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1. fejezet - Gamma-kamerás 
leképezéstechnika 

1. Bevezetés 

Ebben a fejezetben a Nukleáris Medicina (a továbbiakban: NM) leképező vizsgálatainak fizikai és technikai 

hátterét tekintjük át. 

A NM nyílt radioaktív készítmények gyógyászati célú felhasználásával foglalkozó szakterület. Nyíltnak az olyan 

radioaktív összetevőt tartalmazó készítményt nevezzük, amely a felhasználáskor a környezetével elkeveredhet 

ill. kémiai reakcióban is részt vehet. 

A NM létrejöttének alapja a radioaktív nyomjelzési technika kidolgozása volt, amelyért Hevesy György magyar 

származású vegyész 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott. Ennek lényege, hogy ha egy vegyület valamelyik 

atomját annak sugárzó izotópjával helyettesítjük, a kapott "radioaktívan jelzett" anyag kémiailag és biológiailag 

az eredeti, nem sugárzó vegyülettel azonosan viselkedik. Sugárzása segítségével nyomon követhetjük az adott 

vegyület (illetve származékai) mozgását, viselkedését kémiai reakciók során, vagy akár egy élő szervezetben is, 

külső sugárzás-érzékelők segítségével. A mai műszerekkel olyan kis mennyiségű anyagot lehet sugárzása 

alapján kimutatni a szervezetben, amelynek jelenléte a vizsgálni kívánt szerv működését nem változtatja meg 

(ellentétben egyes röntgen-kontrasztanyagokkal), így lehetővé vált a funkció közvetlen leképezése. 

Hevesy György (Bp., 1885 - Freiburg, 1966) magyar származású vegyész. Bevezette a radioaktív izotópok 

alkalmazását először az analitikában, majd a biológiai vizsgálatokban. Costerrel, Rutherforddal, majd Bohrral 

dolgozott együtt, és egyeduralkodó szerepet töltött be a radioaktív nyomjelzéses vizsgálati módszerek 

kifejlesztésében és alkalmazásában a rákkutatás és más orvosi kutatások területén. 

Az orvosi leképezések története 

 

A Nukleáris Medicina részterületei 

• "In vivo" izotópdiagnosztika: Élő szervezetben végbemenő folyamatok nyomon követése a vizsgált egyednek 

beadott radioaktív készítmény segítségével. Vagy egy testtájék összegzett sugárzását mérjük, vagy 

leképezzük a sugárzó anyag eloszlását. 
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• "In vitro" izotópdiagnosztika: Valamely anyag koncentrációjának mérése vérből, vizeletből vagy más 

preparátumból sugárzásmérésen alapuló eljárás segítségével. Ilyenkor a vizsgált egyed nem érintkezik 

radioaktív anyaggal, csak a tőle levett minta. 

• "Fél in vivo" vizsgálatok: Radioaktív anyagot adunk be a betegnek, majd a tőle levett (vér, vizelet) minta 

radioaktivitását mérjük. 

• Kutatási alkalmazások: A fenti módszerek alkalmazása kutatási célból. 

• Radioizotóp-terápia: Nyílt radioaktív preparátum beadása betegeknek terápiás céllal. 

Izotópdiagnosztikai leképező vizsgálat menete 

 

Az ábra egy radioizotópos leképező vizsgálat lépéseit az mutatja. A következő fejezetekben ezeket tárgyaljuk 

részletesebben. 

2. Radiofarmakonok 

Radiofarmakon alatt radioaktívan jelzett, élőlénynek beadásra szánt készítményt értünk: vagyis olyan 

molekulát, amelynek egyik atomja sugárzó. Ennek leképezési tulajdonságait a felhasznált radionuklid, míg 

biológiai viselkedését a molekula szerkezete határozza meg. 

Fontos megjegyezni, hogy bár a "farmakon" szó gyógyszerre utal, a NM-ban alkalmazott radiofarmakon-

koncentrációk olyan alacsonyak (nyomnyi, "tracer" mennyiség), hogy a vizsgált személyre biológiai hatást nem 

gyakorolnak; sőt, a diagnosztikai készítményeknek a sugárhatása is igen alacsony. 

Az atom felépítése 

Az atom az anyag azon legkisebb építőköve, amely a kémiai reakciókban részt vesz. Igen kis térfogatra 

koncentrálódó pozitív töltésű atommagból, és azt felhőként körülvevő elektron-burokból áll. Maga az atommag 

is belső szerkezettel bír: pozitív töltésű protonok és semleges neutronok építik fel. Ezeket közös néven 

nukleonoknak nevezik. 

• A magban levő protonok száma, a rendszám határozza meg az atom kémiai jellegét. A rendszám megadása 

egyenértékű a kémiai elem megnevezésével. (Pl. a 6-os rendszámú elem a szén.) 

• A magban levő nukleonok száma a tömegszám. Egy elemnek többféle tömegszámú változata lehetséges; 

mivel ezek a periódusos rendszer azonos helyéhez tartoznak, az adott elem izotópjainak (görögül "azonos 

helyen levőknek") nevezzük őket. 

Egy adott izotópot az elem nevének és tömegszámának megadásával jellemzünk, pl. C13 vagy 13C. (Időnként 

kiírják a rendszámot is, bár azt a vegyjel már meghatározza:  ). 

A sugárzó atomot az illető elem radioizotópjának, más néven radionuklidnak nevezzük. 

Radioaktivitás 

Az alábbi táblázat a legfontosabb magátalakulások jellemzőit foglalja össze. 

A magátalakulásokról részletesebben itt olvashat: (Varga, Radioaktív sugárzás, 2002), (Varga, Biológiai 

izotóptechnika, 2006) 

Az orvosi-biológiai gyakorlat számára legfontosabb magátalakulások 
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Radionuklidok legfontosabb jellemzői: 

• bomlási mód (pl. alfa, negatív béta, stb.) 

• a kibocsátott részecskék típusa (pl. béta ill. elektron), energiája (kiloelektronvoltban kifejezve: keV), és egy 

bomlásra vonatkoztatott kibocsátási valószínűsége (  , %) 

• a bomlás felezési ideje. 

• A készítmény radioaktivitását az időegységenkénti bomlási számmal adjuk meg: 1 becquerel (Bq) = 1 

bomlás/s. 

Radionuklidok kiválasztása leképezéshez 

Lehetőleg metastabil vagy elektron-befogással bomló 

Az α- és β-részecskék átlagos úthossza emberi szövetben igen rövid, a szokásos energiáknál legfeljebb mm-es, 

így nem alkalmasak leképezésre testen kívüli detektorral. 

A NM leképezési módszerei elektromágneses sugárzás detektálásán alapulnak. Ide tartozik az atommagból 

kiinduló gamma-, a megsemmisülési gamma- és az elektronhéjból eredő karakterisztikus röntgen-sugárzás. 

A problémát az jelenti, hogy a gamma-részecskék kibocsátása minden esetben valamilyen más magátalakulási 

folyamat kísérő jelensége. Ugyanakkor az "in vivo" alkalmazásoknál kívánatos, hogy a beteg sugárterhelését 

feleslegesen ne növelje az esetleges béta-sugárzás. Ezért a gyakorlat szempontjából különlegesen fontosak azok 

az esetek, amikor az atomból csak elektromágneses sugárzás távozik, részecske nem. Ez történik: 

• Metastabil magoknál, amikor a  -bomlás időben megelőzi a  -foton kibocsátását. A betegnek már tisztán 

 -sugárzó, azaz egy korábbi  -bomlásból gerjesztett, "metastabil" állapotba került radioizotópot 

tartalmazó készítményt adunk be. 

• Az elektronbefogásnál, amely a  bomlás speciális esete. Ilyenkor részecske (elektron) csak az atomon 

belül, elsődlegesen általában a K-héj és a mag, másodlagosan az elektronhéjak között mozog, és az atomból 

csak  és röntgen-fotonok szállnak ki. 

Pozitron-sugárzó radionuklid eloszlása is leképezhető, mert a pozitron testszövetben igen rövid út (legfeljebb 

néhány mm) megtétele után egy elektronnal találkozva két közelítőleg ellentétes irányba távozó, 511 keV 

energiájú  -fotonná alakul (megsemmisülési sugárzás). 

Energiája lehetőleg 80-200 keV 

Az alacsonyabb energiájú fotonok nagy hányada elnyelődik a betegben, a nagyobb energiájúak pedig könnyen 

átrepülnek a detektoron, vagyis alacsonyabb a detektálási hatásfokuk. 

Néhány órás, esetleg napos felezési idejű 

A rövidebb felezési idejűeknél nincs elég idő a jelzésre és beépülésre, az előállított aktivitás kis hányada lesz 

jelen a leképezésnél. A lassabban bomlók a vizsgálat elvégzése után feleslegesen sugározzák a beteget. 
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Megfelelő vegyületbe beépíthető 

A radionuklidot olyan vegyület formájában kell beadni, amely a leképezni kívánt élettani folyamattól függő 

mértékben és helyen dúsul. Ez nem mindig egyszerű feladat: pl. a kis cukormolekulában csak C, O és H atom 

van, és ezek egyikének sincs alkalmas gamma-sugárzó radioizotópja. Ilyenkor pl. pozitron-sugárzót 

alkalmazhatunk. 

A NM-ban leggyakrabban alkalmazott radionuklidok 

A leggyakoribb radionuklidok a nukleáris medicinában  (IM: izomer magátalakulás, EC: elektronbefogás, rtg: 

karakterisztikus röntgen, a.r.: megsemmisülési sugárzás) 
 

Nuklid Felezési idő Bomlási mód Energia (keV) P (%) Fő felhasználás 

Tc- 99m 6.03 h IM 141 88 NM 

leképezések 85 

%-a 

I -123 13 h EC 159 84 gamma-

leképezés 

F - 18 109 min 
 

a.r. 194 PET 

diagnosztika 

C - 11 20.3 min 
 

a.r. 100 PET kutatás 

I -131 8.06 nap 
 

192 90 pajzsmirigy 

terápia 

   
 364 82 

 

I -125 60.2 nap EC 35 7 "in vitro" 

izotópdiagnoszt

ika 

   
rtg. 27 115 

 

   
 35 7 

 

H-3 12.33 év 
 

18.6 100 "in vitro" 

kutatás 

Részletes adatokat minden radionuklidról itt találhat: (Korea Atomic Energy Research Institute, 2000) 

Radiofarmakonok minőségi jellemzői 

A gyógyszerekkel szemben általánosan támasztott követelményeken túl a radiofarmakonokkal szemben a 

sugárzó komponensükkel összefüggő elvárások is vannak (Környei, 1997). 

Radionuklidos tisztaság: 

A készítmény radioaktivitásának milyen hányada származik a kívánt radionuklidtól. 

A radionuklidos tisztaság időben is változhat, ahogy a rövidebb felezési idejű komponensek aránya egyre 

csökken. 

Radiokémiai tisztaság: 
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A radionuklid milyen hányada van a kívánt kémiai formában (molekulában). Ez a jelzési hatékonyságtól és az 

esetleges tisztítástól is függ. Helyi jelzések esetén különösen fontos az ellenőrzése. 

A jelzett molekulák egyre nagyobb része kémiai átalakuláson mehet át, így a radiokémiai tisztaság az idővel 

romlik. Emiatt minden készítménynél megadják, hogy jelzés után mennyi időn belül használható fel. 

Előfordul, hogy az élő szervezetben kevésbé stabil a vegyület, mint kémcsőben. Különösen zavaró ez a kinetikai 

vizsgálatoknál, amikor mérni és korrigálni kell a jelzett molekula anyagcsere-termékeinek relatív hányadát. 

3. Záró megjegyzések 

A nukleáris medicina leképező eljárásait az különbözteti meg legjobban a többi orvosi leképező eljárástól, hogy 

itt a leképezéshez nem elegendő a műszer: radiofarmakon beadására is szükség van. 

A radiofarmakonokból igen kis moláris mennyiség elegendő, amely nem fejt ki gyógyszerhatást. Ha a 

radionuklid más kémiai formában van, máshol dúsul a szervezetben. 

További olvasni valók 

Irodalomjegyzék 

Korea Atomic Energy Research Institute. (2000). Table of Nuclides. Letöltés dátuma: 2011 

Környei, J. (1997). A nukleáris medicina fizikai-kémiai alapjai. Debrecen: KLTE. 

Varga, J. (Szerk.). (2006). Biológiai izotóptechnika. Debreceni Egyetem EFK. 

Varga, J. (Szerk.). (2002). Radioaktív sugárzás. Letöltés dátuma: 2011. 01 21, forrás: Nukleáris Medicina 

Tankönyv: http://www.nmc.dote.hu/nmtk/rad_sug.htm 
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2. fejezet - Gamma-kamerák 

A szcintillációs gamma-kamera a radioizotópos leképező vizsgálatok végzésére legáltalánosabban használt 

eszköz. Első változatának kifejlesztése Hal Anger nevéhez fűződik (1957), aki után ezt az ún. analóg gamma-

kamerát Anger-kamerának is hívják. A nagy látómezejű kamerák kb. 50·40 cm-es terület radioizotóp-

eloszlásáról készítenek egyszerre vetületi képet. 

Az Anger-kamera legfontosabb részei 

1. A kollimátor (általában párhuzamos) furatokat tartalmazó ólomkorong. A beteg testéből érkező sugárzás csak 

a furatok hosszában tud áthaladni rajta, mert egyébként elnyelődik a lyukak falában. Ezáltal egy pont "képe" 

a kristályon egy kis kiterjedésű folt lesz. A kamera felbontását alapvetően a kollimátor határozza meg. 

