCuries/milliLiter or mCi/mL] 

• SUV = átlagos ROI aktivitás (mCi/mL) → érzékelt aktivitás (mCi)/testtömeg (g) 

• >2.5 SUV már problémára utalhat 

11. PET vizsgálat 

• Járóbeteg ellátás keretében 

• Éhgyomorral (nincs étkezés előtte néhány óráig) 

• Izotóp bejuttatása 

• Várakozás vizsgálati céltól függően (nyugodtan) 

• Vizsgálat (1/2 óra) alatt mozdulatlanul 

• Utána lehetőleg sokat inni és 1 napig kisgyerekkel/terhes anyával tartósabb testi kapcsolat hanyagolása 

 

12. PET & CT scan protocol 
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13. PET & CT felvételek 

 

14. PET + CT fúzió 

• Eltérő modalitások fúziója 

• Képregisztrálás 
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• 3D tomografikus megjelenítés 

 

15. PET jelentősége 

• A betegségeket sokszor nem kíséri morfológiai elváltozás (pl.: az kezdetén) 

• A működést vizsgálhatjuk: KVANTITATÍV 

• Koncentrációváltozás (radioaktív izotóppal jelölt) az idő függvényében 

• Nem invazív 

• Szinte bármilyen biokémiai folyamathoz lehet radioaktív izotópot rendelni 

• Daganatok diagnosztikájánál nagyon jól használható 

• Nagyobb erőforrás igény a folyamatos osztódások miatt 

 

16. PET problémák 

• Nem betegség specifikus (max. folyamat specifikus) 

• Daganat vö. gyulladás, műtéti helyek 
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• Fokozott agyi/izomtevékenység, izgalmi állapot 

• Az agy alapból sok glükózt használ, ezért itt vannak FDG limitációk 

• A felszabaduló gamma sugarakat nem csak detektálni kell, hanem el is kell nyelni (vizsgálati helység) 

17. PET vs. MRI 
 

 PET MRI 

Felbontóképesség 2-6 mm <<1 mm 

Időfelbontás perces <1 sec 

18. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Fludeoxyglucose_%2818F%29 

• http://www.nmc.dote.hu/oktatas/klinsugfiz/tananyag/NMalaptanf.10/NM52_PET_QC_BL_.pdf 

• http://nmc.dote.hu/oktatas/izot_diagn/IDT11_PETszervezesiSajatossagok_2012.pdf 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozitronemisszi%C3%B3s_tomogr%C3%A1fia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fludeoxyglucose_%2818F%29
http://www.nmc.dote.hu/oktatas/klinsugfiz/tananyag/NMalaptanf.10/NM52_PET_QC_BL_.pdf
http://nmc.dote.hu/oktatas/izot_diagn/IDT11_PETszervezesiSajatossagok_2012.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozitronemisszi%C3%B3s_tomogr%C3%A1fia
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10. fejezet - 

1. Modalitások 

• Nagyfelbontású digitális mikroszkópia 

• Ultrahang alapú képalkotás (UH) 

• Röntgen (Rtg) 

• Computer Tomográfia (CT) 

• OCT (Optikai Koherens Tomográfia) 

• Mágneses rezonancia alapú képalkotás (MRI/fMRI) 

• PET (Pozitronemissziós tomográfia) 

• Infravörös termográfia/hőfényképezés 

2. Fizikai alapok 

• A testek az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 °C) felett elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, így 

például rádióhullámokat, fényt, illetve hő(sugárzás)t. 

• A hőmérséklet mérése a mérendő test által kibocsátott elektromágneses hullámok (infravörös sugárzás) 

alapján történik. 

• Fekete test: "ideális sugárzó" modelltest 

 

3. Fizikai alapok (folyt.) 
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Infravörös sugárzás = 760 nm - 1 mm hullámhosszúság tartományban 

Abszorpciós tényező α 
a test hősugárzás-elnyelési képességének mértéke 

Transzmissziós tényező τ 
a test hősugárzás-átbocsátási képességének mértéke 

Reflexiós tényező ρ 
a test hősugárzás-tükrözési képességének mértéke 

4. Általános hő/infrakamerás mérés / mérési körülmények 

• Optikai mérés - rálátás szükségessége 

• Mérési elrendezése 

• Egyéb tárgyak/testek sugárzásai 

• Megfigyelési szög hatása 

• Mérési útvonal / átviteli közeg 

• Mérőberendezés befolyásolása 

 

5. Infrasugárzás-érzékelők 

• Termikus: infrasugárzás hatására felmelegszenek és ennek hatására valamelyik fizikai (villamos) paraméterük 

megváltozik, amiből pedig a szükséges villamos jel "kinyerhető" 

• Foton-detektoros: fotonok számával arányos villamos jelet adnak, de működésükhöz mély hőmérsékletre való 

lehűtésük szükséges 

6. CTI - Computerised Thermal Imaging 

• Termogram = hőtérkép 



   

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A termográfia (hőtérképezés) egy olyan funkcionális vizsgáló eljárás, amelynek során az emberi test 

hőmérsékletét mérjük infra kamerával egy erre a célra kifejlesztett számítógépes szoftver segítségével. 

