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Az  előadás  célja  három,  elektromágneses  sugárzást  használó  orvosi  képalkotó  eljárás 

áttekintése. A gamma kamera és ennek három dimenziós változata, a SPECT (single photon 

emission computed tomography, egy-foton emissziós komputer tomográfia), gamma-bomló 

izotópok által emittált gamma fotonok detektálásán alapszik. Míg ezen technikák megértése 

egyszerű,  addig  az NMR  jelenségen  alapuló MRI  (magnetic  resonance  imaging, mágneses 

rezonanciás  képalkotás) nehezen megérthető, hiszen  az  alapvető  fizikai  folyamat  (az NMR 

jelenség)  és  a  kép  keletkezése  között  több méréstechnikai  lépés  található.  Ezért  alapvető 

fontosságú, hogy az NMR  jelenséggel  tisztában  legyenek. Mindhárom eljárás demonstrálja, 

hogy  az  alapvető  fizikai  jelenségek  (NMR,  radioaktivitás)  hogyan  használhatók  az  orvosi 

gyakorlatban. 
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Gamma  kamerás  felvétel  készítése előtt a betegbe egy gamma-bomló  radioaktív  izotóppal 

jelölt radiofarmakont fecskendeznek, ami által kibocsátott gamma fotonokat fogja a gamma 

kamera  detektálni.  Tehát  a  hagyományos  röntgen  vagy  röntgenabszorpciós  CT  vizsgálattal 

szemben itt nem a külső forrásból származó sugárzás gyengülését, hanem a testben található 

radioaktív izotóp eloszlását képezzük le. A képalkotás alapja az, hogy a radiofarmakon által 

emittált gamma fotonokkal először látható fotonokat váltunk ki (szcintilláció), majd ezekek 

elektromos  jelekké  alakítjuk  (PMT,  fotoelektron-sokszorozó).  Egy  bizonyos  szervben  (pl. 

szívben, A) dúsuló  izotóp minden  irányban gamma  fotonokat bocsát ki, amelyek először a 

kollimátoron haladnak  át. A  kollimátor  egy  vastag ólomlemez  (képét  l.  a  következő dián), 

amelybe  a  felszínére  merőleges  lyukakat  fúrnak.  A  furatokkal  nem  párhuzamos  irányú 

gamma fotonok elnyelődnek, ezért a szcintillációs kristálynak csak azon részében keletkeznek 

felvillanások,  amelyek  a  forrás  fölött  vannak.  A  szcintillációs  kristályban  keletkező  látható 

fotonokat  fotoelektron-sokszorozókkal  alakítják  elektromos  jellé.  A  kollimátor  a  gamma 

kamera  nélkülözhetetlen  része,  a  képalkotás  alapja,  kb.  olyan  szerepet  tölt  be, mint  egy 

mikroszkópban  az  objektív.  Hátránya,  hogy  a  ráeső  sugárzás  nagy  részét  elnyeli,  ami 

hozzájárul ahhoz, hogy a gamma kamerás képalkotás során csak az emittált fotonok töredékét 

detektáljuk csak. A kollimátor szerepét úgy  lehet  igazán megérteni, ha elképzeljük, hogy mi 

történne  akkor,  ha  nélküle  próbálnánk  képet  alkotni  (B).  Ilyenkor  a  szcintillációs  kristályt 
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nemcsak  az  izotóp  dúsulási  helye  felett  érnék  el  a  gamma  fotonok,  hanem  praktikusan 

mindenhol. Ezért a forrást nem tudnánk lokalizálni, nem jönne létre kép. 
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A kollimátor számtalan  lyukat tartalmazó  fémlemez (A), amely a mikroszkóp objektívjéhez 

hasonlóan  meghatározza  a  gamma  kamera  feloldóképességét.  A  fénymikroszkóphoz 

hasonlóan  a  gamma  kamera,  ill.  a  szcintillátor  sem  képes  pontszerű  tárgyról 

(sugárzásforrásról)  pontszerű  képet  alkotni.  Az  ábra  B  és  C  részében  bemutatott mindkét 

gammasugárzás-forrásról a kollimátor geometriai  tulajdonságai  (lyukak átmérője és hossza) 

által meghatározott méretű képfolt jön létre. Megfelelő kis lyukátmérőjű kollimátornál a két 

forrás képe elkülöníthető (a zöld és a piros oválisok nem fednek át, B). Ha a lyukak átmérője 

nagyobb,  a  két  kép  összefolyik,  tehát  a  források  nem  különíthetők  el  (C).  Az  ábra  azt 

demonstrálja,  hogy  a  kollimátor  a  mikroszkóp  objektívjéhez  sok  szempontból  hasonló 

szerepet tölt be a gamma kamerában. 
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Az  ionizáló  sugárzások  detektálásával  foglalkozó  előadás  már  tárgyalta  a  szcintilláció 

alapjelenségét.  Ez  az  ábra  egy  kicsit  részletesebben  mutatja  be  a  folyamat  lépéseit.  A 

szcintillációs  kristályba  belépő  gamma  foton  (1)  fotoeffektus  vagy  Compton  szórás  révén 

elektronokat  szabadít  fel  (2).  Ezen  elektronok  a  szcintillációs  kristállyal  való  kölcsönhatás 

során másodlagos elektronokat  is kiváltanak (3). A fotoeffektus és a Compton szórás során 

keletkező elektronok vagy a másodlagos elektronok a kristályban gerjesztést hoznak létre (4). 