A párhuzamos furatún kívül legyező alakú furatrendszerű ("fan-beam") kollimátort is használnak, mert ekkor 

a felbontás kevésbé romlik a távolsággal (v.ö. url="orvosilekepezes.xml#_Ref110409679". 

2. A szcintillációs kristály általában talliummal szennyezett nátrium-jodid egykristály, mely korong vagy tégla 

alakú. Technécium-99m leképezéséhez vastagsága általában 9 mm körüli. A kristályba becsapódó gamma-

részecskék egy-egy fényfelvillanást keltenek. 

3. A kamera detektorában sok (19-100) fotoelektron-sokszorozó van az egyetlen kristályra ráillesztve. Ezek 

mindegyike "látja" a fényfelvillanásokat; a közelebbiek nagyobbat, a távolabbiak halványabbat. 

4. A fotoelektron-sokszorozók kimeneti jeleit az úgynevezett mátrix- (vagy Anger-) áramkörbe vezetik. 

5. Ez a sok jelből kiszámolja az X és Y koordinátákat, valamint a becsapódott részecske energiájával arányos 

(Z) jelet. 

6. A három (X,Y,Z) jelet átvezetik egy differenciál-diszkriminátorba. 

7. Innen csak azon beütések koordináta-jelei juthatnak tovább, amelyek energiája (Z-jele) a kiválasztott szűk, 

általában 15-20 %-os szélességű "ablakba" esik (energiaszelektív számlálás). Így a felbontást lerontó szórt 

sugárzás részben kiszűrhető. 

8. A beteg pozicionálását régen tárolócsöves oszcilloszkóp, ma általában a számítógép képernyőjén kirajzolódó 

kép segíti. 

9. Az X és Y jelszinteket ún. analóg-digitál átalakítók (ADC-k) számpárrá alakítják, és átadják egy 

számítógépnek. 

10. A számítógép egy digitalizált képet (számtáblázatot) állít össze, melynek minden egyes képeleme 

(„pixele") a detektor megfelelő kis (négyzet alakú) részét ért beütések számával egyenlő. Ezeket a digitalizált 

képeket jelenítjük meg a képernyőn, dolgozzuk fel, illetve tároljuk háttértárolón. 

Nagyobb energiájú sugárzás detektálásához vastagabb kristályt célszerű alkalmazni, ez viszont a térbeli 

felbontás rovására megy. 

Anger-rendszerű gamma-kamera részei 
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Segédletek 

További adatokat talál az elektronikus tankönyvben: 

url="">http://www.nmc.dote.hu/nmtk/. 

1. Gamma-kamerák főbb minőségi jellemzői 

Ebben a fejezetben a gamma-kamerák működésének legfontosabb mutatóit tekintjük át. 

Uniformitás 

A gamma-kamerák legáltalánosabban használt jósági paramétere, ugyanis a várható hibák döntő többsége 

lerontja az uniformitást. 

Azt fejezi ki, hogy a látómező különböző részeinek érzékenysége mennyire tér el egymástól. 

A NEMA (Amerikai Elektromos Készülék Gyártók Szövetsége) által kidolgozott, általánosan elfogadott 

definíció két területre, a hasznos és a központi látómezőre ad meg kétféle mérőszámot, amelyeket 64·64-es 

képmátrixszal, 9 pontos súlyozott lineáris simítás (ld. url="">Error! Reference source not found.) után kell 

számolni: 

• hasznos látómező: a teljes képátmérő 95%-a 

• központi látómező: átmérője a hasznos látómező átmérőjének 75%-a 

•  

2.1. ábra - eq_1_1.png 

 

• integrális: a látómező legnagyobb és legkisebb beütésszámának %-os eltérése: 

• differenciális: a legmagasabb érték, ha vesszük a látómező összes olyan részterületét, amely öt egymás 

melletti vagy öt egymás alatti képelemből áll, és kiszámoljuk ezen részterület legnagyobb és legkisebb értéke 

közötti %-os eltérést (mint fent). 

Érzékenység 

Az egységnyi aktivitás leképezésekor mérhető számlálási sebességet határozza meg, mértékegysége cps/MBq. 

(1 cps = 1 beütés/másodperc). 

Mérésekor ügyelni kell arra, hogy a leképezett minta (fecskendőbe felszívott aktív oldat) térfogata ne nagyon 

kicsi legyen (hanem néhány ml), ne legyen nagyon közel a kollimátorhoz, ne legyen túl nagy aktivitású (a 

holtidő miatt, ld. alább), és ne legyen jelentős árnyékolás (pl. a tű) a minta és a detektor között. 
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Térbeli felbontás 

Azt határozza meg, hogy egymástól milyen távolságra lévő objektumok különíthetők el a képen. Mérőszáma a 

vonalszétterjedési függvényből (vagyis egy vonalforrás képére merőleges egyenes mentén mért 

aktivitásprofilból) számolt félérték-szélesség (angol rövidítése: FWHM). A gyakorlatban általában igen vékony 

vonalforrás képéből számoljuk (zajcsökkentés céljából a sorokat kiátlagolva) az ábra szerint. 
 

  

(a) Vonalforrás képe (b) Félértékszélesség definíciója 

Felbontás és érzékenység összefüggése 

A kollimátor kiválasztásával a felbontás és az érzékenység egymás rovására javítható: nagyobb átmérőjű, 

vékonyabb falú furatok esetén a felbontás romlik, az érzékenység pedig nő; és fordítva. 

Ha pontforrást távolítunk a párhuzamos furatú kollimátortól, a képe egyre nagyobb és halványabb folt lesz (a 

pontszétterjedési függvény ellapul). Fontos azonban tudni, hogy a teljes képen mérhető összbeütésszám (azaz az 

érzékenység) párhuzamos furatú kollimátor esetén független a távolságtól! 

A részleteket ld. a "Kollimátorok, felbontás és érzékenység" c. fejezetben. 

Holtidő 

Egy részecske becsapódása után egy rövid ideig (néhány mikroszekundumig) a kamera nem tud újabb 

becsapódást érzékelni; ezt az időtartamot nevezzük holtidőnek. 

A holtidő kezelése szerint az áramköri és a jelfeldolgozó egységek kétféle módon viselkedhetnek, ha egy jelet 

(becsapódást) követő érzéketlenségi időintervallum (a holtidő) alatt egy újabb jel érkezik, amint az alábbi 

diagram szemlélteti. 

• Ha az újabb jel kitolja az érzéketlenségi időtartam végét, szélsőséges esetben csak egyetlen, a legelső jelet 

észlelhetjük, utána a rendszer folyamatosan érzéketlen ("bénult") marad, ld. a felső diagramot. Az ilyet 

bénítható körnek nevezzük. 

• Ha az újabb jelet ugyan nem kezeli külön a jelfeldolgozó egység, de az nem nyújtja meg az érzéketlenségi 

időt, a maximális időegységenként detektált jelet akkor kapjuk, ha a jelek épp a holtidő elteltével követik 

egymást. A maximális számlálási sebesség tehát a holtidő reciproka lesz. 

•  

2.2. ábra - eq_1_2.png 
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Pl. ha 5 mikroszekundum a holtidő, a maximális számlálási sebesség: 

 

Ezen jelenségek miatt igen nagy aktivitások leképezésekor a kamera érzékenysége lecsökken. Ez a torzítás 

akkor jelentős, ha a teli fecskendőt képezzük le, vagy a teljes beadott aktivitás benne van a látómezőben, pl. első 

átfolyásos szívvizsgálatnál. 

 

A detektált események alakulása 5 mikrosecundumos holtidejű rendszernél. 

2. Beépített korrekciók a korszerű gamma-
kamerákban 
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Annak érdekében, hogy a látómező minden részén egyforma legyen a képalkotás, különböző korrekciókat 

végeznek a kamerák, általában közvetlenül minden egyes gamma-foton jelének feldolgozásakor (azaz "valós 

időben"). 

Energia-korrekció 

Annak kompenzálása, hogy a látómező különböző helyeire (más fotoelektron-sokszorozó elé, illetve a 

sokszorozók közé) becsapódó ugyanakkora energiájú elektromágneses részecskére nem pontosan azonos 

nagyságú elektromos impulzust (Z-jelet) kapunk. 

 
 

  

Energia-korrekció nélkül (balra) és korrekcióval (jobbra) kapott kép homogenitásának különbsége. 

Linearitás-korrekció 

A becsapódás helyének számolásában fellépő, helyfüggő torzulás ellensúlyozása; hogy egyenes vonalforrás 

képe egyenes legyen. 
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Ez azért fontos, mert az esetleges torzulás következtében pl. nagyobb terület sugárzása képeződik le egy kisebb 

területre (ld. az alábbi ábrát). 

 

A linearitás hibája főként az uniformitás romlásában mutatkozik meg, amint a párhuzamos vágatokat tartalmazó 

ún. linearitás-fantom alábbi képei egy szélsőségesen rossz és egy jó linearitási beállítás esetén mutatják. 
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Érzékenység- (vagy uniformitás-) korrekció 

A detektor egyenletes besugárzása esetén a fenti korrekciók elvégzése után még mindig meglévő 

egyenetlenségek korrigálása becsapódások letiltásával ill. rápótlásával. 

 

Az érzékenység 4,2%-ról 2,5%-ra korrigálása a kép egyenletességét láthatóan javítja. 

Emlékeztetőül: planáris vizsgálatnál 5%, SPECT vizsgálatnál 3% alatti uniformitást követelünk meg a vetületi 

képeken. 

Digitális gamma-kamerák 

A gamma-kamera feltalálása óta eltelt fél évszázadban számos technikai újítást vezettek be, elsősorban a 

digitális- és számítástechnika alkalmazásával. 

Azokat a gamma-kamerákat, amelyek az 0 szakaszban leírt korrekciókat digitálisan (vagyis a koordinátajelek 

számmá alakítása – digitalizálása – után, számítógépes úton) végzik, digitális kameráknak nevezik; amelyik 

pedig nem ilyen, azt analóg kamerának. 

Teljesen digitális kamerának nevezik, ha minden egyes fotoelektron-sokszorozó kimeneti jelét külön-külön 

digitalizálják, és a teljes további jelfeldolgozás (pozicionálás, diszkrimináció, összes korrekció) digitális úton 

történik. 
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Mivel az ilyen kamerákban az X,Y koordináta-jelek kiszámolását nem az Anger által kifejlesztett mátrix- vagy 

Anger-áramkör végzi, nem Anger-rendszerű kameráknak is nevezik őket. A teljesen digitális kamerák 

lényegesen rövidebb holtidővel dolgozhatnak. 

3. Összefoglalás 

Ebben a szakaszban a gamma-kamerák fő jellemzőivel és üzemmódjaival ismerkedtünk meg. 

Ezek: 
 

Tulajdonság: Mivel jellemezzük? Mértékegysége: 

homogenitás uniformitás % 

térbeli felbontás félértékszélesség mm 

érzékenység egységnyi aktivitás számlálási 

sebessége 
cps/MBq 

A gamma-kamerás vizsgálatok üzemmódjai: 

• statikus (változatlan eloszlásról) 

• dinamikus (változó eléoszlásról) 

• egésztest (a kamera látómezőjénél nagyobb területről) 

• SPECT (gamma-sugárzó izotóp koncentrációjának eloszlása keresztmetszeti képekben). 

További olvasmány 

Nukleáris medicina (szerk.: Szilvási I.) 

Medicina Kiadó, 2010. 
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3. fejezet - Kollimátorok, felbontás és 
érzékenység 

1. Kollimátorok fajtái 

Ebben a leckében megtanuljuk: 

• mi a szerepe a kollimátoroknak a gamma-kamerákban 

• miből áll egy kollimátor, milyen fajtái vannak 

• hogyan függ a kollimátortól a begyűjthető kép 

• melyik vizsgálathoz milyen kollimátort válasszunk. 

A kollimátor helye, kialakítása és szerepe 

 

A kollimátor általában egy ólomlap vagy –korong lyukakkal, amit a szcintillációs kristály elé helyezünk. Az a 

feladata, hogy biztosítsa, hogy a beteg testének egy pontjából a sugárzás a kristálynak csak egy kis részére 

jusson el. Ezt úgy éri el, hogy a gamma-sugarak (akár a fény) a lyukak hosszában szabadon átjutnak, de a ferdén 

érkezők (többé-kevésbé) elnyelődnek a lyukak falában. 

 

A kollimátor lyukai általában négy- vagy hatszögletűek. 

Általában igaz, hogy minél nagyobbak és rövidebbek a lyukak, annál több sugárzás jut át (nagyobb az 

érzékenység), de annál rosszabb a részletgazdagság (felbontás). Fordítva: ha keskenyebbek, hosszabbak a 

lyukak, akkor jobb lesz a kép felbontása, de rosszabb az érzékenység. 

Minél nagyobb energiájú a gamma-sugárzás, annál nagyobb hányada jut át a lyukak falán (és annál 

elmosódottabbá válik a kép), tehát annál vastagabb falakra van szükség – ezáltal javítva a felbontást, de veszítve 

az érzékenységből. 