• Kb.: 20 év óta fejlesztik/használják 

7. Hőkamera típusok 

• Szkennelő (letapogató): egyelemű ("pont"-) detektort használnak az infravörös sugárzás átalakítására és a 

mérendő tárgyat egy mechanikus rendszerrel tapogatják le 

• Mátrixdetektoros hőkamerák: mechanikailag egyszerűbb, hőkép minden egyes képpontját egy-egy egyedi 

érzékelő alakítja át 

8. A hőkamera működési elve 

• A számadatokhoz mesterséges színskálákat rendelnek → ez kerül megjelenítésre kép formájában 

• A hősugárzás mennyisége és hullámhossza a testfelület hőmérsékletétől és hősugárzó képességétől függ. 

• Az emberi bőrnek ideális, 94-95 % a sugárzóképessége. 

9. Az emberi test hőmérséklet/energia disszipációs jellemzői 

Egészséges test (ember) esetén a sugárzás harmonikus 

Az emberi szervezeten belül a folyamatoknak sajátos infravörös másodlagos kisugárzása van. 

Tehát minden élettani folyamatot, mozgást, betegséget stb. hőmérsékleti változások kísérnek. (globális, alak, 

pontszerű) 

A testhőmérséklet: 

• a végtagokon általában alacsonyabb, 

• a mellkas és has belső szerveiben magasabb 

 

10. Az emberi test hőmérséklet/energia disszipációs jellemzői 

Mozgások során az izomzat hőtermelése a legjelentősebb tényező. 

A keletkezett hő kb. 85%-ban a bőrön és 15%-ba a tüdőn keresztül távozik. 
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A hőtermelés és a hőleadás helyei között a keringési teremt kapcsolatot 

Reggel ébredés után teljes nyugalomban átlagosan 37,5oC maghőmérséklet. A maghőmérséklet ingadozás: 

mintegy 1oC-nyi napszaki ingadozás. 

Átlagos - szájban mért - fiziológiás testhőmérséklet 36,8±0,4oC 

11. Termográfiás vizsgálat előnyei 

• Passzív mérés, nem invazív 

• Más képalkotó módszerekhez képest olcsóbb (a szükséges technikai háttér megvalósítása) 

• Betegség/kór megelőző eljárás 

• Vizsgálatait az alaktani (morfológiai) elváltozásokra épít 

• Alaktani elváltozások a struktúrák denzitás eltérésein át észlelhetők 

Denzitás - Sűrűség: A fényérzékeny lemezek feketedésére jellemző mutató 

12. Termográfia főbb típusai 

• Natív termográfia. 

• Teljesen passzív mérés/vizsgálat 

• Funkcionális termográfia, vagy stressz termográfia. 

• Termogén (hideg illetve a meleg próba), melyhez használhatunk: vizet, alkoholt, levegőt, stb. 

• Fizikai típusú. Fizikai terhelést jelent, azaz, pl. lépéspróba. Izomcsoportok vizsgálatára alkalmas. Terhelés 

esetén, a test hő disszipációjának vizsgálata. 

• Kémiai próbák. Kemikáliákat alkalmazásával: cukrot a mellrák esetében, nitroglicerint az artériás 

érbetegségek esetén. 

• Dinamikus termográfia 

• Folyamatos, vagy intermittáló felvételek. Alkalmas terápia követésre. 

13. Termográfiás vizsgálat módosító tényezők 

• Tudatmódosító szerek hatása 

• Az alkohol és az altatók ,erős gyógyszerek eltérés okozhatnak a hőháztartásban 

• Fizikai behatások 

• Napégés jelentősen befolyásolja a vizsgálatot. 

• Belső homeosztázis 

• Menstruációs időszak 

14. A termográfiás vizsgálat előnyei 

• A vizsgálat gyors, kockázat- és fájdalommentes 

• A vizsgálat korlátlan számban ismételhető, mivel a testet nem éri semmilyen káros hatás, vagy beavatkozás 

• A vizsgálat sikeresen kombinálható más diagnosztikai és gyógyászati módszerrel 
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• Olyan személyek részére is alkalmas, akiknél egyes diagnosztikai eljárások az állapotuk, vagy betegségük 

miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem jöhetnek szóba (várandós, szoptatós kismamák, stb.) 

15. Képalkotó berendezés hardver és szoftver felépítése 

• Infravörös kamera 

• Hardver - PC 

• Mérő és kiértékelő szoftver 

• Állványzat 

 

Mérő és kiértékelő szoftver minimális funkciói 

• Színséma beállítások 

• Egyéb képi beállítások (gamma, fehér fény, kontraszt, stb.) 

• Zoom funkciók 

• Kép/s beállítási lehetőségek 

• IR kalkulátorok (hőelnyelés, hősugárzás, reflexiók mérése) 

• Karbantartási és kalibrálási lehetőségek, környezeti hőmérséklet beállítások 

• Kézi képkészítés, folyamatos kép megállítás, mentés, visszajátszás 

• Korábbi file behívás és összehasonlítás az élő képpel 

• Zónák kijelölése a képen, zónákból képi hisztogrammok készítése 

• Adat exportálási lehetőségek (pl. excel, csv, raw adat) 

• Automatikus riasztások beállítása 

16. Néhány példa 
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A normál arc termogrammján az 

orrüreg hypotermként látszik. 
Jobb oldali arcüreg gyulladás 

termogrammja 
Homloküreg gyulladás képe, 

dominánsan jobb oldali. 