A  gerjesztett  részecskék  relaxációja  során  látható  fotonok  keletkeznek  (5),  amelyeket  az 

ábrán fel nem tüntetett fotoelektron-sokszorozó alakít elektromos jellé. 
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A  gamma  kamerával  készült  felvételek  anatómiai-morfológiai  szempontból  nem 

részletgazdagok. Ezzel szemben az adott szerv vagy szövet anyagcseréjét, vérátáramlását vagy 

az ott zajló biokémiai folyamatok  intenzitását, azaz a szövet vagy szerv funkcióját mutatják 

meg. 

(A)  A  pajzsmirigy  jódtartalmú  hormonjainak  termeléséhez  aktívan  dúsítja  a  jódot.  Ezért  a 

betegbe  vagy  radioaktív  jódot  (123I)  vagy  a  jódhoz  hasonlóan  viselkedő  pertechnetátot 

(99mTcO4
–) juttatnak intravénásan, és mérik a pajzsmirigyben a radioaktivitás felhalmozódását. 

Ez  kimutathatja  a pajzsmirigy  alulműködését  vagy  túlműködését,  tehát  funkciójának  kóros 

változását. 

(B) A betegbe juttatott 99mTc-pirofoszfát a csontátépülés helyén fog dúsulni. Mivel daganatok 

csontáttéte jelentős csontátépülést idéz elő (tehát megváltoztatja a csontban zajló biokémiai 

folyamatokat), gamma kamerás vizsgálattal kimutatható. 

Az  ábrákon  szintén  látható,  hogy  a  gamma  kamerás  felvételek  az  izotópeloszlás 

kétdimenziós vetületét mutatják meg. 



9 
 

Mivel a gamma kamerás felvételek nem szolgáltatnak információt az izotóp háromdimenziós 

eloszlásról,  kifejlesztették  az  eljárás  háromdimenziós  változatát,  amit  SPECT-nek  (single 

photon  emission  computed  tomography,  egy-foton  emissziós  komputer  tomográfia) 

neveznek. Az elnevezésben az „emissziós” szó hangsúlyozza, hogy a röntgenabszorpciós CT-

vel szemben itt a fotonok emissziója alapján, és nem a sugárzás elnyelődése alapján történik 

a képalkotás. A röntgenabszorpciós CT vizsgálat során a kétdimenziós vetületi képekből úgy 

tudnak háromdimenziós képet alkotni, hogy a röntgenfelvételeket sok irányból készítik el. Az 

elv a  SPECT esetében  is ugyanaz. A  gamma  kamera egy adott pozíciójában  készítenek egy 

gamma kamerás felvételt, majd a kamera elfordul, és az új pozícióban is készít egy felvételt. 

A  folyamat  felgyorsítására  több  gamma  kamerát  is  építhetnek  egy  készülékbe.  A  gamma 

kamera (vagy kamerák) által különböző irányokból készített kétdimenziós, vetületi képekből a 

röntgenabszorpciós CT-nél megismert elvek alapján készítenek háromdimenziós képet. 
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A  SPECT  készülékek  manapság  általában  több  gamma  kamerát  tartalmaznak  a  vizsgálat 

felgyorsítása  céljából,  és  egy  készülékben  jelen  van mind  a  SPECT, mint  a CT modalitás  is 

(SPECT-CT).  Így egy vizsgálat során nyerhető a betegről funkcionális  (SPECT) és morfológiai 

(CT) információ. 
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Mivel a SPECT funkcionális képalkotó eljárás, az általa szolgáltatott  információ elsősorban a 

vizsgált szervben  lejátszódó élettani vagy kóros  folyamatokra világít  rá. A SPECT-et gyakran 

alkalmazzák az agyi vérátáramlás (perfúzió) mértékének megítélésére, ami az adott agyterület 

aktivitásával arányos. Egy egészséges emberben a  kérgi  területek mutatják  a  legmagasabb 

aktivitást (A). Alzheimer betegségben jellemző hipoperfúzió (csökkent mértékű vérátáramlás, 

azaz  alacsonyabb  aktivitás) mutatható  ki  (fehér  kör,  B).  A  SPECT  képek  által  szolgáltatott 

funkcionális  információt  jól  kiegészíti  a  CT  által  adott  morfológiai  háttér,  amit  egy 

emlődaganat  csontáttétének  SPECT-CT  képe  demonstrál  (C).  A  SPECT  képet  a  CT  képre 

rétegezve az áttét helye anatómiailag sokkal pontosabb lokalizálható, mint a SPECT felvételen. 
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A  mágneses  rezonancia  képalkotás  (MRI,  magnetic  resonance  imaging)  a  korábban  már 