A furatok iránya 



 Kollimátorok, felbontás és 

érzékenység 
 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1. Leggyakrabban párhuzamos, és a kollimátor síkjára merőleges 

2. Lehet összetartó (a beteg felé haladva), mégpedig: 

• vagy egy közös pont felé (kúpos elrendezés, "cone beam") 

• vagy egymással párhuzamos síkokba esnek, de az egyes síkokon belül egy pont felé tartanak 

(legyezőszerű, "fan beam") 

3. vagy egyetlen lyukú ("pinhole"), amellyel nagyított, ezáltal részletgazdagabb kép állítható elő. 

4. Régebben használtak széttartó ("divergens") furatú kollimátort is, hogy nagyobb terület leképezhető legyen a 

látómezőnél, de a mai nagy látómezejű detektorok a teljes testszélességet átfogják. 

A furatok méretének meghatározói: 

• a lyukátmérő 

• falvastagság 

• furathossz. 

2. Leképezési tulajdonságok függése a kollimátortól 

A kialakult gamma-kamerás kép tulajdonságai nagyban függenek a kollimátortól. 

Ebben a leckében a leképezés két fontos jellemzőjével foglalkozunk: a felbontással és az érzékenységgel. 

Felbontás 
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A felbontás a kép részletgazdagságát jellemzi. Méréséhez egy vékony vonalforrást képezünk le, amely 

radioizotópot tartalmaz. A vonalforrás képe egy szélesebb sáv lesz (ld. ábra "A"). A vonalra merőleges egyenes 

mentén megmérjük a képen a beütésszám változását: ez az úgynevezett vonalszétterjedési függvény (ld. az ábra 

"B" részét), melynek szélességét a félértékszélességgel jellemezzük (angolul: Full Width at Half Maximum, 

FWHM), amely a harang alakú görbe két szárának távolsága a csúcs magasságának felénél. A kép annál 

részletgazdagabb, minél kisebb számértékű a félértékszélesség. 

Egészen pontosan a kép felbontása alatt azt a legkisebb távolságot értjük, amelyre elhelyezett két pont még 

megkülönböztethető a képen. Elvileg ez a félértékszélesség  –szerese. 

A felbontás távolságfüggő! 

 

Ha a vonalforrást távolítjuk a párhuzamos furatú kollimátortól, a képe egyre szélesedik. Az ábrán látható, hogy 

ennek az az oka, hogy távolabbról a hegyesebb szögben érkező sugárzás nem csak a forrással szemközti, hanem 

egyre távolabbi furatokon is áthaladhat. 
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Ez azt jelenti, hogy gamma-kamerás leképezésnél arra kell törekedni, hogy a detektor a lehető legközelebb 

legyen a beteghez. 

Érzékenység 

Érzékenység alatt azt értjük, hogy egységnyi aktivitású forrás milyen számlálási sebességet eredményez a 

képen: 

3.1. ábra - eq_2_1.png 

 

A gamma-kamera elég alacsony aktivitású sugárzásmérő, aminek fő okai: 

• csak kis térszögben halad a sugárzás a detektor felé 

• az arra haladó sugárzás jelentős része is elnyelődik a kollimátor lyukainak falában 

• a kollimátoron túljutó sugárzás egy része átszáll a kristályon is anélkül, hogy ütközne (vagyis fényt keltene) 

benne. 

Az érzékenység tipikus értékeit ld. alább. 

3. Az érzékenység és felbontás távolságfüggése 

A következőkben azt tanuljuk meg, hogyan változik a képminőség a távolsággal a különböző típusú 

kollimátorok alkalmazásakor. 

Távolságfüggési grafikonok 

Az alábbi ábra azt mutaja, hogyan változik különböző furatirányú kollimátoroknál a távolsággal az érzékenység 

és a felbontás. 
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Megállapítások 

Megállapíthatjuk, hogy a leggyakrabban használt párhuzamos furatú kollimátor esetén a távolság 

növelésével: 

• a felbontás gyorsan romlik (ld. korábban) 

• az érzékenység viszont nem változik! 

Vagyis a távolsággal a vonalszétterjedési függvény egyre szélesebb, de egyre ellapultabb is lesz úgy, hogy a 

görbe alatti teljes terület (a képen mért teljes beütésszám) nem változik. 

Típusjelek 

A kollimátorok fajtáját általában egy két részes mozaikszóval jelölik, melyből: 

• az első szakasz a leképezendő energiatartományra, 

• a másik pedig ezen belül a felbontás-érzékenység skálán elfoglalt helyére utal. 

Energiatartományok: 
 

Tartomány neve Sugárzási energia (keV) Angol név Rövidítés 

alacsony - 200 "Low Energy" LE 

közepes 200 - 300 "Medium Energy" ME 

magas 300 - 400 "High Energy" HE 

igen magas 400 - "Ultra High Energy" UHE 

Felbontás – Érzékenység: 
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Tartomány neve Angol név Rövidítés 

nagy felbontású "High Resolution" HR 

átlagos felbontású "General Purpose" GP 

nagy érzékenységű (dinamikus 

vizsgálathoz) 
"High Sensitivity" (dynamic) HS 

Tipikus érzékenységi adatok 

Az érzékenység tipikus értékeit különböző kollimátorokra az alábbi táblázat mutatja: 
 

Rövidítés Teljes név Érzékenység (cps/MBq) 

LEGP alacsony energiájú általános célú 150-200 

LEHR alacsony energiájú nagy felbontású 60-80 

LEHS alacsony energiájú nagy 

érzékenységű 
200-300 

Pl. a Tc-99m-mel begyűjtött statikus vizsgálatokhoz leggyakrabban LE-HR (alacsony energiájú, nagy 

felbontású) kollimátort alkalmazunk. 

4. A kollimátor kiválasztásának elvei 

Most azt tekintjük át, melyik vizsgálathoz milyen kollimátort célszerű választani. 

1. Milyen a betegből érkező legmagasabb sugárzási energia? 

Fontos megérteni, hogy a kép kialakításában az összes, a betegből kibocsátott sugárzás és annak szórt része is 

részt vesz. Ezért a kollimátort nem a kiválasztott energiaablakhoz, hanem a kibocsátott legmagasabb sugárzási 

energiához választjuk. Ha pl. a betegnek Tc-99m-et (141 keV) és I-131-et (364 keV) is beadtunk, akkor a I-131 

nagy energiájú gamma-sugárzása nagyobb mértékben áthatol és szóródik is a furatok falán, ezért – ha azok túl 

vékonyak – mind a nagyobb, mind az alacsonyabb energiaablakban begyűjtött kép elmosottabb lesz. 

Onnan lehet felismerni, ha túl vékonyak a kollimátor falai, hogy ilyenkor egy kis kiterjedésű, nagy aktivitású 

képlet képe nem kerek folt, hanem csillagszerű lesz. Ennek az az oka, hogy a sugárzás nagyobb hányada hatol át 

a furat falára merőleges irányban, mint ferdén, így annyi ágú csillag rajzolódik ki a képen, ahány szögű a furat 

alakja: négyzet alakúnál 4 ágú, hatszögletesnél 6 ágú. 

2. Milyen begyűjtési statisztikára számíthatunk? 

A részletgazdagságot a furat méretén túl a kép zajossága is befolyásolja. Minél nagyobb a statisztikai hiba, 

annál inkább elvesznek a részletek, illetve annál inkább össze kell átlagolni az egyes képelemek tartalmát a 

környezetükkel, hogy kinézhetővé tegyük a képet. Különösen rövid idejű képek begyűjtésekor (tipikusan a 

dinamikus képsoroknál), vagy ha a sugárzás alacsonyabb energiája miatt nagyobb hányada elnyelődik a 

betegben (pl. a Tl-201 60 és 80 KeV közötti karakterisztikus röntgenje), a felbontás és érzékenység közötti 

kompromisszumot a nagyobb érzékenység irányába vagyunk kénytelenek eltolni. 

További olvasmányok 

Basic Physics of Nuclear Medicine: url="" 

>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine.pdf 
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4. fejezet - Gamma-kamerás 
leképezési módok 

1. Planáris gamma-kamerás leképezési módok 

A gamma-kamerák alapvetően két dimenziós vetületi képeket készítenek. Ezeket planáris képeknek nevezik, 

szemben a csak számítógépes módszerrel előállítható metszeti képekkel (ld később). 

Statikus vizsgálat 

A radiofarmakon beadása után megvárjuk az egyensúlyi eloszlás kialakulását, amely a leképezés ideje alatt 

számottevően már nem változik. Ekkor egy vagy több irányból készítünk felvételeket. 

 

Pajzsmirigy szcintigram 

Dinamikus vizsgálat 

A radiofarmakon beadása után egy kiválasztott nézetből felvétel-sorozatot készítünk, amely a farmakontól 

függően valamilyen anyagcsere-, kiválasztási vagy más folyamat különböző fázisait tükrözi. 
 

   

Vese Nyelőcső Epeút 

Egésztest-leképezés 

Lényege a kamera látómezőjénél nagyobb kép összeállítása részletekből. Ez vagy érintkező különálló statikus 

képekből történik (léptetéses mód), vagy az ágy folyamatosan mozog a kamerához képest, közben az adatok egy 

nagy digitális kép megfelelő (folyamatosan csúsztatott) sávjába kerülnek. 
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A két üzemmód jól beszabályozott kameránál hasonló eredményt ad. Téglalap alakú látómező esetén általában a 

léptetéses üzemmódot szokás alkalmazni. Nem téglalap alakú látómezővel csak a folyamatos mozgatás 

működik, különben a sarkok kiesnének. 
 

  

Normál Sok gócú daganat-áttét 

Egésztest csontszcintigram hátul- (balra) és elölnézetből. 

Metszeti képek előállítása 

A SPECT ("single photon emission computed tomography" = egyfoton-kibocsátásos, számítógépes metszeti 

képalkotás) üzemmódban keresztmetszeti síkok radioizotóp-eloszlását állítjuk elő számítógépes segédlettel, sok 

irányból készült vetületi képekből. Ez az eljárás matematikailag hasonló a röntgenes tomográfia (CT), mágneses 

magrezonancia-leképezés (MRI), valamint a később tárgyalandó PET során alkalmazotthoz; ezeket együttesen 

tomográfiás (metszeti képeket előállító) eljárásoknak nevezik. 

2. Gamma-kamerás begyűjtési paraméterek 

Gamma-kamerával alapvetően kétféle üzemmódban lehet adatot begyűjteni: 

Kép-("frame"-)mód: 

Egy-egy időszakaszból digitális képet állítunk elő, amelyben minden egyes képelem tartalma a megfelelő 

területen detektált fotonok számával egyenlő. Ezeket a képeket tároljuk. 

Lista-("list")mód: 
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Az egyes beütések adataiból egy listát állítunk össze, és azt tároljuk. Később határozhatjuk meg, milyen módon 

kívánunk belőle utólag képeket előállítani. 

A legegyszerűbb esetben a lista X-Y koordinátapárokból áll, köztük időnként (pl. 10 ms-onként) elhelyezett 

időbélyegzővel. A lista tartalmazhatja a becsapódás energiáját is, akkor az energiaablakot is utólag 

határozhatjuk meg. 

Általában lista-módú begyűjtést akkor alkalmazunk, ha maguktól a begyűjtött adatoktól függően akarjuk a 

képek paramétereit megválasztani. Tipikus példa a fiziológiás (EKG- vagy légzés-) kapuzás esete, amikor a 

nszív- vagy légzési ciklus végén derül ki a ciklus tényleges hossza, és azt osztjuk fel a kívánt számú képre. 

Egyes (különösen kísérleti) kamerák a korrekciókat is utólag végzik el a listaként begyűjtött egyedi becsapódási 

adatokból. 

A klinikai gyakorlatban legtöbbször kép-módban gyűjtünk, még az EKG-kapuzott szívvizsgálatokat is. 

A kamera felépítése 

A kamera állandó és cserélhető gépi összetevői alapvetően meghatározzák, milyen képek gyűjthetők be vele. 

A kamera változtathatatlan jellemzői 

Ezek attól függnek, milyen összeállítású kamerát vásároltunk meg; minden, az adott kamerán végzett vizsgálatra 

azonosak. 

Pl: a detektorok száma, a kristály vastagsága, a hasznos látómező mérete, stb. 

Cserélhető gépi ("hardver") összetevők 

A beteg felfektetése előtt: 

• választhatjuk ki, szerelhetjük fel a kollimátort, 

• állíthatjuk be egyes kameráknál a detektorok szögállását (szembe v. merőlegesen). 

• Egyes kameráknál a kontúrkövető egység felhelyezéséről is dönthetünk. 

• Csatlakoztathatunk külső jeladókat (EKG, légzésérzékelő, ...). 

Beállítható begyűjtési paraméterek 

A begyűjtés módját általában a begyűjtést vezérlő számítógép képernyőjén határozhatjuk meg. A rutin 

vizsgálatokhoz általában előre definiált begyűjtési paramétereket ("protokollt") választunk. 

Csatorna 

Az energiacsatornák száma és határai. 

Sok kamera lehetővé teszi, hogy a lehetséges számú energia-ablakokba érkező beütéseket akár külön-külön 

képekbe, akár közülük többet egy közös képbe mentsük le. 

Képméret 

A képmátrix mérete (képelemek száma soronként és oszloponként), illetve egy-egy képelem mérete (mm-ben). 