   

17. Néhány példa (folyt.) 
 

  
 

Normál nyaki termogramm Abnormál nyaki termogramm Bőrrák a jobb oldali lapockánál 
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11. fejezet - 

1. Egyszerűsített orvosi képfeldolgozás munkafolyamat 

• Képalkotó eljárások/modalitások → digitalizált képek → tárolás → adatmenedzselés → feldolgozás 

• A klinikumban ez lokális rendszereken történik 

• Szigetszerű rendszerek 

• Saját műszer, saját tároló, saját használatú szoftver 

• Széttöredezett információ 

• Drága vizsgálat → limitált esetszám → nehéz általánosságokat észrevenni 

2. Problémák 

• Képek összehasonlíthatósága (különböző gyártók, technológiák 

• Eltérő tároló rendszerek (adatelérés, biztonság) 

• Eltérő feldolgozó rendszerek 

• Eltérő fájlformátumok 

• Eltérő meta-adat tárolók 

• Általánosításra törekvés, alkalmazható kutatási eredmények? 

3. Szabványok: DICOM 

• DICOM - Digital Imaging and COmmunication in Medicine (1993-tól, előtte ACR/NEMA) 

• Képformátum 

• Adatátviteli protokoll 

• Széles körben elterjedt: közös nyelv, ISO standard 12052:2006 

• Jelenleg v3.0, de 4.0 elterjedése várható 

• Orvosi képek kezelése, tárolása, nyomtatása, továbbítása 

• Napjainkban a legtöbb képalkotó berendezésben implementálva 

http://medical.nema.org 

• Szabványos adattárolás és kommunikáció (PACS) 

• Nyomtatók (pl.: rtg-hez) egységesített kalibrálása 

• Kommunikációs portjai: 104, 2761,2762, 11112 

• MIME type: RFC 3240 DICOM offline fájlokhoz 

Alkotók: 

ACR: American College of Radiology, 

NEMA: National Electrical Manufacturers Association, 

AAPM: American Association of Physicists in Medicine, 

http://medical.nema.org/
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RSNA: Radiological Society of North America 

4. A DICOM Fejlődése 

• ACR (American College of Radiology) - NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 

• 1983 - ACR és NEMA közös bizottságot alakít 

• 1985 - 1.0 verzió 

• 1988 - 2.0 verzió 

• 1993 - 3.0 verzió és átnevezik DICOM-ra 

• ... 

• 2011 - legújabb verzió 

5. Amire nem ad megoldást... 

• A szabványnak megfelelő eszközök képességeinek megvalósítását 

• Milyen szolgáltatásokkal kell rendelkeznie a szabványnak megfelelő eszközöknek 

• Tesztelő eljárást, mely eldönti, hogy a megvalósítás tényleg a szabványnak megfelelő-e. 

• Tesztelésre úgynevezett Connectathon-okat szerveznek 

• összegyűlnek a gyártók fejlesztői és szabadon tesztelhetik egymás rendszereit kompatibilitási szempontból 

6. Adatformátum 

• DICOM szabványú (.dc3, .dcm és .dic kiterjesztésű, illetve kiterjesztés nélküli) fájlok 

• A kép mellett egyéb hozzátartozó információkat is eltárolunk (pl. páciens neve, azonosítója, pixel adatok, 

stb.) 

 

7. DICOM Elem 
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8. Példa... 

 

9. DICOM szolgáltatások 

• Store 

• Storage Commitment 

• Query/Retrieve 

• Modality Worklist 

• Modality Performed Procedure Step 

• Printing 

• Off-line media (DICOM files) 

10. Szabványok: DICOM 
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Lehetőségek 

• C# 

http://dicomiseasv.blogspot.co.il/ 

• Java 

http://wiki.trispark.com/displav/idt/Java+Dicom+Toolkit+Documentation 

• C/C++ 

http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en 

• PL/SQL 

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28416/ch_dev_apps.htm#CIHCBDFF 

11. PACS - Picture Archiving and Communications System (1) 

• DICOM alapú fájlok (dicom objektumok): 

• Átvitele, tárolása, elérése 

• Metaadatokat beágyazva kezeli a DICOM fájlba (pl.: pdf), saját adattípusok a fájlon belül (rengeteg) 

• Egy PACS rendszer általában 4 nagyobb részből áll: modalitások, biztonságos hálózat, munkaállomások, 

háttértárak 

• Keresés (C-FIND), kép lekérdezés (C-MOVE) 

12. PACS - Picture Archiving and Communications System (2) 

• Lényegében egy nagyteljesítményű számítógépes hálózat, melyen belül a digitális képalkotó berendezések és 

felhasználók összekapcsolhatóak. 

• Közös digitális archívumban a beteg + vizsgálat adatai 

• Előnyei: 

• A digitálisan készült kép utólag szerkeszthető, megtekinthető, javítható + kiegészíthető metaadatokkal 

• Veszteség nélküli adattárolás (akár évtizedekig) 

• Távoli hozzáférés és adatmegosztás 

• A készítési és tárolási költség a hagyományos megoldások (pl.: film) költségeinek töredéke. 