megismert NMR  jelenségen alapszik. A magokat erős külső mágneses  térbe helyezzük  (A), 

amiben  létrejön  az  és   spinállapotok  energiái  közötti  felhasadás. A  spineket ezután a 

rezonanciafeltételnek megfelelő  frekvenciájú  rádiófrekvenciás  fotonnal  gerjesztjük,  aminek 

hatására  a  makroszkópos  mágnesezettség  elfordul  (B).  Az  elfordulás  mértéke  a 

rádiófrekvenciás  gerjesztés  időtartamával  befolyásolható;  általában  90  fokos  elfordulást 

szoktak  létrehozni.  A  gerjesztés  kikapcsolása  után  a  makroszkópos  mágnesezettség 

visszafordul  eredeti,  a  külső mágneses  térrel  párhuzamos  pozíciójába  (relaxáció).  Ezek  a 

folyamatok  mind  az  MRI-ben,  mind  az  NMR-ben  (impulzus  mód)  lejátszódnak.  Az  MRI 

annyiban  több  ennél,  hogy  a  jel  detektálásán  túl  azt  lokalizálni  is  szeretnénk,  azaz  fel 

szeretnénk térképezni a relaxációs folyamatok sebességét a test különböző pontjain. Ehhez az 

erős, homogén mágneses tér mellett mágneses térgradienseket használunk. 
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A jel lokalizálásának alapja az az elv, hogy a rezonanciafrekvenciát mindig a lokális mágneses 

tér határozza meg (egy adott mag esetében): tehát ha növeljük a lokális mágneses teret, nőni 

fog  a  rezonanciafrekvencia.  Ezt  lineáris mágneses  térgradiensek  alkalmazásával  lehet  a  jel 

lokalizálására felhasználni. Ha a mágneses térerősség a térben változik, akkor szintén változni 

fog ugyanazon magok (általában 1H) rezonanciafrekvenciája is: eltérő hely  eltérő Blokális  

eltérő  rezonanciafrekvencia.  A  gondolkodás  menetét  megfordítva  kijelenthető,  hogy  ha 

ismerjük a rezonanciafrekvenciát (tehát tudjuk, hogy egy adott frekvenciájú foton gerjesztést 

hozott létre), akkor a gradiens paramétereinek ismeretében a jel forrása lokalizálható. 

  A spinek által, a gerjesztésük során észlelt  lokális mágneses  teret MRI esetében két 

tényező határozza meg: a B0 homogén mágneses tér, amihez hozzáadják a lineáris mágneses 

térgradienst. A kémiai eltolódás magyarázata esetén figyelembe vettük a 1H környezetében 

levő más atomokat is, és ezzel magyaráztuk, hogy a 1H rezonanciafrekvenciája eltérő pl. CH3 

és OH csoportokban. Bár MRI esetében  is nyilvánvalóan  lejátszódnak ezek a  folyamatok, a 

kémiai környezet által okozott lokális mágneses tér változás mértéke (azaz a kémiai eltolódás) 

elhanyagolható a lineáris mágneses térgradiens nagyságához képest, ezért a kémiai eltolódást 

elhanyagolhatjuk. 
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A térgradiens lokalizációra való használatát demonstrálja az ábra. A fejben három hely (piros 

pontok a fejen) rezonanciafrekvenciáját vizsgáljuk. Az ábra megértéséhez szükséges egyenlet: 

 
2




 N
lokálisf B  

ahol f a rezonanciafrekvencia, Blokális a lokális mágneses tér, N a giromágneses hányados. Ha a 

beteget homogén mágneses térbe helyezzük (A), akkor mind a három helyen levő protonok 

ugyanazt a  lokális mágneses  teret érzik, ezért  rezonanciafrekvenciájuk  is azonos  lesz. Ha a 

homogén mágneses térre egy orr-nyakszirt irányú gradienst rétegzünk (B), akkor a hátsó két 

pontban  a  lokális  mágneses  tér  erősebb  lesz,  így  ezen  pontokban  levő  1H  magok 

rezonanciafrekvenciája is magasabb lesz, mint az előrébb lévő pontokban levő protonoké. 
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(A) Képzeljük el, hogy a beteget olyan mágneses térbe helyezzük, amiben a homogén tér (B0) 

mellett egy gradiens  tér  is  jelen  van.  Így a  lokális  térerősséget  (Blokális) a két mágneses  tér 

együtt határozza meg. A szeletkijelölés céljából a gradienstér erőssége a z tengely irányában, 

azaz  a  láb-fej  vonal  mentén  változik  az  ábrán,  de  a  gradiens  irányát  tetszőlegesen 

megválaszthatjuk, és így a testet akármilyen irányban „szeletelhetjük”. 

(B) Mivel a rezonanciafrekvencia a lokális tér erősségével egyenesen arányos, a láb-fej irány 

mentén az előzőekhez hasonlóan fog a 1H magok rezonanciafrekvenciája is változni. 

