
 

A tomográfiás módszerek elvei. A computer 

tomográfia (CT) alapjai, pozitron emissziós 

tomográfia (PET) 

 

 

Az ábrák alatti magyarázó szöveget írta 

Nagy Péter 

 

2019 

 

 

Ezt az oktatási anyagot a 

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete 

készítette. 

 

https://biophys.med.unideb.hu 

 



2 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 A dia az előadás fő céljait és témáit tekinti át. 

 A  tomográfia olyan orvosi képalkotó eljárás, amely háromdimenziós képet ad az emberi 

testről.  A  szó  a  görög  τόμος  (szelet)  és  γράφω  (ír)  szavakból  ered.  Így  a  tomográfiás 

eljárások  közé  tartozik  a  röntgenabszorpciós  computer  tomográfia  (vagy  röviden CT),  a 

mágneses  rezonanciás  képalkotás  (MRI),  a  SPECT  (single  photon  emission  computed 

tomography) és a PET (pozitron emissziós tomográfia). Bár az ultrahang képalkotás során is 

feltárul a harmadik dimenzió, az eljárás alapvetően más elvi alapokon nyugszik, és általában 

nem sorolják a tomográfiák közé. 

 A  tomográfiás  eljárások  nagy  mértékben  elősegítik  az  orvost  abban,  hogy  a  kóros 

folyamatokat  lokalizálja. Hiányukban elsősorban a klinikai  tünetekre vagy más műszeres 

vizsgálatok adataira tudna támaszkodni. 

 A  hagyományos  röntgenfelvételekkel  elsősorban  a  csontok  vizsgálhatók,  míg  a  CT 

vizsgálatok során a lágy szövetek is kirajzolódnak. 

 Az előadás során két tomográfiás eljárással, a CT-vel és a PET-tel ismerkedünk meg. Cél a 

képalkotás  elvének  megértése,  és  az  eljárás  orvosi  jelentőségének  (pl.  kockázat) 

megértése. 
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A hagyományos röntgenfelvételek hátrányai: 

1. Elveszik  a  mélységgel  kapcsolatos  információ.  A  hagyományos  röntgenfelvételt 

szummációs képnek hívják, mivel azon az egymásra vetülő képletek összegzett elnyelése 

ábrázolódik.  Az  ilyen  szummációs  felvételeken  nem  lehet  megállapítani  az  elnyelő 

objektumok mélységét (így pl. az A képen látható sárga nyíllal jelölt objektum helyzetét). A 

kétirányú röntgenfelvétel valamelyest segít ezen (A és B röntgenkép), de a pontos alakot 

és helyzetet nem adja meg. 

2. A  lágyszövetek  nem  vagy  alig  ábrázolódnak.  Ahhoz,  hogy  valami  látszódjon  a 

röntgenfelvételen, kontrasztot kell adnia, tehát a környezetétől detektálható mértékben el 

kell térjen a röntgensugár gyengítő képessége. A lágyszövetek röntgensugár elnyelésében 

mutatkozó kicsiny eltérések az egymásra vetülések miatt kiátlagolódnak, ezért általában 

nem  láthatóak hagyományos  röntgenfelvételen. Szintén az egymásra vetülés miatt nem 

látszik a csontos koponyán belül az agy hagyományos röntgenképen, viszont CT felvételen 

jól ábrázolódik (C és D kép). 

Ennek ellenére nem  igaz az, hogy a CT minden  tekintetben  jobb  feloldóképességet nyújt a 

hagyományos  röntgeneljárásnál,  hiszen  pl.  az  apró  csontképletek  jobban  láthatóak  a 

szummációs képeken (E kép). Ennek magyarázatára később térünk vissza. 
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A CT a  szövetek  röntgensugár elnyelő  képességét méri. Tekintsük az ábra bal  felső  részén 

látható objektumot (A), ahol a fekete rész nulla gyengítési tényezőt jelent. Az objektum alatt 

az azon áthaladó röntgensugárzás intenzitását látjuk a röntgensugárzás által megtett távolság 

függvényében  (B). A  grafikon  alatti első egyenlet  az első objektumon  való  áthaladás utáni 

intenzitást (I1) adja meg, amely a röntgensugárzás exponenciális gyengülését leíró egyenleten 

alapszik.  A  CT  képalkotás  során  a  gyengülési  tényező  helyett  bevezették  az  ún.  denzitás 

fogalmát.  Ez  a  mennyiség  nem  azonos  a  fizikai  sűrűséggel/denzitással.  Logaritmikus 

azonosságok és a denzitás ábrán sárgával kiemelt definíciója alapján az I1 intenzitást az alábbi 

egyenlet adja meg: 