Általában a gamma-kamerás képek képeleme négyzet alakú. A kiválasztott képmátrix magába foglalhatja a 

teljes látómezőt, vagy annak egy részét (ZOOM). Egyes esetekben célszerű a detektor látómezejének nem a 

közepét, hanem a szélét leképezni: pl. amikor agyi leképezést végzünk nagy látómezejű kamerával, a vállak 

miatt a fej a látómező egyik szélén, nem a közepén látható. 

Az egyes képelemek számábrázolási módja is többféle lehet. Mivel a gamma-kamerával begyűjtött képek 

képelemenként beütésszámot, azaz egész számot tartalmaznak, ezt 1 vagy 2 byte-on (8 v. 16 biten) szokás 

ábrázolni. Az ábrázolható nemnegatív számok tartománya: 

1 byte: 0 – (28-1) = 0 – 255 
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2 byte: 0 – (216-1) = 0 – 65535 

A kettő között aszerint választunk, hogy mekkora aktivitást mekkrora képelemekbe, mennyi ideig képezünk le. 

Pl. a csont egésztest leképezésnél bőven elég az 1 byte-os ábrázolás, míg mondjuk egy első átfolyásos 

szívvizsgálatnál 255-nél jóval nagyobb képelem-tartalmak lehetnek. 

Meddig gyűljön egy kép? 

Elvileg megadhatjuk: 

• a begyűjtés kívánt időtartamát (pl. 1 perc) 

• a teljes kép begyűjtendő beütésszámát 

• illetve egy kiválasztott (vagy a legaktívabb) képelem begyűjtendő tartalmát. 

Statikus képeknél gyakori, hogy mind a képidőt, mind az össz-beütésszámot megadjuk, és az állítja le a képet, 

amelyiket hamarabb elérjük. Pl. a pajzsmirigy-szcintigráfiánál 12 min vagy 250 ezer beütés a beállított határ. 

A dinamikus és tomográfiás vetületi képeket általában időelőválasztással gyűjtjük be. 

Az egésztest-vizsgálathoz (ld később) : 

• léptetéses üzemód használatakor az egyes statikus képek idejét adjuk meg (pl. csontnál: 2,5 – 3 min) 

• folyamatos csúsztatásos leképezésnél a bejárandó terület hosszát és a csúsztatás sebességét (pl. 20 cm/min). 

Hány képet gyűjtsünk be? 

• A statikus vizsgálat általában különálló, külön indított egyedi képekből (nézetekből), vagy 2 detektoros 

kamera használatakor képpárokból áll. 

• A dinamikus vizsgálat gyakran több különböző képidejű részsorozatból áll: pl. vesevizsgálatnál a perfúziós 

szakaszt 0,5 v. 1 s-os képekben ábrázoljuk kb. 60 s-ig, azután 10 s-os képekkel haladunk tovább; 

alapvizsgálatnál kb. 20 percig, de vízhajtó alkalmazása esetén tovább. 

• A tomográfiás (SPECT) vizsgálathoz elsősorban azt kell eldönteni, milyen íven gyűjtünk be vetületi képeket. 

Az szívvizsgálatnál leggyakrabban 180 fok, az összes többinél általában 360 fok. A szöglépést attól függően 

választjuk meg, milyen a képelem mérete és a várható zajtartalma. Tipikusan 60-128 vetületi képet szokás 

választani (legtöbbet az agyi perfúziós SPECT-hez, amikor a legnagyobb részletgazdagság érhető el). 

Orientáció 

Általában kényelmesebb, ha – bárhogy is fekszik a beteg a kamera alatt – a kész képen a feje felfelé mutat. 

Ehhez a kép elforgatási szögét megfelelően kell megadni. 

Tomográfiás begyűjtésnél a majdani metszetek akkor állnak a konvenciónak megfelelő módon (mintha a hanyatt 

fekvő betegre alulról, a lába felől néznénk), ha a rekonstrukciós szoftver "tudja", hogyan helyezkedik el a beteg 

a kamera alatt: 

• lábbal (feet-in) vagy fejjel befelé (head-in) 

• hanyatt (supine), hason (prone) vagy máshogy 

• merre forog a detektor a begyűjtésnél: az óramutató irányába (clockwise) vagy azzal szembe (counter-

clockwise) 

• honnan indul a detektor(ok) forgása: a legtöbb vizsgálatnál az 1. detektor a beteg fölött indul (azaz 180 fokos 

kezdő szögről); szívvizsgálatnál jobb elülső ferdéből szoktuk indítani (és a beteg fejjel kifelé fekszik, hogy ne 

féljen). 

Egyéb speciális begyűjtési módokról (pl. EKG-kapuzásról) később lesz szó. 
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5. fejezet - Single Photon Emission 
Computed Tomography 

1. SPECT üzemmód 

A SPECT ("single photon emission computed tomography" = egyfoton-kibocsátásos, számítógépes metszeti 

képalkotás) üzemmódban keresztmetszeti síkok radioizotóp-eloszlását állítjuk elő számítógépes segédlettel, sok 

irányból készült vetületi képekből. Ez az eljárás matematikailag hasonló a röntgenes tomográfia (CT), mágneses 

magrezonancia-leképezés (MRI), valamint a később tárgyalandó PET során alkalmazotthoz; ezeket együttesen 

tomográfiás (metszeti képeket előállító) eljárásoknak nevezik. 

Mivel a betegből kibocsátott sugárzást mérjük, a SPECT és PET módszert együtt emissziós tomográfiának 

szokás nevezni; megkülönböztetésül a CT-t pedig transzmissziós tomográfiának, minthogy ott az áteresztett 

sugárzást mérjük. A SPECT technika előnye a CT-vel és MRI-vel szemben, hogy itt a működésről (funkcióról), 

nem csak a szerkezetről (struktúráról) nyerünk információt. Hátránya viszont a gyengébb térbeli felbontás (a 

szórt sugárzás miatt is), a zajos kép (a radioaktív bomlás statisztikai ingadozása miatt), valamint a 

sugárgyengítés („attenuáció") magában a beteg testében. 

Középpont-vándorlás 

Az a jelenség, hogy a detektor középpontjában merőlegest állítva az összes vetület leképezésének helyzetében, a 

kapott egyenessereg nem megy át egyetlen közös metszésponton és/vagy nem esik egy síkba. 

SPECT képalkotás lépései 

Képbegyűjtés: 

A gammakamera-detektor(ok) forgó állványon vannak elhelyezve, amely lehetővé teszi vetületi képek felvételét 

sok (általában 60-120) irányból, számítógéppel vezérelt léptetéssel. Általában 64·64 képelemes felbontást 

alkalmazunk, kivéve, ha igen részletgazdag képekre van szükségünk és esélyünk, pl. az agy leképezésekor. 

(Szívvizsgálatnál apró részletek ábrázolására eleve nincs lehetőség, mivel a vetületi képek a mozgó szívről, a 

szívciklus átlagolásával készülnek.) 

 

Rekonstrukció: 

A műszer tengelyére merőleges (transzaxiális) metszeti képek előállítása számítógép segítségével. Ennek 

módszereiről a következő fejezetben szólunk részletesen. 

Újraszeletelés (reorientáció) 

A kamera forgástengelyére merőleges eredeti szeletek együtt egy széles (30-40 cm) sáv három dimenziós 

radiofarmakon-eloszlását tartalmazzák, így ezekből tetszőleges ferde metszetsor is előállítható, általában a 

leképezett szerv állásához igazodva. 

Több detektoros gamma-kamerák 

A SPECT leképezési idő jelentősen lerövidíthető, ha több detektoros gamma-kamerát használunk. 

A leggyakoribb megoldások: 

• Két szemben álló detektor egésztest és 360 fokos ívű SPECT leképezéshez 
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• Két, egymásra derékszögben álló detektor 180 fokos ívű (leggyakrabban szív) SPECT leképezéshez 

• Változtatható szögállású két detektoros készülék: a fentiek szerinti lehetőségeket egyesíti. 

• Három (120°-os helyzetben) bármely testrész, vagy 4 detektoros készülék (90°-onként) elsősorban az agy 

leképezéséhez. 

2. SPECT rekonstrukció 

Bár ábrázoló geometriából azt tanultuk, hogy egy térbeli idom 3 vetületével egyértelműen meghatározott, de ez 

csak a tökéletes (torzítás-, azaz veszteség- és zajmentes) vetületképzés esetére vonatkozik. Márpedig az 

emissziós tomográfia leképezései távolról sem ideálisak. 

Emissziós leképezés behatároló tényezői: 

• korlátozott felbontás (ennek következtében résztérfogat-hatás) távolságfüggő! 

• sugárgyengítés 

• szórás 

• a vizsgált szerv közelében más nagy aktivitás pl: szívvizsgálatnál a májban 

• fiziológiás mozgás (légzés, szívdobogás). 

Mindezek miatt sok vetületi képre van szükségünk ahhoz, hogy a keresztmetszetek radiofarmakon-eloszlása jó 

közelítéssel kiszámolható legyen. 

Erre a legrégebben alkalmazott módszer az ún. visszavetítés, amit metszetenként külön-külön végzünk. Ezt úgy 

képzeljük el, hogy a metszet minden egyes vetületében képelemenként talált beütésszámokat visszavetítjük 

("szétkenjük") arra a vonalra a látómezőben, amelyből a sugárzás az adott képpontra vetül. Angol neve: "back 

projection". 

 

Minél több irányból végezzük a visszavetítést, annál kevésbé látszik a visszavetítési vonalak csillagszerű 

rajzolata: 
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Sinogram és szűrés 

Mivel egy-egy metszet eloszlásának kiszámításához minden egyes vetületi képnek csak egy sorában levő adatait 

használjuk (amely sor az adott keresztmetszet vetülete), ezért szokás úgy átrendezni a mért adatokat, hogy egy-

egy táblázatba (mátrixba) az ugyanazon kertesztmetszethez tartozó vetületi sorokat helyezzük el. Az egymás 

alatti sorok az egymást követő vetítési szögeknek felelnek meg. Az így nyert táblázatot "sinogram"-nak hívják; 

ennek az az eredete, hogy ha a látómezőben egyetlen aktív pont van, akkor ennek a képe a sinogramon egy 

sinus-görbe alakú sáv lesz (ld. az alábbi ábrát). 

Feladat: gondolja át, és magyarázza meg, miért! 

 

A baj az, hogy a sok irányú visszavetítés eredménye egy "elkent" folt lesz, mint az alábbi ábra felső sorában 

látható. Ennek elkerülésére a sinogramon egy élkiemelő szűrést kell végrehajtani (ld. az ábra alsó sorát). 
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A szűrők jelleggörbéjét az ún. frekvenciatérben szokás megadni; ennek a grafikonnak a vízszintes tengelyén a 

térfrekvencia van ábrázolva pl. 1/cm-es egységben, míg a függőleges tengelyen az egyes térfrekvenciájú 

komponensekre alkalmazott szorzószám. Így a visszavetítés szétkenő hatását ellensúlyozó szűrő egy emelkedő 

egyenesként ábrázolható, ezér azt angol nevén "ramp" (=rámpa, emelkedő) szűrőnek hívják. 

Sajnos azonban ha a ramp szűrőt egy zajos kép rekonstrukciójához alkalmazzuk, akkor az (a szétkenődés 

csökkentése mellett) egyúttal felnagyítja a zajt is, mint az alábbi ábra jobb oldali képén látható. Emiatt a 

gyakorlatban a ramp szűrőt még egy ún. ablakfüggvénnyel is beszorozzuk, amely elnyomja a nagy frekvenciás 

zajt. Attól függően, hogy milyen mértékű ez a zajelnyomás, nagyon különböző rekonstruált metszeteket 

kaphatunk, ld. az alábbi ábra bal oldali és középső képét. 

 

Ezt a kombinált eljárást "szűrt visszavetítésnek" nevezzük; angolul "filtered backprojection" rövidítve FBP. 

A szűrők fajtái 
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A rekonstrukciós szűrő tehát egy ablakfüggvény és a ramp-szűrő szorzataként áll elő. Az ablakfüggvény 

megadja, milyen frekvenciákat "engedünk át". (Az ún. frekvencia- vagy Fourier-térben ez komponensenkénti 

szorzást jelent.) 

Kétféle ablakfüggvényt szokás a képekre alkalmazni: 

• elnyomjuk a magas frekvenciákat (ilyen pl.: Hann, Hamming, Butterworth, Shepp-Logan, Parzen szűrő) 

• helyreállító szűrő: >1 lehet az ablakfüggvény (ilyen pl.: Metz, Wiener szűrő) 

Az alábbi ábra egy aluláteresztő (Hanning) és egy helyreállító (Metz) szűrő ablakfüggvényét és a megfelelő 

rekonsztrukciós szűrőket mutatja. 
 

  

A szűrő-paraméterek szerepének szemléltetése 

A Butterworth-szűrőt igen kiterjedten alkalmazzák. Ennek 2 paramétere van, ld. az alábbi szemléltető ábrát: 

• a letörési frekvencia (amely azt a térfrekvenciát jelenti, amelyet a szűrő felére csillapít) 

• és a szűrő ún. "rend"-je, amely a jelleggörbe lefutásának meredekségét határozza meg 

Butterworth-szűrő paraméterei 
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Az alábbi ábra egy agyi vérátáramlási SPECT vizsgálat metszetén szemlélteti, hogyan befolyásolják a 

Butterworth-szűrő paraméterei a kialakult metszeti képet. 