(C) Ugyanezt egy kicsit másképpen megfogalmazva kijelenthetjük, hogy a z tengely mentén 

változik az  és  spinállapotok közötti  felhasadás mértéke az  inhomogén  tér miatt. Egy 

adott,  E=hf  energiájú,  rádiófrekvenciás  fotont  használva  csak  a  test  egy  adott  szeletében 

teljesedik a rezonanciafeltétel (E-E=E=hf), így csak ebben a szeletben fognak a 1H spinek 
gerjesztődni. Ha a gradiens meredekségét megváltoztatjuk, ugyanolyan energiájú fotonokat 

használva más szelet kerül kijelölésre, tehát más szeletben gerjesztődnek a spinek. 
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Az  előző  ábrákból megértettük,  hogyan  történik  a  szelet  kijelölése  a  betegben  a  Z  irányú 

gradiens  segítségével.  Ez  az  animált  ábra  azt mutatja  be,  hogy mi  történik  a  kiválasztott 

szeletben.  Mivel  csak  a  kiválasztott  szeletben  található  protonokra  teljesedik  a 

rezonanciafeltétel (tehát csak ezek a protonok nyelik el a rádiófrekvenciás fotonokat), ezért 

csak  ebben  a  szeletben  fog  a makroszkópos mágnesezettség  elfordulni  90  fokkal  (piros 

vektorok) a 90  fokos gerjesztőimpulzus hatására. Mivel az NMR  jelet minden esetben a 90 

fokkal elforgatott makroszkópos mágnesezettség vektorok szolgáltatják, a detektált jel csak a 

kiválasztott  szeletből  fog  származni,  mert  a  test  többi  részében  a  makroszkópos 

mágnesezettségek továbbra is a külső mágneses térrel párhuzamosan (az ábrán függőlegesen) 

állnak. 

Az előadásanyagban található animáció elérhető az alábbi linken: 

https://youtu.be/yQdOYfEsrLU 
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Bár  az  előző  ábrák  segítségével  megismert  eljárással  az  NMR  jel  forrását  a  beteg  egy 

„szeletére” korlátoztuk, a detektált jelet (ha mást nem teszünk) a szeleten belül nem tudjuk 

lokalizálni  az  X-Y  irányokban.  A  szeletkijelölés  (i)  után  a  szeletkijelölő  gradiens  irányára 

merőlegesen két  további gradiensteret alkalmazunk, melyek  segítségével a detektált  jelet 

háromdimenzióban lokalizálni tudjuk. Először egy ún. fáziskódoló gradienst kapcsolunk be (ii), 

majd  ennek  kikapcsolását  követően  egy,  mindkét  korábbi  gradiensre  merőleges,  ún. 

frekvenciakódoló gradienst (iii), és a jelet ezen gradiens jelenléte mellett detektáljuk (iv). A ii-

iv.  lépéseket többször meg kell  ismételni, hogy a detektált  jelet a X-Y  irányokban pontosan 

lokalizálni tudjuk. (A gradiensek hatását a következő ábra mutatja be.) 

Az előadásanyagban található animáció az alábbi linken megtekinthető: 

https://youtu.be/Q9VAQ57ZF1M 
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Az ábra a szeletkijelölő gradiens által kiválasztott szeletben mutatja a történéseket a fázis- és 

frekvenciakódoló gradiensek alkalmazása során. A szeletet felülről nézzük, és a piros vonalak 

a  90-fokos  impulzus  által  vízszintes  irányba  befordított  makroszkópos  mágnesezettség 

vektorok,  amelyek  a  külső  mágneses  tér  által  meghatározott  frekvenciával  (ún.  Larmor 

frekvencia) precesszálnak (forognak). A Larmor frekvencia megegyezik azon rádiófrakvenciás 

fotonok  frekvenciájával, melyek a spineket gerjeszteni  tudják. Az ábra a T1 és T2  relaxációs 

folyamatokat nem mutatja, csak a már említett precessziós mozgást. 

1.  A  fázis-  és  frekvenciakódoló  gradiensek  bekapcsolása  előtt  a  kiválasztott  szeletben 

homogén  a  tér.  A  precessziós  frekvenciát  a  külső mágneses  tér  erőssége  határozza meg 

(
2

f B



 ).  Mivel  a  mágneses  tér  a  szelet  minden  pontján  azonos,  ezért  mindegyik 

makroszkópos mágnesezettség vektor azonos frekvenciával precesszál. 

2. A vízszintes  irányban bekapcsolt  fáziskódoló gradiens hatására a mágneses  térerősség a 

szeletben balról  jobbra nő. A térerősség és a Larmor frekvencia közötti egyenes arányosság 

miatt a jobb oldalon levő spinek gyorsabban precesszálnak. 