  1 1 1

1 0 010
x DI I e I    

A grafikon alatti második egyenlet az I2 intenzitást írja le. Fontos, hogy ennek meghatározása 

során az adott (sötétszürke) szövetbe belépő intenzitással kell számolnunk, mivel itt már az I1 

intenzitás gyengül továbbaz  2 2xe  -szörösére. Szintén a denzitás definícióját felhasználva: 

     1 1 2 2 1 22 2 1 1 2 2

2 1 0 0 010
x x D Dx x xI I e I e e I e I

              

Ebből az a következtetés  vonható  le, hogy az összegzett  gyengülést  a denzitások összege 

(D1+D2) adja meg. A fenti okfejtés tetszőleges számú abszorbensre kiterjeszthető: 

  1

010

n

i

i

D

I I 
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A denzitás tehát additív, az egyes térfogatelemek denzitásának összegének ( ) negatív 

10-es alapú hatványa adja a sugárzás végső intenzitását. Ezen tulajdonsága miatt használják a 

képalkotásban  a  denzitást.  Mint  láthattuk  a  denzitás  a  gyengítési  tényezőtől  és  a 

rétegvastagságtól egyaránt függ. A képalkotás során a kép azonos méretű pixelekből tevődik 

össze,  így praktikusan a denzitások  viszonya azonos az egyes pixelekre  jellemző gyengítési 

tényezők  viszonyával.  Így  bár méréstechnikai  okok miatt  a  denzitásokat  határozzák meg, 

viszonylag  egyszerűen  lehet  a  gyengítési  tényezőkre,  azaz  az  egyes  pixelek  elnyelési 

képességére következtetni. 
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Az ábra azt szemlélteti, hogyan tudja a tomográfia a szummációs röntgenfelvételen elveszett 

harmadik dimenziót feltárni. Képzeljük el az ábra bal felső részén látható tárgyat („I”), amiben 

egyetlen térfogategység (a „picture element”, azaz pixel mintájára voxel, azaz „volume pixel”) 

mutat  elnyelést. Ha  egy oldalról  készítünk  erről  röntgenfelvételt  („A”  kép),  akkor ennek  a 

kétdimenziós  tárgynak  az  egydimenziós  vetületét  kapjuk.  A  gyakorlatban  a  hagyományos 

röntgenkép a háromdimenzós emberi test kétdimenziós vetületét adja. A vetületi képen nem 

tudjuk, hogy az abszorbens hol helyezkedik el (kérdőjelek). Ha készítünk egy másik felvételt az 

elsőre merőleges irányban („B” kép), akkor a két képben levő információ alapján meg tudjuk 

határozni az objektum helyét (piros nyilak). 

Tekintsük az ábra alsó részén található, két abszorbenst tartalmazó tárgyat („II”). Ha 

készítünk róla két felvételt („A” és „B” kép), a két tárgy helyzete nem határozható meg, hiszen 

az ábra jobb oldalán látható mindkét elrendezés („III” és „IV”) az „A” és „B” képeken látható 

vetületet adja. Ha azonban készítünk egy harmadik felvételt ferde irányban („C” kép), akkor 

egyértelműen meghatározható a két tárgy helyzete (piros pipa). Úgy tűnik tehát, hogy minél 

több  abszorbens  van,  annál  több  irányból  készített  kép  szükséges  az  abszorbensek  térbeli 

eloszlásának meghatározásához.  Kijelenthetjük  tehát,  hogy  a  sok  abszorbenst  tartalmazó 

emberi testről sok irányból kell hagyományos, szummációs (kétdimenziós) röntgenfelvételt 

készíteni, hogy lehetőségünk legyen az abszorbensek térbeli helyzetét meghatározni. 
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A CT felvétel készítése két lépésben történik, bár erről a felhasználó nem szerez tudomást. A 

tárgy, amiről a  felvétel készül, az ábra bal oldalán  látható  (fekete – zéró elnyelés, szürke – 

gyenge  elnyelés,  fehér  –  erős  elnyelés).  Az  első  lépésben  a  CT  készülék  sok  irányból 

szummációs röntgenfelvételt készít a testről, és ezeket a képeket egy adathalmazban tárolja. 