13. HL7 

• HL7- Health Level Seven 

• (ISO-OSI 7. réteg: alkalmazási réteg) 

• Non-profit szervezet, a kórházi információs rendszerek szabványosítására jött étre (klinikai és 

adminisztratív adatok) 

• Szabványokat készít egészségügyi informatika területen 

• Referencia modell - RIM 

• HL7 fejlesztői keretrendszer (HDF) 

• Gello - Klinikai döntéstámogató rendszerekhez nyelv 

http://dicomiseasv.blogspot.co.il/
http://wiki.trispark.com/displav/idt/Java+Dicom+Toolkit+Documentation
http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en
http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28416/ch_dev_apps.htm#CIHCBDFF
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• CDA - Klinikai dokumentum architektúra 

• Electronic Health Record (EHR) / Personal Health Record (PHR) 

• ... 

14. Adattárolás 

• Nyílt adattárolók: 

• IDA - Image Data Archive 

https://ida.loni.ucla.edu/login.jsp 

• UMCD - UCLA Multimodal Connectivity Database 

• Pathonet 

http://www.pathonet.org/index.php7module mainpage 

• Zárt adattárolók 

• Egyetemek, kutatóintézetek: 

CNDA - Central Neuroimaging Data Archive 

• https://cnda.wustl.edu/ 

• ... 

• Kórházak 

15. PathoNet 

• A PathoNet egy virtuális slide-szerever ami a digitális mikroszkópok által rögzített szöveti felvételek 

tárolására szolgáló rendszer. 

• Patológus: A klinikai információkból (betegvizsgálat és képalkotók adatai), valamint a szövettani mintákból 

készített metszetek mikroszkópos vizsgálatával megállapítja a betegség típusát, súlyosságát, bizonyos 

esetekben azonosítja a kórokozó baktériumokat vagy gombákat, daganatos betegségek esetén megállapítja a 

pontos stádiumot is. 

 

A Slide egy képpiramis, ahol a piramis különböző szintjein a digitális mikroszkóp által készített képek 

különböző felbontásban szerepelnek. 

Így amikor be kell tölteni egy slide-ot akkor a különböző nagyításnak megfelelő képet tölti be, ezáltal gyorsabb 

lesz a megjelenítés és nagy lesz a sávszélesség megtakarítás 

16. PathoNet (folyt.) 

• Ez a rendszer elsősorban a patológusok munkáját könnyíti és gyorsítja meg. A rendszerbe fel tudják tölteni a 

szöveti mintákat, és így több szakértő, kutató, patológus egyidejűleg hozzá tud férni, és tudnak 

megjegyzéseket írni, így sokkal hamarabb lehet kiértékelni egy szöveti mintát. 

https://ida.loni.ucla.edu/login.jsp
http://www.pathonet.org/index.php7module%20mainpage
https://cnda.wustl.edu/
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• Nem kell megvárni, hogy a tárgylemezen lévő minta elkerüljön mindenkihez (ez akár több napig is tarthat). 

 

17. A telekonzultációs szerver 

• PathoNet-et használó rendszer: 

A 3DHistech által fejlesztett Teleconsultation Server-el lehetséges a telekonzultáció. Ez a rendszer a 

PathoNet-et használja a slide-ok (digitalizált szöveti képek) tárolására. 

• Telekonzultáció: 

azaz amikor a résztvevők egyszerre nézhetnek egy adott virtuális tárgylemezt még úgy is, hogy eközben a 

világ különböző pontjain vannak. 

 

18. A telekonzultációs szerver (folyt.) 
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• A Teleconsultation Server kétféle telekonzultációt támogat: 

• Az on-line módszer: 

• Bármennyi konzultáns részt vehet a telekonferencián 

• Passzív nézet a konzultációs vezetőt követve. 

• Aktív nézet saját tempóban. 

• Párhuzamos annotálás (jegyzetelés, feljegyzés). 

• Az off-line módszer: 

• A konzultáns és a kérő nem egyszerre nézi meg a tárgylemezt. 

• A tárgylemezek letölthetők és annotálhatók. 

• A kérdéses területről készült képpel konszenzusos diagnózis készíthető, elküldhető és tárolható. 

• A digitális tárgylemezek a konszenzusos diagnózissal együtt a résztvevők számára. 

19. Minta képek 

 

20. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://www.ihe.net/Connectathon/ 

• http://dicomiseasv.blogspot.hu/2013/01/ihe-connect-thon.html 

• http://en.wikipedia.org/wiki/HL7 

• http://cbrain.mcgill.ca/ 

• http://www.youtube.com/watch?v=AmZ3QNnuA_o 

http://www.ihe.net/Connectathon/
http://dicomiseasv.blogspot.hu/2013/01/ihe-connect-thon.html
http://en.wikipedia.org/wiki/HL7
http://cbrain.mcgill.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=AmZ3QNnuA_o
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12. fejezet - 

1. A digitális kép általános jellemzői 

• Metrikus és topológikus jellemzők 

• Hisztogramok 

• Entrópia 

• Képi minőség/zaj a képen 

• Több színű képek - színterek 

2. Orvosi képfeldolgozásban gyakran felmerülő feladatok 

• Képen alakzatok keresése/felismerése 

• Képen alakzatok mérése (forma detektálás és leírás) 

• Képi transzformációk 

• Kép paramétereinek változtatása 

• Konvertálás más színtérbe, 

• Geometrikus transzformációk 

• Képek regisztrálása 

• Képek szegmentálása 

• Képek javítása 

• Determinisztikus módszerek 

• Sztochasztikus módszerek 

• Képek fúziója 

• Képek (2D/3D) vizualizációja 

3. Képfeldolgozási alapeljárások 

• Kép simítás 

• Él detektálás 

• Nagyítás/kicsinyítés 

• Arányosítás 

• Szűrések (inverz, Wiener, stb.) 