 

Példák szűrőkre 

Az alábbi ábrák a leggyakrabban használt ablak-függvények, és a hozzájuk tartozó rekonstrukciós szűrők 

jelleggörbéjét mutatják a Fourier- vagy frekvenciatérben. 
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3. Fokozatos közelítéses rekonstrukció 

A rekonstrukció újabb, ma már elterjedten használt másik módszere a fokozatos közelítés (más néven iteratív 

rekonstrukció). 
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Lépései: 

• az eloszlás becslése 

• vetületek számolása a becsült eloszlásból ide beilleszthető a felbontás-romlás, elnyelés, szórás modellezése 

• a becsült vetület kivonása a mértből 

• az eloszlás módosítása a különbséggel. 

Módszerek pl.: 

• EM: "expectation maximization" 

• ML-EM: maximum likelihood EM 

• OS-EM: ordered subsets EM 

Az iteratív rekonstrukció legfőbb előnye, hogy a sugárgyengítés- és szóráskorrekció beépíthető bele. 

Ugyanakkor hosszadalmasabb. 

Rekonstrukciós módszerek összevetése 

Az elterjedt módszerek két csoportjának összehasonlítását az alábbi táblázat foglalja össze. 

Rekonstrukciós eljárások összehasonlítása 
 

Szűrt visszavetítés (FBP): Fokozatos közelítéses (iteratív) rekonstrukció: 

egy lépéses (gyors) időigényes 

szűrő választható (legalább ramp) szűrő nem szükséges (utó-szűrés?) 

elnyelés-korrekció utólag elnyelés-korrekció belefoglalható (mért elnyelési 

térkép használható) 

szórás: "effektív" elnyelési együttható szóráskorrekció belefoglalható (3D!) 

Ne feledjük, hogy a képminőséget (zajtartalmat és részletgazdagságot) nagyban befolyásolja, hogy milyen 

szűrőt alkalmazunk a visszavetítéshez. 

Általában, ha nem akarunk elnyelés- és szóráskorrekciót alkalmazni, a kétféle rekonstrukció hasonlóan jó 

eredményt adhat, egyik sem tekinthető "felsőbbrendűnek". 

4. Újraszeletelés 

Mivel a gamma-kamera forgástengelyére merőleges (transzaxiális) eredeti szeletek együtt egy széles (30-40 cm) 

sáv három dimenziós radiofarmakon-eloszlását tartalmazzák, így ezekből tetszőleges ferde metszetsor is 

előállítható, általában a leképezett szerv állásához igazodva. Mivel az újraszeletelést általában úgyis elvégezzük 

a feldolgozás során, a SPECT begyűjtéskor nem az a cél, hogy a leképezendő szerv egy előre meghatározott, 

szokásos szögben álljon a látómezőben, hanem elsősorban azt kell biztosítanunk, hogy a beteg ne mozduljon el 

a leképezés ideje alatt – vagyis a beteg számára kényelmes pozíciót kell választani, amely biztosítja, hogy a 

célszerv teljesen benne legyen a látómezőben; de nem probléma, ha pl. ferdén áll a beteg feje a leképezés alatt. 

Az újraszeletelés irányát egy térbeli nyíl beállításával határozhatjuk meg, amellyel párhuzamosan akarunk 

szeletelni. 

1. példa: agyi perfúzió SPECT 



 Single Photon Emission Computed 

Tomography 
 

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gamma-kamerás képen a CT-nél szokásosan választott orbito-meatális sík viszonyítási pontjai (a szemüreg és 

a füllyuk a csontban) nem ábrázolódnak. Ehelyett olyan metszési síkot szokás kiválasztani, amely a homlok- 

(frontális) lebeny alját az alábbiak valamelyikével köti össze: 

• a kisagy közepével, 

• a kisagy harmadoló pontjával, vagy 

• a nyakszirti (occipitális) lebeny aljával. 

Fontos, hogy egy adott labor mindig ugyanazt a szeletelési konvenciót kövesse, hogy egy-egy metszetben a 

megszokot képletek látszódjanak együtt. 

Az alábbi ábra bal oldala az általunk követett síkválasztást (a fenti lehetőségek közül a harmadikat) szemlélteti, 

jobb oldalt az eredményképpen előálló jellemző metszeteket láthatjuk. 

 

Agyi perfúzió újraszeletelésének beállítása az InterViewXP programmal. 

2. példa: Szívizom-perfúzió SPECT újraszeletelése 
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A szívizom-perfúzió vizsgálatakor a bal kamra fala rajzolódik ki. Az újraszeletelést szokásosan a bal kamra 

hossztengelyére (ld. az alábbi ábrán) merőlegesen (ún. "rövid tengelyi" metszetek), illetve a tengellyel 

párhuzamosan függőleges és vízszintes síkokban (ún. hosszú tengelyi metszetek) végezzük. 

 

A bal kamra hossztengelyét jelző nyíl és a szeletsorok határainak megadása.  Bal oldalt a terheléses, jobbra a 

nyugalmi vizsgálat beállítása látható. Szélen az eredeti (transzaxiális) képsorozatok, középen az újraszeletelt 

metszetek láthatók. 

Az alábbi ábrán az újraszeletelés eredményeként kapott metszetsorokat láthatjuk magyarázó rajzokkal. 
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Szívizom terheléses-nyugalmi vizsgálatpár újraszeletelt metszetsorozatai.  A páratlan sorok terheléses, a 

párosak nyugalmi vizsgálatból származnak; ezekre egyformán kell végezni az újraszeletelést, hogy közvetlenül 

összehasonlíthassuk a metszeteket.  Felülről lefelé: rövid tengelyi; függőleges hosszú tengelyi; és vízszintes 

hosszú tengelyi metszetsorozatok. (A feldolgozás az InterViewXP programmal készült.) 

5. Minőségi követelmények és minőség-ellenőrzés 

A jó minőségű, megbízható vizsgálatokhoz fontos a gamma-kamerák rendszeres ellenőrzése és beszabályozása. 

Az egyszerűbb, napi és heti gyakoriságú ellenőrzések végzése a kamerával dolgozó asszisztensek feladata. 

Napi ellenőrzések 

• fotocsúcs beállítása ill. optikai kalibrálás 

• homogenitás-ellenőrzés SPECT-re használt analóg kameránál 

• háttérszint ellenőrzése 

• dóziskalibrátor beállítása kalibrált forrással. 

Heti ellenőrzések 

• digitális kamera homogenitás-ellenőrzése (pont- v. síkforrással), szükség esetén a korrekciós táblázat 

újratöltése 

• kamera-érzékenység ellenőrzése 

• SPECT-kamera középpont-vándorlásának ellenőrzése, szükség esetén újrakalibrálás 

• analóg képnyomtatók és filmhívók ellenőrzése. 

Negyedévenkénti ellenőrzések, beállítások (lehetőleg szerviz végezze) 

• gamma-kamera linearitás-ellenőrzése 

• korrekciós táblázatok szükség szerinti újratöltése 

• képelem (x,y) méretének ellenőrzése 

• a kamera-számítógép rendszer térbeli felbontásának ellenőrzése minden használatos kollimátorral 

• a kamera-számítógép ellenőrzése idő-aktivitás görbe előállításával (gyors képsor pontforrásról) 

• kollimátorok épségének ellenőrzése (megtekintés + homogenitás-ellenőrzés síkforrással) 

• a kristályban nem jelent meg zárvány? 

• SPECT üzemmód ellenőrzése 3D fantommal 

• egésztest-üzemmódban homogenitás és felbontás ellenőrzése. 

Ajánlások a SPECT-kamerák minőségi paramétereire 
 

Vizsgálat Paraméter Ajánlott 

Gamma-kamera integr. uniformitás: 3% alatt 

SPECT Tc-FWHM: 10 mm alatt 

üzemmódban középpont-vándorlás: 0.5 mm alatt 
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COR-korrekció 

 
Egyéb jellemzők: legalább 2 detektor elliptikus pálya 

elnyelés-korrekció külső 

sugárforrással iteratív rekonstrukció 

Szívizom SPECT 
 

2 detektor derékszögben 

Agyi SPECT Tc-FWHM: legfeljebb 7 mm (UHR v. fan-beam 

kollimátor) 

 
Pálya sugara: legfeljebb 13cm 

 
Egyéb jellemzők: legalább 2 detektor kisagy is befér 

Rövidítések: FWHM: félértékszélesség; COR: középpont-vándorlás korrekció; UHR: ultranagy felbontású; fan-

beam: legyező-elrendezésű furatrendszer. 

6. Hibrid készülékek 

Az ezredforduló után rohamos terjedésnek indultak a CT-vel kombinált (hibrid) PET- és SPECT-készülékek. 

Ezekkel a beteg változatlan testhelyzetében végezhető el a CT-leképezés az emissziós begyűjtés előtt vagy után. 

Előnyük, hogy egyidejűleg nyújtanak funkcionális és anatómiai információt, segítve ezzel az elváltozások 

könnyebb lokalizálását, és csökkentve az álpozitív leletek arányát. Ráadásul a sugárgyengítés-korrekció is 

elvégezhető az (átskálázott) CT-kép segítségével, így egy-egy beteg teljes leképezési ideje rövidebb, az 

elvégzett vizsgálatok száma nagyobb lehet. 

A hibrid készülékeknél a SPECT vagy PET és a CT szokásos minőségi paraméterein kívül ellenőrizni kell a két 

kép térbeli egybeesését is. Ezen túl a CT leképezés Hounsfield-értékeinek kalibrálását pontosabban kell végezni, 

mint a különálló CT készülékeknél, hogy a sugárgyengítés-korrekció ne torzítson. 
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6. fejezet - Digitális képfeldolgozás 

1. Izotópdiagnosztikai képek számítógéppel segített 
feldolgozása 

Míg régen a gamma-kamerás képek közvetlenül filmre készültek, ma számítógépes (digitalizált) képekkel 

dolgozunk. A kép nem egyszerűen szürke vagy színes árnyalatokkal megjelenített látványt, hanem 

számtáblázatot jelent, ahol a négyzetrácsos felosztásban minden egyes képelem tartalma a betegből a detektor 

megfelelő részére érkezett gamma-részecskék számát jelenti. 

A képfeldolgozás általános céljai 

A digitalizált képek és képsorozatok használata számos lehetőséget nyújt, mint azt a következő lapokon 

láthatjuk. 

A kijelzés javítása 

• paletták 

• normalizálás, küszöbök 

• interpolálás 

A digitális kép egy-egy eleme azt tükrözi, hogy a beteg testének megfelelő részéből hány beütés érkezett; ezt 

utólag színezve vagy szürkeárnyalatokkal szemléltethetjük. A paletta határainak alkalmas beállításával lehetővé 

válik, hogy a legaktívabb területnél lényegesen kisebb sugárzást kibocsátó részeket is jól és a környezetüktől 

elkülönítve vizsgálhassunk meg. 

A színeket ill. árnyalatokat a beütésszámokhoz utólag rendelhetjük hozzá, változtathatjuk (ld. az ábrát). 

Ugyanazon kép különböző területein (pl. csontszcintigráfiánál a jóval aktívabb gerinc és a halványabb bordák 

táján) más-más fényesség-beállítással láthatók legjobban a részletek. 
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Ugyanaz a pajzsmirigy-kép különböző palettákkal (színskálákkal) kijelezve. 

Pixelméret és zaj 

Az izotópdiagnosztikai képek két legfőbb gyengéje a nagy zajtartalom és a korlátozott felbontás. 

Nagyon fontos tudni, hogy a mért beütésszámok négyzetgyökös statisztikai hibája gamma-kamerás vetületi 

képeknél képelemenként értendő, tehát azt nagyban befolyásolja a választott képelemméret. Ha nagyobb 

képelemekbe gyűjtünk, csökken a kép zajossága, de veszíthetünk a részletgazdagságból. 

Ezt szemlélteti az alábbi ábra, mely egy hátulnézeti csontszcintigramot mutat különböző begyűjtési és kijelzési 

paraméterekkel. Megjegyzendő, hogy az A és D, valamint a C és E ugyanaz a kép, csak színes illetve 

szürkeárnyalatos kijelzéssel. A gyakorlatban a csontszcintigramokat általában szürkeárnyalatokkal jelezzük ki, 

mert a színes képeken a színhatároknál nagyobb kontrasztot (radioaktivitás-különbséget) vélünk látni, mint 

ugyanazon szín árnyalatai között. 

A, D: 128*128-as képmátrix 

B: Ugyanez 64*64-es képen. A zaj csökkent, de a kép "darabosabbá" vált. 

C, E: Utólag hiába interpoláljuk a 64*64-es képet a kijelzéshez 128*128-as mátrixszá, attól nem válik 

részletgazdagabbá. 

F: Ha viszont a 128*128-as képen egy "helyreállító" szűrőt alkalmazunk, az hatékonyan csökkentheti a zajt 

anélkül, hogy lényegesen romlana a felbontás. 

Közelítő szabály, hogy a statikus képekhez a vonalszétterjedési függvény félértékszélességének kb. 1/3-át 

válasszuk a képelem méretéül. 

A képminőség utólagos javítása 

• zajcsökkentés 

• Poisson-eloszlású bomlás 

• szórás 

• részletgazdagság megtartása, javítása 

Az előbb láthattuk, hogy megfelelő szűrők alkalmazásával a zaj csökkenthető, lehetőleg a részletgazdagságot is 

megőrizve. A képek utólagos simításával, szűrésével megkereshetjük a legjobb egyensúlyt a (Poisson-eloszlást 

követő statisztikus hiba miatti) zaj csökkentése és a részletgazdagság megőrzése között. 
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A képszűrőkről bővebben a következő fejezetben lesz szó. 