Az  így  előállt  adathalmazt  szinogramnak  vagy  Radon  transzformáltnak  nevezzük 

(magyarázatát lásd később). Bár a szinogram tartalmaz minden információt a tárgy voxeleinek 

röntgensugár  gyengítő  képességéről,  nem  könnyű  interpretálni.  Ezért  a második  lépésben 

ebből  az  adathalmazból  egy  tisztán  számítási  eljárással  a  számítógép  egy  emberi 

értelmezésre  alkalmas  képet  állít  elő  ún.  inverz  Radon  transzformációval  (amit 

visszavetítéses (back-projection) eljárásnak is neveznek). 



9 
 

 

A  korábbi  ábrák  értelmében  a CT  készülék  a  leképzendő  tárgy hagyományos,  szummációs 

röntgenképeit készíti el több irányból. Ezen adatok (képek) összességét az eredeti objektum 

Radon transzformáltjának hívjuk Johann Radon osztrák matematikus tiszteletére, aki az eljárás 

matematikai alapjait megalkotta. 

Tekintsünk egy olyan tárgyat, amelyben egyetlen voxel mutat röntgensugár elnyelést 

(fehér négyzet a fekete objektum bal alsó sarkában, A). Készítsünk erről egy szummációs képet 

vízszintes irányban (0). A detektor egyetlen helyen mutat elnyelődést (lásd denzitás profilon 

(B)  és  az  egydimenziós  projekciós  képen  (C)).  Ezt  a  képet  az  adathalmaz  első  oszlopába 

mentjük el (G, „első projekció”). A CT kamera ezután körbe fordul az objektum körül, és sok 

szögből készít felvételeket. Az ábra az előbb már tárgyalt 0-os projekción kívül a 45 (D), 90 

(E) és 135-os  (F) projekciókat mutatja. Az egyes szögeknél  felvett képeket az adathalmaz 

megfelelő  oszlopaiba  mentjük  el.  Vegyük  észre,  hogy  az  egyes  projekciós  képeken  az 

objektum  elnyelése  által  generált  jel  (fehér  sáv)  pozíciója  változik  a  detektálás  szögének 

függvényében.  Így  előáll  a  Radon  transzformált,  amelyet  szinogramnak  is  nevezünk,  ui. 

egyetlen  pont  Radon  transzformáltja  egy  szinusz  függvénynek  felel meg  (ami  a  G  képen 

látható). 
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Az  ábra  bemutatja,  hogyan  alkot  képet  a  CT  készülék  az  előző  ábrán  bemutatottnál 

bonyolultabb  testről,  miközben  körbe  fordul  körülötte,  és  minden  irányból  szummációs 

röntgenfelvételt készít. A tárgy, a röntgensugarak (piros vonalak) és a projekciók a bal oldalon 

láthatók, míg a projekciók sokaságából kialakuló Radon transzformált (vagy szinogram) a jobb 

oldalon. Az előadásanyagban látható animáció az alábbi linken elérhető: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQUOBM5Hon4 
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A különböző  irányú röntgenképek  felvétele, azaz a Radon  transzformált elkészítése után az 

adatoktól  a  számítógép  kiszámítja  a  tárgy  röntgensugár  gyengítő  képességének  térbeli 

eloszlását, azaz a CT képet. Tételezzük fel, hogy a CT készülék csak négy projekciót rögzített 

(0, 45, 90, 135). Ezeket a projekciókat a Radon transzformált (bal alsó sarokban levő kép) 

tartalmazza a pirossal  jelölt pozíciókban  (A). Vegyük először az első, 0-os projekciót. Ezen 

egyetlen kép alapján összesen annyit tudunk, hogy az elnyelő objektum valahol a kék nyíl által 

jelölt vonal mentén van (B). A 0-os képen levő fehér foltot tulajdonképpen visszavetítjük az 

eredeti tárgyra, azaz szétkenjük a fehér foltot a kék nyíl által kijelölt egyenes mentén. Innen 

ered az eljárás egyik neve (visszavetítés, „back-projection”). A második lépésben használjuk a 