4. Kép szegmentálás 

• Homogén háttérnél jól lehet kontextus független alapeljárásokat használni 

• Általános képi paraméterek alapján 

• Küszöbözés/1, illetve több spektrumú thresholding, feature hisztogram vizsgálat 

• Él alapú szegmentálás 



   

 134  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Régió alapú szegmentálás 

• Homogenitási alapján:szín , textúra, stb. 

• Régiónövelés (growing), összeolvasztás (merging), szétválasztás (splitting) 

• Teljes/részleges szegmentálás 

5. Kép szegmentálás (folyt.) 

• A legtöbb esetben az egyszerű szegmentálások: 

• csak az adatméretet csökkentik 

• kiindulási adatot szolgáltatnak magasabb szintű szegmentálási eljárásoknak 

• Bonyolultabb szegmentálási lehetőségek 

• Mean shift, aktív kontúr modellek (snake), ballon alapú, gráf alapú szegmentálás 

• Algoritmusok hatékonyságának/jóságának vizsgálata 

• Felügyelt (tudom mi a helyes) / felügyeletlen értékelés 

6. Alakzatok reprezentációja és leírása 

• Input reprezentáció 

• Kontúr alapú 

• Régió alapú 

• Statisztikai, vagy szintaktikai leírás 

• Objektum rekonstrukció 

• A leírókból objektum visszaépítése (teljes, vagy részleges) 

• Objektum részek alapján teljes rekonstrukció 

• Objektum manipuláció reprezentáció alapján 

• Méretváltoztatás, forgatás, transzformációk 

7. Képi alakzatok keresése/felismerése 

• Illesztés 

• Adott (azonos) formájú képi objektumok 

• Sztereoszkópikus képek illesztése 

• Dinamikus, mozgást tartalmazó képek illesztése 

8. Képi objektum klasszifikáció 

• Megfelelő szegmentációs eljárások után 

• Alacsonyszintű képi jellemzők alapján 

• Határoló vonalak, régiók, matematikai és heurisztikus leírók,szintaktikai és statisztikai jellemzők 

• Magas szintű képi jellemzők alapján 
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• Klasszifikációs feladatok 

• Felügyelt 

• Felügyeletlen 

9. Képi objektum klasszifikáció (folyt.) 

• Heurisztikus megoldások 

• SVM 

• Cluster analízis 

• Neurális hálók 

• A heurisztikus megvalósítások nehez(ebb)en alkalmazhatóak orvosi területen 

• Optimalizációs lehetőségek 

• Genetikus algoritmusok 

• Szimulált hűtés 

• Fuzzy rendszerek 

10. Képregisztráció 

• Sztereoszkópikus képek illesztése 

• 2D képek illesztése → 3D 

• pixel-> voxel 

• Digitális szöveti képek, CT, MR,... 

• 3D → 4D 

• Szervek mozgásának vizsgálatához (4D UH) 

• Egyszerű regisztráció 

• Egyszerű transzformációk:méretek, felbontások, forgatások, stb. 

• Összetett regisztráció 

• Különböző színterek 

• Alakzatok referencia pontjainak segítségével 

• Hamisszínes vizualizáció 

11. 3D vizualizáció 

• Felület vizualizáció 

• Szegmentációs és klasszifikációs lépések után voxelekből felépítve 

• 3D objektumra textúra illesztés 

• Volumetrikus renderelés 

• Több párhuzamos metszetből (pl.: CT, MRI) 
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• Regisztrált 2D kép elrendezés 

• A metszeti síkok vastagságának növelése 

• Virtuális valóság 

• Sztereoszkópikus, 3D megjelenítése adott képeknek 
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13. fejezet - 

1. Egyszerűsített orvosi képfeldolgozás munkafolyamat 

• Képalkotó eljárások/modalitások → digitalizált képek → tárolás → adatmenedzselés → feldolgozás 

• A klinikumban ez lokális rendszereken történik 

• Szigetszerű rendszerek 

• Saját műszer, saját tároló, saját használatú szoftver 

• Széttöredezett információ 

• Drága vizsgálat → limitált esetszám → nehéz általánosságokat észrevenni 

2. Feldolgozás 

• Egy gépes feldolgozás: 

• Szekvenciális/párhuzamos: többszálas, többmagos, GPGPU-s 

• Több gépes feldolgozás egyetlen (párhuzamos) alkalmazással: pl.: MPI használattal 

• Munkafolyamat/Pipeline alapú feldolgozás 

• Általános munkafolyamat/pipeline alapú (portál/keret)rendszerek: WS-PGRADE, Taverna, Moteur... 