Archiválás 

A vizsgálati adatokat (képek, képsorok, ROI-k, görbék, szöveges eredmények, lelet) számítógépes adathordozón 

(CD, DVD, optikai lemez) tárolhatjuk. Ez nagyságrendekkel olcsóbb a filmek tárolásánál, és lehetővé teszi az 

adatok újbóli feldolgozását (esetleg más időpontban, más körülmények között megismételt vizsgálattal együtt, 

azzal közvetlenül összehasonlítva). 

Képek összekapcsolása 

• egésztest-leképezés 

• hibrid leképező berendezések 

• térbeli illesztés (regisztráció) 

• együttes kijelzés (fúzió) 

Az ún. "nagy látómezejű" kamerák detektormérete arra elég, hogy egy képbe egy felnőtt ember testszélességét 

befoglalja. A teljes testhossz egyidejű leképezésére alkalmas detektor túl drága lenne. Ezt úgy oldják meg, hogy 

a vizsgálóágy végigmozgatható a detektorok között, és ezzel szinkronizáltan a digitális kép megfelelő szeletébe 

folyik a begyűjtés – ezt egésztest-módnak nevezzük. (Ma általában a 2 detektoros kamerákat teszik alkalmassá 

egésztest-üzemmódra, így egyszerre gyűjthető be az elöl- és hátulnézeti kép.) 

 

Egésztest csontszcintigram (PA: hátulnézet, AP: elölnézet) 

Az ágymozgatás kétféle lehet: 

• Léptetés ("step and shoot"): Akkor használható, ha a látómező téglalap alakú. A detektorokat beállítjuk pl. a 

fej fölé-alá, álló helyzetben begyűjtünk egy képpárt, majd eltoljuk a vizsgáló ágyat a látómező (hosszanti) 

méretével, begyűjtjük a következő képet, s.í.t. (Nem téglalap alakú látómezőnél vagy lemaradnának a sarkok, 

vagy a látómezőnek csak a középső, téglalap alakú részét használhatnánk ki.) 
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• Folyamatos mozgatás: az ágy (lassan) folyamatosan csúszik, eközben a digitális képen is csúszik az épp 

begyűlő szelet. Ez a módszer bármilyen alakú (pl. nyolcszögletű vagy akár kerek) látómezővel működik, de a 

kép szélső (hosszanti) sávjai valójában rövidebb ideig gyűlnek, mint a közepe, ha nem téglalap alakú a 

látómező. Ezért a szélső sávokat felszorozzák a tényleges gyűjtési idő arányában – ez azonban a relatív zajt 

nem javítja, vagyis a szélek zajosabbak lesznek a középső sávnál (ami általában nem igazán probléma). 

Könnyen belátható, hogy ahhoz, hogy az összeszerkesztett kép elején és végén (vagyis pl. a fejnél és a lábnál) 

egy-egy képelem az állandó csúsztatás alkalmazásakor ugyanannyi ideig gyűljön, mint léptetéses üzemmódban, 

a teljes begyűjtési időt egy (hosszanti) látómező bejárási idejével meg kell nyújtani (vagyis a begyűjtés elején és 

végén "beúsztatási" és "kiúsztatási" idő is van). Egy felnőtt ember 160-200 cm-es testhossza a szokásos 40 cm 

körüli látómezővel 4-5 lépést igényel, a csúsztatásos módhoz tehát 20-25%-kal kell hosszabb begyűjtési idő. 

Emiatt téglalap alakú látómezővel általában léptetéses módban gyűjtjük be az egésztest-vizsgálatokat. 

Összekapcsolhatunk különböző modalitású képeket (pl. SPECT és CT) is. Ilyenkor vagy a beteg változatlan 

testhelyzetében történik a két begyűjtés (hibrid berendezéssel), vagy utólag térben illeszteni kell a 

metszetsorozatokat. 

Számszerű adatok nyerése 

Valójában ez a legfontosabb cél, amiért digitális képeket kezdtek alkalmazni. 

Hogyan, mit számolunk? 

• részterületekből 

• görbékből 

• különbségek 

• összevetés normál tartománnyal 

• viszonyítás: 

• beadott aktivitáshoz és testmérethez (SUV) 

• vérbeli koncentrációhoz 

• referencia-területhez 

Mivel a kép eleve beütésszámokat tartalmaz, részterületeket (vetületi képen: ROI, "region of interest"; metszeti 

képsorozaton VOI: "volume of interest") kijelölve azok beütésszáma, ezzel a megfelelő szerv(rész)ek működése 

közvetlenül összehasonlítható. 

A dinamikus vizsgálatok feldolgozásáról a következő szakaszban szólunk. 

2. Változások elemzése 

• idő-aktivitás görbék és paramétereik 

• parametrikus képek és részterületek átlaga 

• különbség, változás. 

Egy dinamikus képsorozat hatalmas mennyiségű információt tartalmazhat. Pl. egy epeút-vizsgálatnál 128*128-

as képmátrixból 110-120 db-ot gyűjtünk be. Ez kétmillió számadatot jelent, amelyet önmagában az emberi agy 

nem képes áttekinteni, ezért van szükségünk arra, hogy különböző számítógépes műveletek segítségével ebből a 

hatalmas információ-tömegből a lényeges, informatív elemeket kiemeljük, és az alapján alakíthassuk ki a 

szervezet működésére vonatkozó véleményt. 

Az áttekinthetőséget két módszer valamelyikének vagy együttesének alkalmazásával javíthatjuk, ld. az alábbi 

ábrát. 
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Dinamikus vizsgálatok feldolgozási lehetőségei 

• Részterületek (ROI, VOI) kijelölése után előállítjuk az aktivitásuk időbeli változását mutató görbéket. 

Ezekből a görbékből különböző, az adott szerv működését jellemző paramétereket számolhatunk (pl. a 

maximum elérési időpontját, a kiürülés felezési idejét, stb.). 

• Minden egyes képelem időbeli aktivitás-változásából kiszámolhatjuk egy paraméternek az értékét; az így 

kapott számokat egy eredménykép megfelelő képelemébe beírva ún. parametrikus képet kapunk, amit 

színkódolva kijelezhetünk. 

Gyakran valamilyen parametrikus képen kijelölt ROI-kból állítunk elő idő-aktivitás görbéket, és azokból 

számolunk aztán paramétereket. 

Görbeparaméterek 

A következőkben néhány gyakori vizsgálattípus görbeelemzésére mutatunk példát. 

Vesegörbék 

Az egészséges vesék idő-aktivitás görbéje 3 fázisú: az elsőben a kiválasztódás, a harmadikban a kiürülés 

dominál, míg a középső szakaszban (a csúcs környékén) a kettő egyszerre van jelen. 

A két folyamat viszonyát a maximum időpontjával (Tmax), míg az ürülés ütemét a leszálló szárra illesztett 

exponenciális görbéből számolt felezési idővel (Tfél) jellemezhetjük. 
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Bal szívkamra térfogatgörbéje 

A vörösvérsejtek jelzésével a szívüregek vértartalmát, illetve annak változását képezhetjük le. (Az átlagos 

szívciklusra jellemző képsort és térfogati görbét EKG-kapuzással nyerhetjük, ld. későbbi fejezetben.) 

A bal kamrai térfogati görbéből a szívkamra összehúzódó képességét az ejekciós frakcióval (EF), míg még jó 

összehúzódás mellett a tágulási szakasz kezdődő romlását a maximális telődési és maximális ürülési sebesség 

hányadosával jellemezhetjük, az ábra szerint. 

 

Áthaladás a nyelőcsövön 

A nyelőcső normális működését az jellemzi, hogy rajta a lenyelt folyadék gyorsan áthalad (8 s-nál rövidebb idő 

alatt). A perisztaltikus mozgás rendellenességei az áthaladás elnyúlásában jelentkeznek, amit egyrészt a 

maximum időpontjának (Tmax) későbbre tolódása, másrészt az ún. áthaladási idő (a maximum 1/10-énél 

magasabb aktivitás időtartama), illetve az ürülési idő (a maximumról a 10-edére csökkenésig eltelt idő) 

megnyúlása jelez. 
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További görbeelemzési módszerekről a kinetikai elemzésről szóló fejezetben szólunk. 

3. Képszűrés 

A digitális képszűrés a kép elemeinek (pixeleinek) átalakítása a szomszéd képelemek tartalmának 

felhasználásával (kombinálás, összehasonlítás). Leggyakrabban a zaj csökkentése a cél úgy, hogy minél 

kevesebbet veszítsünk a részletgazdagságból. 
 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 1 

Simító szűrő súlytényezői 

Lineáris szűrők 

A legegyszerűbb szűrés, amikor a kép minden egyes elemének környezetére ugyanazt a súlyozott összegzést 

alkalmazzuk. Pl. összeadjuk a középső képelem 4-szeresét az oldalas szomszédok 2-szeresével és a sarkos 

szomszédokkal, majd elosztjuk a súlyok összegével: 4+4*2+4*1=16-tal. Az így kapott érték lesz a középső 

képelem új tartalma. Élkiemelést érhetünk el, ha egyes szomszédok negatív súllyal szerepelnek. 

Térfrekvencia, Fourier-tér 

A szűrők leírása és végrehajtása kétféle vonatkoztatási rendszerben lehetséges: a fizikai térben, vagy az ebből 

Fourier-transzformációval kapható frekvencia-térben (Fourier Transform Tutorial). A Fourier-transzformáció 

során a képet a térbeli ismétlődés távolsága szerinti komponensekre bontjuk. Az alacsonyabb térfrekvenciákhoz 

a távolsággal lassabban változó mintázatok tartoznak. 
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Aluláteresztő (Hanning) és helyreállító (Metz) szűrő jelleggörbéje 

• A fizikai térben a szűrést az előző szakasz példájához hasonlóan súlyozott mozgó átlag számolásával 

végezhetjük. Matematikailag ezt a műveletet konvolúciónak, a szűrőt jellemző súlytáblázatot a konvolúció 

magjának (kernel) nevezik. 

• A Fourier-térben azt adjuk meg, hogy a különböző térfrekvenciához (mértékegysége: 1/cm) tartozó 

komponenseket milyen mértékben nyomjuk el vagy emeljük ki. 

Aluláteresztő szűrőnek azt nevezzük, amely a magasabb térfrekvenciájú komponenseket, amelyek főként zajt 

tartalmaznak, egyre inkább elnyomja; ezáltal a kép "kisimul", részletgazdagsága romlik. 

A helyreállító szűrők a nagy frekvenciás zaj elnyomása mellett kiemelik a közepes frekvenciákat (pl. a Metz-

szűrő), ezáltal igyekeznek megőrizni a részletgazdagságot. 

Rekonstrukciós szűrők 

A keresztmetszeti képek előállításakor (ld. későbbi fejezetben) három fázisban végezhetjük a szűrést: 

• a rekonstrukció előtt, a 2 dimenziós vetületi képeken 

• a rekonstrukció közben, a metszet 1 dimenziós vetületi adatsorain 

• a rekonstrukció után, a 3 dimenziós térbeli eloszláson. 

Elméletileg a három megoldás egymással egyenértékű lehet, de az előszűrés a legcélszerűbb a begyűjtött adatok 

közötti összefüggések jobb kihasználása miatt. 

 

Rekonstrukciós szűrők 

A szűrt visszavetítéses rekonstrukció minőségét döntően befolyásolja a szűrő kiválasztása. Mivel maga a 

visszavetítés a kép kisimulását, "szétkenődését" eredményezi, ezt egy, a frekvenciával emelkedő jelleggörbéjű, 

ún. lejtő- ("ramp") szűrővel ellensúlyozzuk. A két szűrő együttes jelleggörbéjét komponensenkénti szorzatuk 

adja. 

A szűrők optimális kiválasztását a leképezendő szerv méreteihez és mintázatához hasonló, ú.n. antropomorf 

fantom segítségével végezhetjük legeredményesebben. 
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7. fejezet - Sugárgyengítés és 
korrekciója 

1. Elektromágneses hullám és közeg kölcsönhatása 

Az elektromágneses (gamma-, röntgen-) sugárzás anyagi közeggel főként háromféle kölcsönhatásba lép. 

Fotoelektromos kölcsönhatás (rugalmatlan ütközés) 

A foton teljes energiáját átadja egy elektronnak, amely ezáltal magasabb energiaszintre kerül, és/vagy mozgási 

energiája megnő. A jelenséget A. Einstein írta le először, ezért kapta meg a fizikai Nobel-díjat 1921-ben. 

Ilyenkor a "megürült" elektronhelyre egy eredetileg magasabb energiaállapotú elektron "esik le", és a két szint 

közötti energiakülönbséget elektromágneses hullám formájában adja le; ezt karakterisztikus röntgensugárzásnak 

hívjuk. (Röntgen, mert az elektronhéjból jövő elektromágneses sugárzás. Karakterisztikus, mert energiája az 

elektronok energiaszintjeire jellemző, azok különbségével egyenlő. Ld. az ábrát.) 

Compton-szórás 

Ez is egy foton és egy elektron ütközése, de a Compton-szórás során a foton energiájának csak egy részét adja át 

egy elektronnak, és ezután a lecsökkent energiájú (alacsonyabb frekvenciájú) foton halad tovább, megváltozott 

irányban. 