0-os projekció mellett a 90-ost is (C). Mindkét képet vetítsük vissza az eredeti tárgyra, és a 

két  vonal  metszéspontjában  már  kezd  a  röntgensugár  elnyelő  tárgy  nagyon  durva  képe 

kirajzolódni. Ha a másik kettő projekciót  is felhasználjuk (D és E), a rekonstrukció minősége 

egyre javul. Mivel a folyamat során tulajdonképpen a Radon transzformációt megfordítjuk, az 

eljárást inverz Radon transzformációnak is nevezik. 
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Ha  a  visszavetítéshez  felhasznált  képek  számát  növeljük,  egyre  javul  a  rekonstrukció 

minősége. Ha mind  a  180  irányból  (0-179)  felvett  képet  felhasználjuk  (jobb  alsó  sarok), 

szinte  tökéletes  rekonstrukciót  kapunk,  bár  észrevehető  a  tárgy  körül  egy  fényes  elkent 

terület. 
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Az  előzőekben  ismertetett  egyszerű  visszavetítéses  algoritmus  hátránya,  hogy 

röntgensugár elnyelő objektumok körül egy fényes udvar jelenik meg a rekonstrukció után. Ez 

csak  enyhén  zavaró  az  előző  ábrán  is  bemutatott  egyszerű  tárgynál.  A  visszavetítéses 

algoritmus  itt  nem  tárgyalt  javított  változatában  (szűrt  visszavetítés,  „filtered  back-

projection”) a fényes udvar nem  jön  létre. Ez különösen azért jelentős, mert már egy kicsit 

bonyolultabb  tárgy  esetén  is  (lásd  alsó  képsor)  a  röntgensugár  elnyelő  objektum  körül 

kialakuló  fényes udvar olyan zavaró, hogy az objektumot szinte  felismerhetetlenné  teszi. A 

szűrt visszavetítéses algoritmus ilyen esetekben is jól működik. 

  A  fentiekből  érthető,  hogy  a  CT  kép  számítás  eredményeképpen  jön  létre,  és  a  CT 

feloldóképességét alapvetően a voxelek mérete határozza meg,  tehát azon  térfogatelemek 

mérete,  amiknek  denzitását  a  számítások  során meg  kívánjuk  határozni.  Ez  a  klinikai  CT 

vizsgálatokban  nagyságrendileg  1  mm,  amit  itt  nem  részletezett  technikai  paraméterek 

limitálnak. Ez eredményezi azt, hogy ennek kisebb  struktúrák a CT képeken nem  láthatóak 

(mint pl. a bevezetésben említett apró csontképletek). 
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A  röntgen  képalkotás  során  kb.  120-140  keV-os  röntgenfotonokat  használnak.  Ezen 

energiatartományban a röntgensugárzás abszorpciójához csak a fotoeffektus és a Compton 

szórás  járul hozzá. Ezért  a  gyengítési  tényezőt  ()  két  részre  lehet bontani,  az  egyik  ()  a 

fotoeffektus, míg a másik () a Compton szórás hozzájárulását adja meg az abszorpcióhoz. Az 

egységnyi  sűrűségű  abszorbens  gyengítési  tényezőjét  tömeggyengítési  együtthatónak 

nevezzük. 

A    és    koefficiensek  nemcsak  az  abszorbens  sűrűségétől,  hanem  annak 

rendszámától  is  függenek.  Többkomponensű  rendszerekben  a  rendszám  helyett  az  ún. 

effektív  rendszámot  (Zeff)  használjuk,  amely  az  egyes  komponensek  rendszámától  (Z)  és 

móltörtjétől  (w)  függ:  3
3

1

 
n

eff i i

i

Z w Z


  .   A  fotoeffektus valószínűsége az effektív  rendszám 

harmadik hatványával arányosan nő. A Compton szórás erősségét leíró állandó () az effektív 

rendszámon kívül a tömegszámtól is függ, azzal fordítottan arányos. 
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Az  előző  ábrán  ismertetett  összefüggések  alapján  érhető,  hogy  az  alacsony  rendszámú 

elemekből felépülő lágyszövetek gyengén abszorbeálják a röntgensugárzást. Ezzel szemben 

a kalcium sokkal jelentősebb mértékben gyengíti a röntgensugárzást, magyarázatot adva arra, 

hogy miért  a  csontok  látszanak  legjobban  a  röntgenképeken. Bár  se  jód,  se bárium nem 

található nagy mennyiségben az emberi szervezetben, erős röntgensugár elnyelő képességük 

fontos,  hiszen  mindkét  elemet  röntgen  kontrasztanyagként  használják.  A  röntgen 

kontrasztanyagok  alkalmazása  során  a  kontrasztanyagot  bizonyos  szervekbe  juttatják  (pl. 