• Specializált pipeline alapú keretrendszerek: LONI... 

3. A nagy problémák problémái 

• A nagy problémákat általánosságban csoportosíthatjuk 

• Számítási igényük mértéke alapján 

• Adat igényük alapján (input, output, temporális/cache adat) 

• A számításoknál jelentkező kommunikációs komplexitás alapján (nagy adatfüggőség) 

• Idő igényük alapján (pl.: valós idejű) 

• Két külön világ, melyeknek együtt kell valahogy dolgoznia 

• Szakértők, akik a problémához kapcsolódó szakterület ismerik (Biológus, orvos (neurológus, patológus, 

stb.) 

• Szakértők, akik a nagy problémák megoldásához alkalmazható megoldásokat ismerik (informatikusok) 

• Vannak, akik mindkét világot igyekeznek megismerni 

4. A nagy problémák problémái 

Az orvosi kutatásoknál, diagnosztikai képfeldolgozásnál sokszor komplex, nagyméretű adatstruktúrákkal és 

feladatokkal/taszkokkal dolgoznak 

• Számítás intenzív modellezés 

• Szimuláció és adatelemzés 

• Munkafolyamat gráfok 

• kulcs paradigma komplex, egymásra épülő feladatok menedzseléséhez 
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• hatékony és általános megoldás (tudományos) adatok kezeléséhez 

• Elosztott számolási infrastruktúrák 

• Alapvetően általános célúak 

• Többnyire nem felhasználóbarát megoldások 

5. Adatmenedzselés 
 

• Pipeline alapú rendszerek 

• XNAT - http://www.xnat.org/ (ez IT megoldás) 

• Képadatok és meta adatok egységes 

menedzselése 

 

• CBRAIN - specifikus platform 

• https://cbrain.mcgill.ca/collaborative-

platform/distributed-high-performance-computing 

 

• LONI pipeline - specifikus platform 

• http://pipeline.loni.usc.edu/ 

• http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=rA3mNjis3m4 
 

• ParaView vizualizációs rendszer 

• http://www.paraview.org/ 

 

6. A LONI pipeline 

• Elosztott rendszer feletti alkalmazási réteg, melyben munkafolyamat gráfok készítése, validálása, futtatása 

lehetséges 

• Jól használható felhasználói felület 

• Gazdag workflow könyvtár 

• Képfeldolgozás (MRI, volumetrikus számolások, képregisztrálás, stb.) 

• Bioinformatikai workflow-k (NGS) 

• Helyi/távoli fájl menedzsment 

• Nagy adathalmazokhoz is hatékonyan használható 

• Titkosított kommunikáció 

http://www.xnat.org/
https://cbrain.mcgill.ca/collaborative-platform/distributed-high-performance-computing
https://cbrain.mcgill.ca/collaborative-platform/distributed-high-performance-computing
http://pipeline.loni.usc.edu/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rA3mNjis3m4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rA3mNjis3m4
http://www.paraview.org/
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• Multi-platform 

• PC -> cluster -> Grid 

• Windows, Mac OS X, Linux,... Webes vizualizációs felülettel 

• Felhasználói példák: 

http://www.paraview.org/paraview/resources/applications.html 

• Egyetemi szintű fejlesztői közösség 

7. A ParaView vizualizációs rendszer 

 

• Interaktív tudományos vizualizációk 3D-ben 

• Nyílt forráskódú (C++) 

• Nagy adathalmazokhoz is 

• 2000 óta fejlesztik 

• Multi-platform 

• Laptoptól a szuperszámítógépig 

• Windows, Mac OS X, Linux, IBM Blue Gene, Cray Xt3... Webes vizualizációs felülettel 

• Felhasználói példák: 

http://www.paraview.org/paraview/resources/applications.html 

• A fejlesztői közösség 

http://www.paraview.org/paraview/resources/applications.html
http://www.paraview.org/paraview/resources/applications.html
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• Kitware Inc. 

• Advanced Simulation and Computing 

• Sandia National Laboratories 

• Los Alamos National Lab 

• Army Research Laboratory 

• VTK - Visualization ToolKit 

• 3D grafikához 

• Képfeldolgozáshoz és vizualizációhoz 

• Nyílt forráskód 

8. Adatelérés - portál struktúrák 

• Többnyire projektekből jönnek létre 

• Neugrid 

• European Science Gateway 

http://prezi.com/zg1liv3ujjsv/neugrid-for-users-n4u/ 

• Human connectome project 

• http://www.humanconnectomeproject.org/ 

• Általános munkafolyamat alapú (portál) rendszerek 

• WS-PGRADE (https://guse.sztaki.hu), MOTEUR, TAVERNA 

• OE NIK portál: http://ls-hpsee.nik.uni-obuda.hu:8080/liferay-portal-6.0.5 

 

9. Workflow - munkafolyamat gráf 

• Általánosságban összekötött lépéseket tartalmazó ábra, mely 

• definiálja a végrehajtás függőségeit (idő, információ, stb.) a feladatok típusát, és többnyire az ehhez tartozó 

erőforrásokat 

• Alaptulajdonságait az operáció kutatás definiálta 

• A gyártás és ipari folyamatok (F. W. Taylor, H. Gantt) sikeresen alkalmazta 

http://prezi.com/zg1liv3ujjsv/neugrid-for-users-n4u/
http://www.humanconnectomeproject.org/
https://guse.sztaki.hu/
http://ls-hpsee.nik.uni-obuda.hu:8080/liferay-portal-6.0.5
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• Struktúrája gráf: tehát tartalmaz csomópontokat és éleket Csomópontok = feladatok/műveletek/stb. 