3. A  fáziskódoló gradiens kikapcsolása után  ismét homogén a mágneses  tér a  kiválasztott 

szeleten belül, ezért a spinek ismét azonos frekvenciával precesszálnak mindenhol a szeleten 

belül. Mivel  azonban  a  jobb  oldali  oszlopban  elhelyezkedő  spinek  a  fáziskódoló  gradiens 

hatása  alatt  gyorsabban  precesszáltak,  ezért  előreszaladtak  a  bal  oldalon  levő  spinekhez 
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képest.  Így  bár  a  precessziós  frekvenciák  azonosak minden  spin  esetében,  fáziskülönbség 

figyelhető meg a jobb és bal oldali spinek között. 

4. Ezt követően bekapcsoljuk az utolsó gradienst, az ún.  frekvenciakódoló gradienst, amely 

merőleges mind  a  szeletkijelölő, mind  a  fáziskódoló  gradiensekre.  Ennek  hatására  a  felső 

sorban elhelyezkedő spinek az erősebb tér hatására gyorsabban fognak precesszálni, mint az 

alsók.  Az  NMR  jelet  azalatt  detektáljuk,  mialatt  a  frekvenciakódoló  gradiens  be  van 

kapcsolva.  Ekkor  a  vízszintes  tengely mentén  a  spinek  a  fázisukban  különböznek  (hiszen 

„emlékeznek” a 2. pontban bekapcsolt fáziskódoló gradiens hatására), a függőleges irányban 

pedig a precessziós  frekvenciájukban. Mivel az összes  spin  (pontosabban a makroszkópos 

mágnesezettség  vektorok  az  összes  voxelben)  különbözik  egymástól  vagy  a  fázis  vagy  a 

frekvencia  tekintetében, megteremtettük  a  lehetőségét  annak,  hogy  a  jelet  a  kiválasztott 

szeletben lokalizáljuk. Itt nem tárgyalt okok miatt a jelet több fáziseltolás után is fel kell venni 

ahhoz, hogy a lokalizáció végrehajtható legyen, tehát az alábbi szekvenciát kell ismételgetni: 

1.  a  fáziskódoló  gradiens  bekapcsolása;  2.  a  fáziskódoló  gradiens  kikapcsolása;  3.  a  jel 

detektálása a frekvenciakódoló gradiens hatása alatt; 4. a szekvencia újrakezdése az 1. ponttól 

egy más erősségű fáziskódoló gradienssel. 

 

Az ábrán látható négy animáció az alábbi linkeken érhető el: 

1. https://youtu.be/bjAN2YddLGk 

2. https://youtu.be/32Me0NM8ffA 

3. https://youtu.be/otmBUVT8eQ4 

4. https://youtu.be/A78TStZXUdI 
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Ez az animált ábra egy konkrét kiszámolt példa alapján demonstrálja, milyen elvek szerint lehet 

a  kiválasztott  szeletben  az  X-Y  koordinátatengelyek mentén  a  jel  lokalizációját  elérni.  Az 

animáció pusztán annak az elvét demonstrálja, hogy a fázis- és frekvenciakódoló gradiensek 

kombinációjával hogyan lehet a jel forrását meghatározni, mivel az alkalmazott matematikai 

eljárás teljesen más és sokkal egyszerűbb, mint amit a klinikai MRI készülékekben alkalmaznak. 

  A  kiválasztott  szeletben  négy  pixel  található, melyeket  A-D  betűkkel  jelöltünk,  és 

feltüntettük az egyes vektorok hosszát (A=1; B=0,9; C=0,8; D=0,7). Az egyes vektorok, az előző 

ábrához  hasonlóan,  szintén  a  vízszintes  síkba  beforgatott  makroszkópos  mágnesezettség 

vektorok, melyeknek csak a precesszióját szimuláljuk a T1 és T2 relaxációk nélkül. Az animáció 

során az „NMR signal” részben az oszcilláló jel mutatja az NMR jelet, tehát a vízszintes síkban 

precesszáló  makroszkópos  mágnesezettség  vektorok  összegének  egyik  (pl.  X  irányú) 

vetületét,  vagy  másképpen  megfogalmazva  a  szintén  vízszintesen  elhelyezett  detektáló 

tekercsben  indukált  áramot.  Az  efölötti  ábrarész  mutatja  az  NMR  szignálok  Fourier 

transzformáltjait. A Fourier transzformáció egy olyan matematikai eljárás, amely megállapítja, 

hogy  a  periodikusan  oszcilláló  jelhez  a  különböző  frekvenciájú  komponensek  milyen 

mértékben  járulnak  hozzá.  A  nyolc  mezőbe  (FT1-FT8)  a  szimuláció  nyolc  lépése  során 

kiszámított  Fourier  transzformáltak  kerülnek.  Érdemes  megfigyelni,  hogy  ha  az  NMR  jel 

egykomponensű  szinuszhullám,  akkor  a  Fourier  transzformált  egy  csúcsot mutat, míg  két 

komponensű szinuszhullám esetén a Fourier transzformáltban is két csúcs jelenik meg. 
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  Először homogén mágneses térben precesszálnak a spinek egyféle frekvenciával, és így 

a  Fourier  transzformáltban  is  egy  csúcs  jelenik  meg  (1).  Ezt  követően  bekapcsoljuk  a 