gyomor, vagy ahogy a bal alsó ábrán  látható, erekbe  fecskendezik), és a kontrasztanyag az 

adott szervet vagy objektumot élesen körülrajzolja. Az ábrán bemutatott CT angiográfia során 

az agyat ellátó ereket tették láthatóvá. 
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A CT készülék által meghatározott gyengítési  tényező értékeket az orvosi gyakorlatban egy 

lineáris  transzformációval  Hounsefield  egységekben  fejezik  ki,  és  ezeket  tüntetik  fel  a  CT 

képeken.  Az  egység  Godfrey  Hounsfieldről  kapta  a  nevét,  aki  1979-ben  Allan  MacLeod 

Cormack-kal együtt Nobel-díjat kapott a CT technika kifejlesztéséért. A Hounsfield egység a 

voxelek  gyengítési  tényezőjét  a  víz  gyengítési  tényezőjére  normalizálja.  A  képletből 

következik, hogy a víz Hounsfield egységben kifejezett gyengítési tényezője nulla, minden, a 

víznél  kevésbe  elnyelő  anyag Hounsfield  egysége negatív, míg  a  víznél  a  röntgensugárzást 

jobban  gyengítő  szövetek  Hounsfield  egysége  pozitív.  Az  egészséges  szövetek  Hounsfield 

egységben kifejezett radiodenzitása a szövetekre jellemző, így az a szervek épségének, szöveti 

integritásának durva megítélésére használható („CT szövettan”). 
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A CT technika az 1970-es években történt kifejlesztése óta nagy  fejlődésen ment keresztül. 

Bár az előadásban ismertetett képalkotási elvek ma is igazak, a konkrét matematikai eljárások 

jelentős  fejlődésen mentek  keresztül.  A  jelenlegi  legfejlettebb  készülék  az  ún.  spirál  CT, 

amelyben  a  röntgen  sugárforrás  körbefordul  a  páciens  körül, miközben  az  ágyat,  amin  a 

páciens  fekszik,  a  fej-láb  tengelynek  megfelelően  szintén  elmozdítják.  Ennek 

eredményeképpen  a  sugárforrás  tulajdonképpen  egy  spirális pályán mozog  a  test  körül. A 

sugárforrás  egyetlen  ilyen  körbefordulása  során,  melynek  ideje  15-30  másodperc,  egy 

nagyobb testrész (pl. mellkas) CT képe elkészíthető. 
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A nagyfelbontású CT (HRCT, high resolution CT) vizsgálat során a vizsgálat paramétereit úgy 

állítják be, hogy a detektált voxelek mérete kicsi  legyen. Ezt elsősorban a  szeletvastagság 

csökkentésével  érik  el,  ami HRCT  vizsgálat  esetét  0,6-1,2 mm. A  gyűjtött  adatokból  olyan 

algoritmus segítségével készítenek képet, ami szintén nagy térbeli feloldóképességet biztosít. 

A  HRCT  eljárást  elsősorban  a  tüdő  vizsgálatára  használják,  ahol  a  tüdő  szövetének  diffúz 

elváltozásait tudják vele kimutatni. Ilyen pl. a tüdőben a kötőszöveti elemek felszaporodása 

(ún. tüdőfibrózis), ami a tüdő ún. restriktív légzési zavarát okozza (l. részletesebben a légzéssel 

foglalkozó előadásban). 
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A  röntgenvizsgálatok,  beleértve  a  CT  vizsgálatot  is,  sugárterheléssel  járnak.  A  táblázat 

néhány orvosi, ionizáló sugárzást alkalmazó vizsgálat által okozott sugárterhelést mutat mSv-

ben  kifejezve. Összehasonlításképpen  a  táblázat  felett  bemutatunk  néhány  sugárterhelést 

referenciaként. Ezek közül talán a legérdekesebb egy ember éves, átlagos sugárterhelése (3 
mSv), amelyet néhány évtizeddel ezelőtt határoztak meg, és tankönyvi adat lett. A következő 