• Részei 

• Input definíciók 

• Output definíciók 

• Transzformációs szabályok 

• Jól elemezhető gráf alapú formalizmusokkal: pl.: Petri-hálók 

• Workflow-knak vannak újrafelhasználható mintázatai: 

• http://www.workflowpatterns.com/ 

10. Munkafolyamat gráf (Workflow) rendszerek részei 

• Workflow nyelv (szintaktika és szemantika) 

• Workflow menedzsment rendszer 

• Portal alapú / parancssoros felület 

• Belső tármenedzsment/ user quota menedzsment 

• Workflow futtató alrendszer 

• Workflow értelmező (enactor/engine) 

• Kapcsolódási felületek számítási, és tárolási infrstruktúrákhoz (DCI-okhoz) 

• Workflow szerkesztő és vizualizáló alrendszer 

• Authentikációs alrendszer 

• Tanúsítvány kezelés 

• Workflow részei 

• Workflow file 

• Workflow input adatok 

• Workflow output adatok 

• Futtatásnál keletkezet meta adatok, logok, stb. 

DCI = Distributed Computing Infrastructure 

11. Munkafolyamat gráf alapú rendszerek problémái 

• Sok inkompatibilis munkafolyamat gráf alapú rendszer 

• A munkafolyamat gráf alapú rendszer kiválasztásakor indirekt módon sok egyéb dolog is kiválasztásra kerül 

(a szervezet által később használható köztesrétegek, VO-k) 

• A munkafolyamat gráf alapú rendszerek izolálják a felhasználói/kutatói közösségeket 

• Ezek a rendszerek általában egyetlen elosztott infrastruktúrát (DCI-t) támogatnak 

• Adott munkafolyamat gráf alapú rendszerben fejlesztett megoldások nehezen vihetők át más rendszerekre 

VO = Virtual Organisation 

http://www.workflowpatterns.com/
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12. Főbb kutatói munkafolyamat gráf rendszerek 

 

13. Munkafolyamat tárak 
 

• Myexperiment 

• http://www.myexperiment.org/ 

 

http://www.myexperiment.org/
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• SHIWA workflow repository 

• http://shiwa-repo.cpc.wmin.ac.uk/shiwa-repo/ 

 

14. Példa: Orvosi képek regisztrációja 

 

A pontosság az illesztési műveletnél kritikus 

Bronze Standard egy olyan statisztikai eljárás, mellyel a regisztrációs algoritmus hatékonyságát lehet mérhetővé 

tenni. 

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=37&resId=1&materialId=slides&confId=14387 

15. Példa: Orvosi képek regisztrációja (folyt.) 

http://shiwa-repo.cpc.wmin.ac.uk/shiwa-repo/
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=37&resId=1&materialId=slides&confId=14387
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16. Munkafolyamat gráf (workflow) részei 
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Gráf típusa 

• DAG/nem-DAG (aciklikus, ciklikus) 

• Csomópontok/ nagy kockák: feladatok, műveletek 

• Kis kockák: kommunikációs csatornák 

• Nyilak, gráf élek: kommunikáció irányultsága 

• DAG szemantika 

• Művelet CSAK akkor végrehajtható, ha minden 

input rendelkezésre áll 

DAG = Directed Acyclic Graph, irányított 

aciklikus gráf 

 

17. Tipikus felhasználói használat 

1. - Munkafolyamat gráf fejlesztési fázis 
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18. Tipikus felhasználói használat 

2 - Munkafolyamat gráf futtatási fázis 

 

19. Több szintű párhuzamosság 
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20. Munkafolyamat gráf párhuzamos futtatása inhomogén DCI környezetben 

 

21. Általános probléma-dekomponálás párhuzamos rendszerekre 
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22. További linkek/irodalom az előadáshoz 

• http://pipeline.loni.ucla.edu/explore/features/ 

• http://www.humanconnectomeproject.org/gallery/ 

• http://www.neugrid.eu/pagine/overview.php 

• http://www.xnat.org/case-studies/ 

• https://ida.loni.ucla.edu/login.jsp 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Picture archiving and communication system 

• Dinov I, Lozev K, Petrosyan P, Liu Z, Eggert P, Pierce J, Zamanyan A, Chakrapani S, Van Horn J, Parker 

DS, Magsipoc R, Leung K, Gutman B, Woods R, Toga A.: Neuroimaging study designs, computational 

analyses and data provenance using the LONI Pipeline, PLoS ONE 2010 Sep; 5(9):pii: e1307, 