Minél nagyobb a beeső foton energiája, annál nagyobb a Compton-szórás valószínűsége a fotoelektromos 

kölcsönhatással szemben. 

Alacsony energiákon az előre- és visszaszórás közel azonos valószínűségű, míg igen nagy energián a kis szögű 

szórás a leggyakoribb. 

Párkeltés 

A nagy (>1022 keV) energiájú foton egy nagy tömegű atommagba ütközve egy elektron-pozitron párrá alakul 

át. (Az így keletkezett elektront "negatron"-nak is hívják.) A keletkezett pozitron nagy valószínűséggel rövid 

távon belül egy elektronnal ütközve kölcsönösen megsemmisül. Ld. ábra. 

Igen nagy energiánál a foton még egy atomi részecskét is kilökhet. Ez azonban az orvosi leképezéseknél 

használt energiákon nem következik be, csak 8 MeV felett. 

Kölcsönhatási típusok valószínűsége 

A háromféle kölcsönhatás valószínűsége a foton energiájától és az elnyelő közegtől függően változik: 

• Alacsony energiánál a fotoelektromos kölcsönhatás dominál, közepes energián a Compton-szórás, míg nagy 

energián a párkeltés (ld. az ábra bal felét). 

• Minél nagyobb tömegű az atom, ami a közeget alkotja, annál nagyobb energia felé tolódik el a 

kölcsönhatások közötti átmenet (ld. jobb oldali ábra). 

A leképezésekhez használt (80-500 keV) fotonenergia-tartományban vízben és testszövetben a Compton-szórás 

a döntő. 

Az elektromágneses sugárzás gyengülése közegben 

Az elektromágneses sugárzás intenzitása homogén közegben a rétegvastagsággal exponenciálisan gyengül: 

7.1. ábra - eq_5_1.png 
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ahol N0 a beeső, N az adott rétegen túljutó részecskék száma, d1/2 pedig a felezési rétegvastagság, mely a 

sugárgyengítés mértékét jellemzi. Sugárvédelmi tervezési feladatokhoz ezen kívül hasznos a tizedelő 

rétegvastagság (d1/10) ismerete is. 

Például a Tc-99m 141 keV-os energiáján a víz felezési rétegvastagsága kb. 4,5 cm; a zsír és lágy testszövet 

elnyelése is ehhez közeli értékű. Ólomban ugyanezen az energián d1/2=0,27 mm; d1/10=0,83 mm. 

2. Sugárelnyelés planáris vizsgálatoknál 

A radioizotópos leképezés alapvetően abban különbözik a röntgen-vizsgálattól, hogy itt a sugárforrás a beteg 

testébe bejuttatott radioizotóp. Míg a röntgen- és CT-vizsgálatnál a sugárelnyelés jelenségén alapul a képalkotás, 

addig a radioizotópos leképezésnél a sugárgyengítés zavaró körülmény (ld. az ábrát). 

 

Számítógépes tomográfiának szokás nevezni az olyan orvosi leképező eljárásokat, amelyeknél a testen kívüli 

detektorokkal mért jelekből keresztmetszeti képeket számolnak ki. (Görög eredetű összetett szó: "tomo"=szelet, 

"gráf": kép.) 

A külső forrásból érkező sugárzást hasznosító tomográfiás eljárásokat (CT, MRI) transzmissziós, míg a 

betegnek beadott radioizotóppal dolgozó SPECT (=single photon emission computed tomography) és PET 

(=positron emission tomography) módszert együtt emissziós tomográfiának nevezzük. 

Az elöl- és hátulnézeti szcintigram különbözik! 

Jól szemlélteti a sugárgyengítés hatását az alábbi csontszcintigram: az elölnézeti (ANT) képen azok a csontok 

látszanak jobban, amelyek az elülső testfelszínhez esnek közelebb (a csípőlapát éle, szegycsont, elülső bordák), 

míg hátulnézetből inkább a hátrább elhelyezkedő csontok látszanak (gerinc, sacroiliacalis ízület, hátsó bordák). 
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Egésztest csontszcintigráfia eredményképei. Valójában két képet gyűjtöttünk be (POST: hátulnézet, ANT: 

elölnézet); az azonos feliratúak csak a kijelzés fényességében különböznek. 

Elöl- és hátulnézeti kép kombinálása 

Míg a gamma-kamera érzékenysége párhuzamos furatú kollimátort használva nem függ a távolságtól (ld. 

korábban), addig az előzőek szerint függ viszont attól, milyen mélyen van a forrásszerv a testfelszín alatt. 

 

Jelölje I0 a kiinduló sugárzás intenzitását, I1 az elülső testfelszínen, d1 távolságra, míg I2 a hátsó testfelszínen, d2 

távolságra mérhető intenzitást. Ekkor  elnyelési együtthatójú homogén testszövetet feltételezve: 

7.2. ábra - eq_5_2.png 

 

7.3. ábra - eq_5_3.png 

 

7.4. ábra - eq_5_4.png 
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7.5. ábra - eq_5_5.png 

 

Azt kaptuk tehát, hogy az előlről és hátulról mért intenzitás mértani közepe (a szorzatuk négyzetgyöke) 

független attól, hogy a forrás hol helyezkedik el a testben, csak a teljes testvastagságtól (d1+d2) függ. 

Relatív vesefunkció számolása 

A mértani közép mélységfüggetlenségét használjuk fel pl. a relatív vesefunkció számolásakor (ld az alábbi 

ábrát). 

Statikus vesevizsgálat hátul- (PA) és elölnézeti (AP) képén kijelöljük a két vese területét (ROI: "region of 

interest"), és a ROI-kban kapott összbeütésszámokból (Be: bal vese előlről, Bh: bal vese hátulról, és ugyanígy a 

jobb vesére) a bal vese %-os funkcióját az alábbi képlet szerint kapjuk, feltételezve, hogy a testvastagság a jobb 

és bal oldalon kb. azonos: 

7.6. ábra - eq_5_7.png 

 

Megjegyzendő, hogy a fenti levezetés pontszerű forrásra vonatkozott, kiterjedt szervre, pl. a vesére csak 

közelítőleg alkalmazható. 

3. Sugárgyengítés SPECT és PET vizsgálatnál 

Ha egy homogén radioaktivitás-koncentrációjú henger SPECT vagy PET metszeti képét megnézzük, azt 

találjuk, hogy a henger közepe a sugárelnyelés miatt kevésbé aktívnak látszik. 

 

Sugárgyengítés-korrekció Chang módszerével 

Ha a test vizsgált keresztmetszete közelítőleg homogén sugárelnyelésű, utólag korrigálható a keresztmetszeti 

kép az elnyelési együttható ismeretében az ábra szerint. 
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A homogén sugárelnyelés feltétele közelítőleg teljesül a hasi régió és a koponya esetén. 

A Tc-99m 140 keV-os gammájára, homogén lágy testszövetben az elnyelési együttható 0,15/cm-nek adódik 

vékony sugárnyaláb esetén. Az ilyen energiájú sugárzás esetén azonban a testszövetben a Compton-szóródás a 

domináló kölcsönhatási forma, azaz a gamma-foton nem elnyelődik, hanem szóródás után megváltozott irányba 

továbbhalad. A valódi vizsgálatoknál kiterjedt szervek a sugárforrások, és a test egyik részéből eredő sugárzás 

szóródva hozzáadódik más részek képéhez – több sugárzást detektálunk, mint amennyi tiszta elnyelődés esetén 

várható lenne. Ezért a sugárgyengítés-korrekciót a fenti értéknél kisebb, 0,11/cm-es úgynevezett széles nyalábú 

együtthatóval kell számolnunk Tc-99m esetén. 

A körvonal helyes kijelölése 

Az alábbi kép azt szemlélteti, hogy a kapott beütésszámok jelentősen torzulhatnak, ha a testkörvonalat hibásan 

jelöljük ki. 

 

Agyi PET metszet helyes (bal felső) és helytelen korrekciói. Forrás: Turku PET Center weblapja. 

Aszimmetrikus körvonal esetén az oldalarány lesz hibás, túl szűk körvonal alulkorrigált, túl tág pedig 

túlkorrigált eredményt ad. 

Tc-99m esetén az agy homogén elnyelő közegnek tekinthető, de a koponyacsont ennél kb. kétszer nagyobb 

elnyelésű. Ezt úgy szokás figyelembe venni, hogy a körvonalat a valódi koponyafelületen kívülre tesszük, kb. a 

koponyacsont vastagságának megfelelő távolságra. 

4. Mért sugárgyengítés-korrekció 

Sajnos, a test nagy részén nem homogén az elnyelő közeg. Különösen nem az a mellkasban, ahogy az ábra 

mutatja. 
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Mellkasi CT-kép. Az elnyelési együtthatók a Tc-99m 141 keV-es gamma-sugárzására vonatkoznak. 

Ezért az elnyelés-korrekcióhoz ki kell mérni a sugárgyengítési térképet. Ezt vagy külső radioizotóp-forrással, 

vagy CT-kép átskálázásával nyerhetjük. 

Az alábbi képek egy mellkasi metszet elnyelés-korrekcióját mutatják. 

A korrigálatlan képen a testfelszín relatíve túl aktívnak tűnik, a mélyebben fekvő részek egyre halványabbak. 

Ezt sikerült korrigálni a jobb oldali képen. 

Sugárgyengítési térkép mérési módszerei 

Az alábbi táblázat összehasonlítja a külső izotópforrással és CT-vel készült elnyelési térkép előnyeit és 

hátrányait. 

Mint az alábbi kép mutatja, gamma-forrással elég nagy beütésszámra van szükség ahhoz, hogy ne nagyon zajos 

legyen az elnyelési térkép. Ez a sugárforrás gyengülésével egyre hosszabb begyűjtési időt igényel. 

 

Leggyakrabban Gd-153-at alkalmaztak, melynek gamma-energiája 97 és 104 keV, vagyis a Tc-99m és Tl-201 

sugárzási energiája közé esik, ezért mindkettővel készült kép korrigálására használható. Sajnos, a felezési ideje 

242 nap, viszonylag rövid, ezért gyakran kell a költséges forrást cserélni. 

A nagyobb zaj, hosszabb leképezési idő és magas költség miatt ma döntően CT-s korrekciót alkalmazunk. 

Sugárgyengítés-korrekció külön készült CT-vel? 

Kísérletek történtek arra, hogy egy másik napon egyébként is elkészült CT-t használjanak a SPECT vagy PET 

kép korrigálására. Amint az alábbi ábra mutatja, a belső szervek elhelyezkedése a két különböző fekvésben 

eléggé eltérő lehet, ami miatt az elnyelés-korrekció megengedhetetlenül pontatlan lehet. 
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Külön készült FDG PET és CT nem jól illeszkedik. Forrás: internet, T. Kuwert, Erlangen 

Ráadásul ha kontrasztanyagot is használnak a diagnosztikai CT-hez, az az emissziós kép túlkorrigálását 

okozhatja. 

Mindezek miatt a legjobb megoldás hibrid PET/CT vagy SPECT/CT készülék alkalmazása, amikor egy 

fekvésben végezhető a két leképezés. 

5. Hibrid készülékek 

Az utóbbi években rohamosan elterjedtek az emissziós és transzmissziós leképező technikát ötvöző PET/CT és 

SPECT/CT hibrid készülékek. 

 

Ezek egy PET vagy SPECT és egy CT készülékből vannak összeépítve, amelyek egymás mögött helyezkednek 

el, és egyetlen közös ágy tartozik hozzájuk. A kétféle vizsgálat közvetlenül egymás után, a beteg változatlan 

testhelyzetében készül el, amelyek így eleve térben illeszkednek egymáshoz – feltéve, hogy a beteg nem 

mozdult el közben az ágyon. 

A hibrid leképezés előnyei 

Az egybeeső SPECT és CT képsorozatot két célra is hasznosítjuk: 
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• Elnyelés-korrekció: A beteg testén belüli sugárelnyelés a CT-metszetek segítségével korrigálható, így a 

felvett radiofarmakon-koncentráció pontosan mérhető. 

• Anatómiai és funkcionális információ integrálása: Az eleve illeszkedő képek együttes (fuzionált) kijelzésével 

a radiofarmakon-dúsítás helyei a CT-n pontosan behatárolhatók. Ezáltal a PET és SPECT fajlagosabbá válik 

(kevesebb álpozitív lelet a fiziológiás dúsítások könnyebb azonosítása miatt), míg a CT-hez képest az 

érzékenység növelhető (a funkció leképezésével). 

Energia-viszonyok 

A CT-leképezéshez használt röntgen-sugárzás energiája alacsonyabb, mint a SPECT-leképezéshez 

leggyakrabban alkalmazott radionuklidok gamma-energiája, és még lényegesebben alacsonyabb, mint a 

pozitron-sugárzó radionuklidok eloszlásának leképezésekor detektált megsemmisülési gamma-sugárzás. 

 

A problémát az okozza, hogy a különböző szövetek sugárelnyelésének aránya függ a sugárzás energiájától: a 

viszonylag alacsony energiájú CT-képen sokkal jobban elüt egymástól pl. a lágy szövet és a csont, mint akár a 

Tc-99m gamma-energiájánál. 