fáziskódoló gradienst, melynek hatására a bal és jobb oldali pixelekben eltérő frekvenciával 

precesszálnak  a  spinek,  és  a  Fourier  transzformáltban  is  két  csúcs  jelenik  meg  (2).  A 

fáziskódoló gradiens kikapcsolása után a precessziós  frekvenciák újra megegyeznek minden 

pixelre,  de  a  fáziskülönbségek  megmaradnak  (3).  A  bal  és  jobb  oldali  pixelek  között 

létrehozott fáziseltolódás mértékét (1) megmérjük, és a program ezt feltünteti. A Fourier 

transzformáltban  újra  egy  csúcs  jelenik meg  a  szelet minden  pixelére  azonos  precessziós 

frekvencia  miatt.  Ezt  követően  bekapcsoljuk  a  frekvenciakódoló  gradienst  a  függőleges 

irányban, ismét kétféle precessziós frekvencia jelenik meg, és ennek megfelelően két csúcs 

a  Fourier  transzformáltban  (4).  A  Fourier  transzformáltban  meghatározzuk  a  két  csúcs 

nagyságát (P1, P2). A P1 és P2 csúcsok nagyságát az A-B, ill. a C-D változók és a fáziseltolódás 

a  jobb alsó sarokban található egyenletek szerint  írják  le. A  fáziskódolás-frekvenciakódolás 

párost még egyszer el kell végezni (5-8), hogy a meghatározandó négy  ismeretlenhez (A-D) 

négy független egyenletet tudjunk felírni. Az animáció végén a program a négy egyenletből 

álló egyenletrendszer megoldásával kiszámolja az A-D értékeit, amelyek megegyeznek azzal, 

amiket feltételeztünk. 

  A szimuláció web-változata végrehajtható animációkkal a következő címen érhető el: 

https://peternagy.webs.com/mri. 

  A teljes animáció az alábbi linken nézhető meg: https://youtu.be/AT648Qiup8I 
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Minden képalkotó eljárás egyik alapvető paramétere a  térbeli  feloldóképesség, amelyet a 

voxelek  nagyságával  lehet  jellemezni.  A  voxelek  nagyságát  egyrészt  a  szelet  vastagsága, 

másrészt az egy szeletben levő pixelek száma határozza meg. A feloldóképesség javítható, ha 

a voxelek méretét csökkentjük, viszont így csökken az egy voxelben levő protonok száma, és 

így a detektált NMR jel nagysága is. Ez viszont a mérés megbízhatóságának rovására megy. A 

jó térbeli feloldóképesség és a kellően nagy jel között kell megtalálni a kompromisszumot, 

amely odavezet, hogy a klinikai gyakorlatban alkalmazott MRI készülékek  feloldóképessége 

néhány milliméter. 
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Az  orvosi  diagnosztikában  használt  MRI  készülékekben  található  mágnesek  térerőssége 

rendkívül nagy, a Föld mágneses mezejének erősségét kb. öt nagyságrenddel haladja meg. 

Ezért mind a páciens, mind a személyzet számára tilos ferromágneses anyagok viselése, mert 

azokat a mágneses tér gyorsítja. 
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Az MRI  vizsgálat  során  az  egyensúlyi  helyzetéből  kitérített makroszkópos mágnesezettség 

precessziója  szolgáltatja  a  jelet.  A  később  vázlatosan  ismertetendő  belső  kontrasztozási 

eljárások  segítségével a képen három  típusú  információ  jeleníthető meg, melyek a kétféle 

relaxációs típus sebességét jellemző időállandók (T1 és T2), valamint a jelet szolgáltató spinek, 

tipikusan  1H  magok,  denzitása.  MRI  vizsgálat  során  is  lehetőség  van  ún.  külső 

kontrasztanyagok  használatára,  melyek  a  relaxációs  időket  lokálisan  megváltoztatják.  A 

táblázatban  bemutatott  értékek  szerint  az  emberi  testben  a  T1  relaxáció  tipikusan  sokkal 

lassabb,  mint  a  T2,  és  a  lágyszövetek  az  egyes  paraméterek  alapján  jól  elkülöníthetők 

egymástól. 

  Az  MRI  felvételek  által  szolgáltatott  információ  értelmezéséhez  a  jel  forrása  is 

hozzátartozik. A legtöbb esetben a vízben levő hidrogén szolgáltatja a jelet, amihez bizonyos 

esetekben  a  zsírsavak  alifás  hidrogénjei  is hozzájárulnak. A  vízben  és  a  zsírsavakban  levő 

hidrogének mellett más praktikusan nem járul hozzá az MRI-ben mért jelhez (ha 1H spineket 

gerjesztünk). 
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A T1 és T2 relaxációs idők, ill. a spindenzitás mérésének alapja az NMR jel mérése időzítésének 

a beállítása. Ennek megértéséhez az ábra „A” és „B” része nyújt segítséget. Emlékezzünk arra, 

hogy  az NMR  jelet  a  90-fokos  impulzus  által  generált  transzverzális mágnesezettség  (MXY) 