PMID:20927408 

(http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013070) 

http://pipeline.loni.ucla.edu/explore/features/
http://www.humanconnectomeproject.org/gallery/
http://www.neugrid.eu/pagine/overview.php
http://www.xnat.org/case-studies/
https://ida.loni.ucla.edu/login.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture%20archiving%20and%20communication%20system
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013070
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14. fejezet - 

Felkészülést segítő kérdések 

Esszé jellegű kidolgozandó kérdések 

I. Párhuzamos és elosztott számítási rendszerek 

1. Szervíz és desktop Grid 

2. Cloud 

3. Cluster 

4. Szuperszámítógép 

5. Top 500 

II. Nagyfelbontású (digitális) mikroszkópia 

1. Általános mikroszkóp felépítése, az egyes elemek feladata és jellemzői 

2. Átmenőfényes mikroszkópia 

3. Fluoreszcens mikroszkópia 

4. Képalkotás, képalkotási problémák 

5. Objektívek és kamerák 

6. Sötétlátóteres mikroszkópia 

III. Ultrahang 

1. Az ultrahang alapú képalkotás 

2. Az ultrahang vizsgálat előnyei, hátrányai 

3. Mód-ok (A, B, M mód, stb.) 

4. Az ultrahang berendezés általános belső működése 

5. 4D ultrahang 

IV. Röntgen 

1. A röntgen alapú képalkotás 

2. A röntgen vizsgálat előnyei, hátrányai 

3. Röntgen alapú vizsgálati megoldások 

4. A röntgen berendezés általános belső működése 

5. A röntgen alapú képalkotás problémái 

V. Computer Tomograph 

1. A CT alapú képalkotás 

2. A CT vizsgálat előnyei, hátrányai, backprojection 

3. A CT alapú vizsgálati megoldások 
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4. A CT berendezés általános belső működése 

5. A CT fejlődésének főbb állomásai, a CT alapú képalkotás problémái 

VI. OCT - Optical Coherence Tomograph 

1. A OCT alapú képalkotás (TD-OCT, és SD-OCT) 

2. A OCT vizsgálat előnyei, hátrányai, backprojection 

3. A OCT alapú vizsgálati megoldások 

4. A OCT berendezés általános belső működése 

5. A OCT fejlődésének főbb állomásai, az OCT alapú képalkotás problémái 

VII. MRI - Magnetic Resonance alapú képalkotás 

1. A MRI alapú képalkotás 

2. A MRI vizsgálat előnyei, hátrányai, backprojection 

3. A MRI alapú vizsgálati megoldások 

4. A MRI berendezés általános belső működése 

5. A MRI fejlődésének főbb állomásai, az MRI alapú képalkotás problémái 

VIII. Orvosi kép szabványok, adattárolás, adatfeldolgozás 

1. DICOM 

2. PACS 

3. HL7 

4. Képi adatbázisok 

5. Képfeldolgozó keretrendszerek 

Egyszerű kérdések/fogalmak 

A feladat az adott fogalom leírása röviden, lehetőleg max. 2 mondatban. Mit takarnak az alábbi fogalmak: 

1. Diagnosztika 

2. Modalitás 

3. desktop gid 

4. szervíz grid 

5. köztesréteg 

6. top500 

7. HPC 

8. IaaS 

9. PaaS 

10. SaaS 
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11. cloud computing 

12. fürt/cluster 

13. NIIF 

14. Ultrahang/UH 

15. nagyító/lupe 

16. elektromágneses spektrum 

17. emisszió 

18. gerjedés 

19. elnyelés 

20. törésmutató 

21. kontraszt 

22. polarizáció 

23. fluoreszcencia 

24. átmenőfény 

25. felbontás 

26. nagyítás 

27. DOF - mélységélesség 

28. WD - munkatávolság 

29. aberrációk 

30. monokromatikus aberráció 

31. kromatikus aberrációk 

32. plan apocromat 

33. Bayer maszk 

34. tárgylemez 

35. átmenőfényes 

36. HE - hematoxilin eozin 

37. sugárgyengítés/elnyelődés 

38. röntgencső 

39. szummációs felvételek 

40. kontrasztanyagos vizsgálat 

41. denzitás 

42. projekció 
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43. voxel 

44. backprojection 

45. műtermék 

46. ring műtermék 

47. képmátrix 

48. gantry 

49. kollimátor 

50. szcintillációs detektor 

51. ionizáció detektor 

52. kontraszt felbontás 

53. térbeli felbontás 

54. detektor 

55. Sv/mSv 

56. dózis 

57. kernel 

58. Hounsfield egység 

59. anód 

60. katód 

61. multislice 

62. fantom 

63. lineáris tomográfia 

64. poli-tomográfia 

65. zonográfia 

66. OCT 

67. TD-OCT 

68. SD-OCT 

69. Doppler OCT 

70. interferométer 

71. A-scan 

72. B mód 

73. M mód 

74. Fourier transzformáció 



   

 153  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

75. tesla 

76. fMRI 

77. beta bomlás 

78. gammasugarak 

79. PMT 

80. radiofarmakon 

81. pozitron 

82. FDG 

83. SUV 

84. PET+CT fuzio 

85. képregisztrálás 

86. HL7 - Health Level Seven 

87. ISO-OSI 7. réteg 

88. gello 

89. CDA 

90. RIM 

91. EHR/PHR 