ábrán  erre  még  visszatérünk.  Megjegyzendő,  hogy  a  CT  vizsgálatok  által  jelentett 

sugárterhelés az éves sugárterhelés nagyságrendjébe esik. Szintén nagyon fontos figyelembe 

venni azt, hogy egy CT vizsgálat sokkal nagyobb sugárterheléssel  jár, mint a hagyományos 

röntgenfelvétel.  Így  pl.  a  mellkas  CT  sugárterhelése  kb.  50  nagyobb,  mint  egy 

mellkasröntgené. 
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Az utóbbi évtizedekben a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban az évente elvégzett 

orvosi képalkotó vizsgálatok száma  jelentősen megnőtt. Ezek közül sok sugárterheléssel  jár. 

Így néhány évtized alatt a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban élő emberek átlagos 

sugárterhelésének értéke és ennek forrás szerinti összetétele  is jelentősen megváltozott. Az 

éves átlagos sugárterhelés 3,6 mSv-ről 6,2 mSv-re nőtt, így megkérdőjelezve a korábbi ábrán 

bemutatott  tankönyvi  adatot.  Ennek  a  növekménynek  szinte  kizárólagosan  az  orvosi 

képalkotásból eredő sugárterhelés az oka. 

Bár  az  ionizáló  sugárzás  által  okozott  káros  következményekkel  (mutációk, 

sejtpusztulás, daganatok) általánosságban tisztában vagyunk, az, hogy a sugárterheléssel járó 

orvosi  képalkotó  vizsgálatoknak  bizonyos  esetekben  kimutatható  következményei  vannak, 

nem  ismert  széleskörűen.  Az  ábra  alsó  részén  látható  grafikon  egyetlen  hasi  CT  vizsgálat 

következményeit mutatja be. Az ábra függőleges tengelyén az egyetlen hasi CT vizsgálat miatt 

bekövetkező, daganat által okozott halálozás valószínűsége látható. 35 éves kor felett a hasi 

CT vizsgálatnak nincsenek kimutatható következményei, de ha fiatal korban végeznek ilyen 

vizsgálatot  (pl. 1 éves korban), már nem elhanyagolható annak a valószínűsége  (0,1%), 

hogy a páciens a CT vizsgálat által okozott daganat miatt fog meghalni évekkel később. Ezért 

az  orvosnak  tisztában  kell  lenni  a  sugárterhelés  káros  következményeivel,  és  csak  olyan 

esetben  kell  sugárterheléssel  járó  vizsgálatot  kérnie,  ha  annak haszna meghaladja  a  káros 

következményeket. 
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A CT vizsgálatokkal társuló sugárterhelés káros következményeinek felismerése vezetett el az 

ún.  alacsony  dózisú  CT  bevezetéséhez.  Az  alacsony  dózisú  CT  vizsgálat  során  jelentősen 

alacsonyabb sugárterhelésnek teszik ki a beteget (pl. mellkas CT esetén ez 7 mSv-ről 1,5-2,5 

mSv-re csökken). Az úgy érik el, hogy 

- a  használt  röntgensugárzás  intenzitását  csökkentik.  A  táblázat  második  sora  a 

röntgendózist  a  röntgencsőre  kapcsolt  áram  (mA)  és  az  egy  szelet  felvételéhez 

szükséges  idő  (s)  szorzataként  (mAs,  tehát  milliamper-szekundum)  fejezik  ki.  A 

röntgencsőre kapcsolt áram nyilván a röntgensugárzás intenzitásával arányos. 

- a szelet vastagságot növelik, tehát kevesebb szeletet vesznek fel a vizsgált testrészről. 

Bár az alacsony dózisú CT által szolgáltatott kép minősége rosszabb a hagyományos CT-jénél, 

a két típusú kép alapján hozott diagnosztikus döntések  (pl.  tüdődaganat detektálása) kb. 

90%-ban megegyeznek. 
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Az  ábrán modern  CT  készülékkel  készült  CT  felvételek  (felül)  és  egy  ún.  első  generációs, 

valamikor az 1970-80-as években használt készülék által készített  (alul)  felvételek  láthatók. 