precessziója  szolgáltatja.  Az  MXY  nagyságát,  és  így  a  jel  amplitúdóját  a  longitudinális 

mágnesezettség  (MZ) nagysága határozza meg, hiszen a 90-fokos  impulzus ezt forgatja be a 

vízszintes  síkba.  A  90-fokos  impulzus  kikapcsolása  után  a  longitudinális  mágnesezettség 

nagysága a spin-rács relaxáció miatt növekszik, mint ahogy az A. ábrán látható. Ezen folyamat 

sebességét a T1 relaxációs idő határozza meg. Az NMR vizsgálatok és az MR képalkotás során 

több gerjesztési és detektálási ciklust hajtanak végre egymás után. A maximális jel eléréséhez 

(tehát  az  egyensúlyi mágnesezettség  teljes  visszatéréséig)  5  T1-nyi  időnek  kell  eltelnie  az 

egymást követő gerjesztések (90 fokos impulzusok) között. Ha a várakozási vagy ismétlési idő 

(repetition time, TR) ennél rövidebb, akkor kisebb mágnesezettséget forgatunk be az xy síkba, 

ezért a mért  jel  is kisebb  lesz. Ezt  felhasználva a különböző T1 relaxációs  idővel  rendelkező 

szöveteket  el  lehet  különíteni  még  akkor  is,  ha  hasonló  spindenzitással  rendelkeznek:  a 

következő gerjesztést  (90  fokos  impulzust) relatíve hamar kell alkalmazni az előző 90  fokos 

impulzus  után  (az  A.  ábrán  a  pontozott  vonallal  jelzett  időpontban).  Ha  a  mérést  ezen 

időzítésnek  megfelelően  hajtjuk  végre  (a  T1-ben  levő  különbségek  hangsúlyozásának 

céljával), a gyors T1 relaxációval rendelkező pixelben (T1,B)  a jel nagyobb lesz. Ha az a cél, hogy 

a T1 relaxációban levő különbségeket elnyomják (pl. azért, mert a T2 relaxációs időket vagy a 
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spin denzitást kívánják feltüntetni), akkor az ismétlési vagy várakozása időt (TR) hosszúra kell 

választani  (folytonos  vonal  az  A.  ábrán),  hiszen  ekkor  a  különböző  T1  relaxációs  időkkel 

jellemezhető pixelekben a jel nagysága azonos, tehát a T1 relaxációtól független lesz. 

A jel nagyságát befolyásoló másik tényező a spin-spin relaxáció, amely a transzverzális 

mágnesezettség csökkenését okozza a 90 fokos impulzus után (B. ábra). Ezt a folyamatot a T2 

relaxációs idő jellemzi. A spin-spin relaxációt figyelembe kell venni a jel detektálásakor: minél 

később mérjük a jelet, az annál kisebb. A spin-spin relaxáció végére a jel teljesen eltűnik. Ezt 

az elvet demonstrálja a „B” ábra a T2 relaxáció mérésére. Ha azt szeretnénk, hogy a különböző 

T2 relaxációs  időkkel  rendelkező pixelekből mért  jel nagysága eltérő  legyen, akkor a  jelet 

viszonylag későn, a pontozott vonallal jelzett pillanatban kell mérni. Ilyen hosszú detektálási 

időnél  (detection  time, TD) a  lassan  relaxálódó pixelekben  (T2,A) a  jel nagyobb  lesz, mint a 

gyorsan relaxálódókban (T2,B). Ha a T2 relaxációban  levő különbséget el kívánjuk nyomni (pl. 

azért, mert T1  súlyozott  vagy  spin denzitás  súlyozott képet kívánunk készíteni), akkor a  jel 

nagyságának mérését viszonylag korán, a folytonos vonalnál kell végezni (rövid TD), amikor a 

rövid és hosszú T2-vel rendelkező pixelek jele kb. azonos. 

  Az  „A”  és  „B”  ábrákon  bemutatott  elvek  felhasználásával  vizsgáljuk meg,  hogy  egy 

modellben hogyan  lehet T1, T2 és  spindenzitás  súlyozott képet készíteni  (C). Az A és B  jelű 

pixelekben hasonló a spinek denzitása, de az A jelű pixelekben mind a T1, mind a T2 relaxáció 

gyorsabb.  T1  súlyozott  képet  úgy  lehet  készíteni,  hogy  mind  az  ismétlési  időt,  mint  a 

detektálási  időt  rövidre állítjuk. Ekkor az A ábra alapján a mért  jel nagysága a T1-ben  levő 

különbségtől függeni fog, míg a B ábra szerint a T2-ben levő különbségek elnyomódnak. A T1 

szempontjából gyorsan relaxálódó B pixelekben a jel nagyobb lesz, így ezek a pixelek lesznek 

fényesek.  Hasonló  gondolatmenettel  belátható,  hogy  T2  súlyozott  kép  készítése  hosszú 

ismétlési időt igényel, hiszen ilyenkor a T1-ben levő különbségeket elnyomjuk (l. „A” ábra). A 

T2-ben levő eltérések hangsúlyozásához a detektálási időt is hosszúra kell állítani (l. „B” ábra). 