Nyilvánvalóan  látszik a modern készülék nagyobb térbeli felbontása. A stroke-ot szenvedett 

páciens agyán a következő elváltozások láthatóak (nem megtanulandó): 

- a nyílnak megfelelően fokozott denzitású képlet (fehér, valószínűleg vér) 

- a  fehér  terület  körül  alacsonyabb  denzitású  terület  (valószínűleg  a  sérült  területet 

körülvevő ödéma) 

- az  agykamrák  (sötérszürke-fekete  területek)  összenyomódása  és  a  középvonal 

eltolódása jobb oldalra a bal oldalon található térfoglalás miatt. 
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A pozitron emissziós tomográfia 

- egy  funkcionális  képalkotó  eljárás,  amely  nem  a  szervek  morfológiáját,  hanem 

funkcióját (metabolikus aktivitás) méri 

- úgy, hogy a páciensbe + bomló izotópot tartalmazó radiofarmakont fecskendeznek. 

A + bomlás  során  kibocsátott  pozitron  a  bomlás  helyétől  néhány mm-re  egy  elektronnal 

összeütközve  annihilációt  szenved.  Ez  a  néhány  mm  meghatározza  képalkotó  eljárás 

felbontóképességét, hiszen az eljárással a + bomló izotóp helyét akarjuk meghatározni, de a 

bomlást közvetlenül nem látjuk, hanem csak a tőle 1-2 mm-re keletkező gamma fotonokat. Az 

annihiláció és a + bomlás közötti távolság a keletkező pozitron energiájától, és így a kibocsátó 

mag  típusától  függ  (l.  táblázat). Az annihiláció  során keletkező két gamma  foton  terjedési 

iránya nagyjából  teljesen ellentétes. A páciens körül egy detektorgyűrű  található. Mivel a 

gamma fotonok fénysebességgel terjednek, a két ellentétes irányba mozgó gamma foton által 

elért  két  detektor  nagyjából  egyszerre  (5-10  ns-on  belül),  koincidenciában  jelez.  A  két, 

koincidenciában  jelző  detektor  kijelöl  egy  vonalat,  amit  válaszadási  vonalnak  („line  of 

response”) nevezünk. Több ilyen vonal metszéspontja megadja az annihiláció helyét. 
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A koincidencia detektáláson alapuló PET mérés mellett kifejlesztették a repülési idő mérést is, 

amit  az  angol  név  alapján  TOF  („time  of  flight”)  detektálásnak  hívunk  (A).  Ebben  az  egy 

anninilációból  eredő  két  gamma  foton  által  majdnem  egyszerre  gerjesztett  detektorok 

válaszai közötti időt mérik. Ha a sugárforrás s távolságra van a két detektor közötti távolság 
felétől, akkor az egyik (t1) és másik (t2) detektor eléréséhez szükséges időt, és ezek különbségét 

(t) az alábbi egyenletek adják meg: 

  1 2 2 1

22 2,  
d ds s s

t t t t t
c c c

    
        

Így tehát a t mérésével a forrás helyzete (s) meghatározható. Az  időkülönbség mérésnek 

viszont rendkívül precíznek kell lenni, mert 0,1 ns időkülönbség kb. 1,5 cm-es távolságnak felel 

meg.  A  fenti  egyenlet  által  leírt  összefüggés  vonatkozik  a  távolságmeghatározás 

bizonytalanságára  is,  tehát  0,1  ns-os  időmérés  bizonytalanság  1,5  cm-es  lokalizációs 

bizonytalansághoz  vezet. De  ez  is  elég  ahhoz, hogy  a  random  koincidenciákból  származó 

helytelen  lokalizáció valószínűségét  csökkentsük. Random koincidencia  jön  létre akkor, ha 

két, nem egy annihilációból származó gamma foton véletlenül 5-10 ns-on belül csapódik be 

két detektorba. Az ábra B részén két koincidencia-pár két LOR-t jelöl ki, melyek alapján a forrás 

a piros körnél lenne. De a TOF mérés alapján ez a két koincidencia-pár nem származhat egy 

forrásból. A  TOF detektálás  jelentősen növeli  a  PET diagnosztikus  szenzitivitását,  amit  a C 

ábrasor szemléltet, amin a kóros elváltozás csak TOF detektálással látszik. 
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A  PET  vizsgálatokhoz  használt + bomló  izotópok  felezési  ideje  általában  elég  rövid,  ami 

megnehezíti orvosi  felhasználásukat. A  leggyakrabban használt két  izotóp a  18F és a  11C. A 

rövid  felezési  idők miatt ezeket az  izotópokat általában a PET készülékhez viszonylag közel 

található  ciklotronban  állítják  elő,  ahol  gyorsított  részecskéket  (pl.  proton)  ütköztetnek 

valamilyen atommaggal. Pl. a 11C-et gyorsított protonok 14N-be való ütköztetésével kapnak. A 

proton átmenetileg beépül a „céltábla” magjába, így 15O (8 proton, 7 neutron) jön létre, amiből 

egy  részecske kiszakadásával 11C (6 proton, 5 neutron) keletkezik. 
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A PET vizsgálat folyamata tulajdonképpen a radioaktív izotóp előállításával kezdődik (l. előző 

ábra),  ezt  követi  a +  bomló  izotóp  radiofarmakonba  építése, majd  ennek  páciensbe  való 

injektálása.  A  PET  vizsgálatot  követően  az  adatokból  a  képet  kiszámítják  (koincidencia 

detektálás vagy TOF mérés alapján). 
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A  PET  funkcionális  képalkotó  eljárás,  amit  általában  a  sejtek  metabolikus  aktivitásának 

feltérképezésére  használnak. Két  gyakran  alkalmazott  radiofarmakon  a  sejtek  glikolítikus 

aktivitását mérő  fluoro-deoxiglükóz  (FDG) és az aminosav  felhasználásukat detektáló  11C-

metionin. Az FDG felhasználásnak alapja az, hogy a sejtek felveszik, mintha glükóz lenne. Az 

FDG ezt követően be is lép a glikolízisbe, azonban az első foszforilációs lépés után (18FDG-6-

foszfát) nem tud a glikolízisben továbbhaladni. A foszfát jelenléte miatt töltött, így nem képes 

elhagyni a sejtet („csapdába esik”). A sejtekben való felhalmozódás mértéke arányos a sejtek 

glikolítikus  aktivitásával,  amely  daganatsejtekben  magasabb  az  egészséges  sejtekhez 

képest. Ez az alapja az FDG segítségével történő daganat, ill. metasztázis keresésnek. Mivel a 

daganatok fokozott aminosav felvétellel és DNS szintézissel is rendelkeznek, 11C-metionin és 
11C-timidin segítségével is detektálhatók. 
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Az ábrán egy PET kamera  (A) és három  reprezentatív PET két  látható  (B,C,D). A  jobb  felső 

képsorozaton  (B)  az  FDG  felhasználása  látható  az  agykéreg  glükózfelvételének 

tanulmányozására. Ez csökken pl. Alzheimer kórban, amivel a betegség diagnosztizálható vagy 

valószínűsíthető.  A  C  képpáron  egy  agydaganat  FDG  és  11C-metionin  PET  képe  látható.  A 

képpár  összehasonlítása  demonstrálja,  hogy  a  11C-metionin  felhalmozódás  szenzitívebben 

detektálja az agydaganatot. A jobb alsó sarokban (D) egy májmetasztázis képe látható CT és 

PET (ill. kombinált PET-CT) vizsgálattal. A terápia előtti és utáni képek összehasonlítása mutatja 

a funkcionális és morfológiai képalkotó eljárások közötti különbséget. A terápia hatására a 

CT képen a májban  látható elváltozás nagysága nem változott, de a májáttét FDG  felvétele 

jelentős mértékben csökkent. 
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A morfológiai  és  funkcionális  képalkotó  eljárások  előnyös  tulajdonságai  kombinálhatók  a 

képfúzió segítségével. Az eljárás során a két különböző képalkotó eljárással készített képet 

egymásra  rétegzik,  így  a  funkcionális  képalkotó  eljárás  által  szolgáltatott  információ 

anatómiailag  lokalizálhatóvá  válik.  Régebben  két  külön  készülékben  készítették  el  a 

funkcionális és morfológiai képeket, manapság viszont egyre elterjedtebb, hogy ugyanabba a 

készülékbe építik be a két képalkotó modalitást (pl. CT + PET, MRI + PET). 
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