Viszont a T2 súlyozásnál a T2 szempontjából gyorsan relaxálódó pixelekben kisebb  lesz a  jel, 

ezért ezek a pixelek (B pixelek) sötétebbek lesznek. Ha mind a két relaxációs folyamat hatását 

el kívánjuk nyomni, akkor az  ismétlési  időt hosszúra, a detektálási  időt viszont  rövidre kell 

állítani. Ilyenkor a mért jel nem a relaxációs időkkel, hanem a spindenzitással lesz arányos. 

  Az ábra „D” részében egy koponya MRI felvételen mutatjuk be, hogy a spindenzitás, a 

T1  és  T2  súlyozás  a  jelmérés  időzítésének milyen  kombinációjával  érhető  el. A  24. oldalon 

bemutatott  táblázat  szerint  a  fehérállomány  T1  és  T2  relaxációs  ideje  rövidebb,  mint  a 

szürkeállományé. A  fehérállomány  gyors  T1  relaxációja  a  jel  gyors  visszatérését,  tehát  a 

mérés pillanatában nagy  jelet  jelent (l. „A” ábra),  így a T1 súlyozott képen a fehérállomány 

fényes  a  szürkeállományhoz  képest.  Ezzel  szemben  a  gyors  T2  relaxáció  a  jel  gyors 

csökkenését eredményezi a fehérállományban, tehát a mérés pillanatában a fehárállomány 

jele kisebb, mint a szürkeállományé (l. „B” ábra). Ezért a T2 súlyozott képen a fehérállomány 

sötétebb. 
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Az előző ábrán bemutatott, ún. belső kontrasztozási eljárások mellett az MRI vizsgálatok során 

a  betegbe  injektált  kontrasztanyag  is  biztosíthat  kontrasztot.  Az  MRI  kontrasztanyagok 

paramágneses  vagy  ferromágneses  tulajdonsággal  rendelkeznek,  és  mivel  toxikusak, 

komplexekben  alkalmazzák  őket.  A  leggyakrabban  alkalmazott  kontrasztképző  anyag  a 

gadolínium. Az MRI kontrasztanyagok lokálisan megváltoztatják, tipikusan gyorsítják a T1 és 

T2 relaxációs  folyamatokat. Az előző ábrán bemutatott súlyozási  lehetőségeket használva a 

kontrasztanyagot halmozó  területeket kihangsúlyozhatjuk a képeken. Az ábra alsó részén a 

gadolínium használatát mutatjuk be a vér-agy gát sérülés kimutatására. Az agy T1 súlyozott 

képén  a  fehérállomány  világosabb,  mint  a  szürkeállomány,  és  a  jobb  oldalon  halványan 

észrevehető egy olyan terület, ahol kórosan csökken a  jel nagysága (megnyúlt T1 relaxációs 

idő).  Az  elváltozás  sokkal  egyértelműbben  látszik  a  gadolínium  tartalmú  kontrasztanyag 

alkalmazását követően. A kontrasztanyag az ép agyterületeken nem hatol át a vér-agy gáton, 

így ott nem befolyásolja a relaxációs időt. A sérült agyterületekre viszont bejut a sérült vér-agy 

gáton, ott felgyorsítja a T1 relaxációs időt, ami nagyobb jelet eredményez a T1 súlyozott képen. 
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Az MRI eljárás a testben található 1H spinek relaxációját, ill. denzitását térképezi fel, és ennek 

megfelelően  a  hidrogénben  gazdag  lágyszöveteket  vizsgálatára  alkalmas.  Különösen 

előnyösen használható az agy vizsgálatára, amely magas víztartalmának köszönhetően erős 

jelet ad. Míg CT esetében az agyat a koponya erős röntgenabszorpciós képessége leárnyékolja, 

ilyen hátrányos hatás az MRI esetében nem érvényesül. Az MRI további jelentős előnye, hogy 

nem  használ  ionizáló  sugárzást,  de  a  ferromágneses  anyagokat  nem  szabad  a  készülék 

közelébe vinni. Szintén korlátozza a vizsgálati eljárás széleskörű alkalmazását az ára. A kurzus 

keretén belül nem térünk ki rá, de az MRI vizsgálat nemcsak az általunk  tárgyalt anatómiai 

leképezésre, hanem funkcionális vizsgálatokra (pl. perfúzió mérésre) is alkalmas. Az ábra alján 

egy egészséges agy T1 és T2 súlyozott képét, valamit egy agydaganat szintén T1 és T2 súlyozott 

MRI  képeit mutatjuk  be  példaként.  Daganatok  esetén mindkét  relaxációs  idő megnyúlik, 

emiatt  a  T1  súlyozott  képen  jelcsökkenést,  míg  a  T2  súlyozott  képen  jelgazdagságot 

detektálhatunk a tumor helyén a környező területekhez képest. 
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