 

Emiatt a Hounsfield-egységben kapott CT-képet nem elég egy állandóval megszorozni ahhoz, hogy pl. 511 

keV-es elnyelési térképet kapjunk, hanem különböző sűrűségi tartományokban más-más képletet alkalmaznak 

az átszámoláshoz. Egy ilyen megoldást mutat az alábbi grafikon. A töréspontot általában valahova 100 és 300 

HU közé teszik. 
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A CT-kép átskálázása 511 keV-es elnyelési térképre. Forrás: internet, D.W. Townsend, University of Tennessee 

A hibrid leképezés korlátai 

Az alábbi ábra szemlélteti a leglényegesebb problémákat, amelyek a CT segítségével végzett sugárgyengítés-

korrekciót lerontják. 

 

• A CT-vel pillanatfelvétel készül, míg a PET és SPECT képek hosszabb időszak (percek) átlagát tükrözik. 

Különösen a mellkas vizsgálatakor okoz ez eltérést a két kép között a légzőmozgás miatt, amit speciális 

képbegyűjtési megoldásokkal („kapuzás") és utólagos számítástechnikai módszerekkel próbálnak korrigálni. 

• A CT látómezője (különösen a különálló, nem SPECT-tel vagy PET-tel összeépített készülékeké) kisebb 

lehet, mint egy nagy termetű ember testszélessége. Így a vállak táján torzíthat a CT-kép, ami persze a 

sugárelnyelés-korrekciót is lerontja. 

• A CT-hez használt lágy (100 keV alatti) röntgen-sugárzás elnyelődésének arányai különböznek különösen a 

PET-tel leképezett 511 keV-os kemény gamma-sugárzásétól. A fémprotézisek és a röntgen-kontrasztanyagok 

az elnyelés-korrigált képen műtermékeket okozhatnak. 

• A CT röntgenforrása folytonos spektrumú fékezési röntgen-sugárzást bocsát ki. Amikor ez pl. oldalról áthalad 

a karokon, az alacsonyabb energiájú komponens nagyobb arányban nyelődik el. Ennek az a következménye, 

hogy a törzsbe jutó sugárzás a magasabb energia felé tolódik el (ezt hívják "nyalábkeményedés"-nek), ami ott 

kisebb mértékben nyelődik el. Ezért a karok közötti sáv a CT-n kevésbé sűrűnek látszik, mint amilyen 

valójában. 

Koregisztráció és fúzió 

Gyakran összetévesztenek két különböző eljárást: 

• Két különböző 3 dimenziós kép (metszetsorozat) térbeli illesztését képregisztrációnak nevezzük. Ha a két 

vizsgálat azonos modalitással készül (pl. terheléses és nyugalmi szívizom-perfúzió SPECT), akkor 

regisztrációról, két különböző modalitású vizsgálat (pl. agyi PET és MRI) illesztésekor koregisztrációról 

beszélünk. 

• A már térben illesztett metszetek együttes kijelzését képfúziónak nevezzük. 
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Hibrid leképezésnél elvileg a két vizsgálat térben illeszkedik, és csak fúziót kell alkalmaznunk. Sajnos, gyakori 

a beteg elmozdulása, amin segíthet egy utólagos (automatikus vagy "kézi") módosított illesztés, koregisztráció. 

Fő felhasználási területek: 

• A PET/CT készülékkel főleg [F-18] FDG tumorkereső vizsgálatokat végeznek. Ez ma a leghatékonyabb 

onkológiai leképező eljárás. 

• A SPECT/CT készülékek az onkológiai alkalmazásokon túl főleg szívizom-perfúziós vizsgálatokra 

használatosak, ahol a CT segít elkerülni az elnyelései műtermék miatti álpozitív leletet. 

6. Szórás hatása és korrekciója 

A 30 keV és néhány MeV közötti energiájú elektromágneses hullám döntően Compton-szóródás formájában lép 

kölcsönhatásba az emberi testszövettel. Ennek következtében az (akár gamma-, akár PET-kamerával) begyűjtött 

kép egy része a szórt sugárzásból származik, amely rontja a kép részletgazdagságát. 

SPECT képek szóráskorrekciójának alkalmazott módszerei: 

• csökkentett "effektív" elnyelési együttható a Chang-féle sugárgyengítés-korrekcióhoz 

• két (Jaszczak) v. több energia-ablak 

• beépítés a fokozatos közelítéses rekonstrukcióba. 

Általában igaz az, hogy mivel a sugárgyengítés és a szórás együttesen, egymással összefüggő mértékben lépnek 

fel, ezért mindkettőre együtt célszerű korrekciót alkalmazni. A Chang-korrekciónál használandó módosított 

sugárgyengítési együtthatóról korábban szóltunk. A fokozatos közelítéses rekonstrukciónál is együtt célszerű 

modellezni és korrigálni a két jelenséget. 

Szóráskorrekció több energiaablak segítségével 

Amennyiben a szokásos, a fotocsúcsra állított energiaablak mellett egy-egy oldalsó energiaablakban is 

begyűjtünk képet, a fotocsúcsba eső szórt sugárzás mennyisége jól közelíthető az oldalsó ablakok beütésszáma 

közötti lineáris interpolációval, amint az alábbi ábrán látható két olyan radionuklid esetén, amelyeknek több 

sugárzási energiája van, ezért a nagyobb energiájú sugárzás szóródva hozzáad az alacsonyabb energiájú 

csúcs(ok) ablakában mért sugárzáshoz. 
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A három ablakos szóráskorrekció elve. 

Egyszerűbb a helyzet olyan radionuklidoknál, amelyeknek a leképezéshez használatos gamma-energiájánál 

magasabb energiájú sugárzása nincs. Ilyenkor ugyanis a felső oldalablak beütésszáma elhanyagolhatóan 

alacsony, ezért elegendő két energiaablakban mérni, és az interpolálásnál a felső oldalablak beütésszámát 0-nak 

venni. Ezt Jaszczak-féle szóráskorrekciónak is nevezik. 

Az említett 3 ill. 2 energiaablakos szóráskorrekciót képelemenként végezzük. Megjegyzendő, hogy ezt az egy 

módszert alkalmazzák a gyakorlatban planáris gamma-kamerás képek szóráskorrekciójára is. 
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8. fejezet - Kvantitatív elemzés 

1. Az emissziós leképezés korlátai 

A gamma-kamerás (és PET) képek minőségét több tényező is korlátozza: 

• A viszonylag gyenge felbontás, amit gamma-kameránál döntően a kollimátor határoz meg. Ennek 

következménye, hogy a kép minden pontja összeátlagolódik a környezetével, ezáltal lerontva a kontrasztot. 

(Ezt résztérfogat-hatásnak nevezzük, később még lesz róla szó.) 

• Zaj: gamma-kamerás vetületi képek esetén az egyes képelemek tartalmának eloszlása Poisson-eloszlású, 

amely olyan normális (Gauss-)eloszlással közelíthető, amelynek szórása a várható érték négyzetgyöke. 

Következésképp a zajtartalom alapvetően vagy a beadott aktivitás, vagy a leképezési idő növelésével 

csökkenthető. 

• Sugárgyengítés: az elektromágneses sugárzás a homogén közeg rétegvastagságával exponenciálisan gyengül. 

Emiatt a mélyebben fekvő szervek egyre halványabban látszanak. (Ezt bővebben külön fejezetben 

tárgyaljuk.) 

• A leképezéshez használt gamma-energiáknál (100-511 keV) a testszövetben a Compton-szóródás a domináló 

kölcsönhatás. Ez "ellene dolgozik" a sugárelnyelésnek: a máshonnan kiinduló sugárzás hozzáadódik a 

detektált számlálási sebességhez. A szórás ily módon tovább csökkenti a felbontást. Pl. a Tc-99m 141 keV-os 

sugárzását 20%-os ablakkal leképezve 60o-os eltérítésig belemérjük a szórt sugárzást! 

Mindezek miatt a gamma-kamerás képekből nyerhető kvantitatív eredmények pontossága korlátozott. 

Mivel a PET leképezésnél a sugárgyengítés-korrekció közvetlenül a mért adatokon (nem csak utólag a 

rekonstruált keresztmetszeti képeken), egyszerűbben végezhető, továbbá mivel nincs kollimátor, jobb a 

felbontás és – a jobb mérési hatékonyság miatt – alacsonyabb a zaj is, a PET technika alkalmasabb pontos 

kvantitatív mérésekre, mint a SPECT. 

2. Kvantitatív értékelési módok 

A következő szakaszokban áttekintjük azokat a legalapvetőbb módszereket, amelyekkel számszerű 

eredményeket nyerhetünk izotópdiagnosztikai képekből: 

• Beütés-arányok 

• Görbeillesztés és –paraméterek 

• Dekonvolúció után görbeillesztés 

• Gamma-változós függvény 

• Rekeszes kinetikai modell 

• "Grafikus" módszerek 

• Résztérfogat-hatás korrekciója. 

Egy gamma-kamerás vagy PET kép eleve digitálisan keletkezik, vagyis képelemekre bomlik, amelyeket nem a 

színük, hanem a hozzájuk rendelt beütésszám ill. koncentráció jellemzi. A számszerű paraméterek nyeréséhez ki 

kell jelölnünk (pl. körül kell rajzolnunk) a bennünket érdeklő területeket (angolul: ROI="region of interest"). 

Statikus vizsgálatok 

Ilyenkor az elemezni kívánt területet: 

• vagy az ellenoldali, normálisan hasonlóan működő párjával hasonlítjuk össze – ez pl. a páros szervek esete; 
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• vagy kiválasztunk egy referencia-területet, amihez viszonyítjuk a vizsgált szervet ill. régiót. 

Az elsőre példa a szeparált vesefunkció számolása, vagyis hogy a teljes veseműködés milyen arányban oszlik 

meg a két vese között. 

Referencia-területet használunk például a sacroiliacalis index számolásakor, amikor (zajszűrő simítás után) a 

sacroiliacalis ízületen belüli maximális radiofarmakon-felvételt viszonyítjuk a keresztcsont átlagos felvételéhez 

a difoszfonáttal készült csontszcintigramon. 

 

Sacroiliacalis index számolása hátulnézeti csontszcintigramból. (Bal: 1,27; jobb: 1,34. A normál tartomány 

felső határa felnőtteknél 1,51.) 

Paraméterek számolása görbékből 

A dinamikus vizsgálatok alapvető feldolgozási lehetőségeiről (görbeképzés és parametrikus képek előállítása) 

korábban már szóltunk a képfeldolgozással foglalkozó fejezetben. A következőkben néhány speciális 

alkalmazási területet mutatunk be. 

Gamma-változós függvény 

A gamma-változós függvényt (angolul: gamma variate function) gyakran használjuk olyan folyamatok 

modellezésére, amikor egy bólus egymást követő "rekeszeken" áthaladva egyre inkább elnyúlik, szétterül. 

Modell: 

 

• sok kis rekesz füzérszerűen 

• bennük tökéletes elkeveredés 

• köztük időigényes csatorna. 

További feltevés, hogy a szerv "lineáris operátorként" működjön, vagyis: 

• kétszer akkora aktivitás beadására a válasza az eredeti idő-aktivitás görbe kétszerese ("multiplikatív") 

• és egymást követően beérkező aktivitás-vonulatokra ("bemenő jelekre", vagyis a szervet ellátó verőérben 

mérhető aktivitásokra) adott válasz azonos lesz az egyedi bemenetekre adott válaszok összegével ("additív"). 

Matematikai leírását az alábbi képlet adja: 

8.1. ábra - eq_7_1.png 
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Példa a görbeillesztésre: 
 

 

 

Az ábra jobb oldalán látható paraméterek közül leggyakrabban az átlagos áthaladási időt ("mean transit time", 

MTT), és a görbe alatti területet (integrált) alkalmazzuk. 

Szívshunt számszerű elemzése 

Például ha kis térfogatban, rövid idő alatt (="bólusban") adjuk be intravénásan a radiofarmakont, és a tüdő 

területén kapott idő-aktivitás görbe egyedi csúcsaira gamma-változós függvényt illesztünk, az azok alatti terület 

az egy-egy folyamatban áthaladó teljes aktivitással lesz arányos. Egészséges emberben a beadott radiofarmakon 

sorra bejárja a jobb szívfél – tüdő – bal szívfél – nagy vérkör – jobb szívfél utat, mielőtt újra megjelenne a 

tüdőben. Azoknál viszont, akiknek bal-jobb shuntje van (vagyis közvetlen átjárás a bal szívfélből a jobb 

szívfélbe), hamarabb megjelenik újra a radioaktivitás a tüdőben. Az alábbi ábrán a megjelent shunt-csúcs alatti 

terület (A2) jellemzi a rendellenesen visszaáramlott vér mennyiségét, amennyivel kevesebb vér jut a nagy 

vérkörbe. 

 

A pulmonáris (tüdő) és szisztémás (nagy vérköri) keringés arányát az alábbi hányados jellemzi: 
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8.2. ábra - eq_7_2.png 

 

Mivel egészséges emberben a közbülső (shunt-) csúcs nem jelenik meg a tüdőgörbén, vagyis A2=0, a hányados 1 

lesz. Nagyobb értékei egyre jelentősebb shuntre utalnak. 

Más alkalmazások: perctérfogat, máj vérellátása, stb. 

Dekonvolúció 

Egy szerv fölött mérhető idő-aktivitás görbe alakját a szerv működésén kívül az is befolyásolja, hogy milyen 

hosszan érkezik bele radiofarmakon-utánpótlás a vérből. Például egy normálisan működő vese görbéje 

elnyújtottabbá válik, ha a másik vese nem működik, mert hosszabb ideig jut neki radiofarmakon a vérből. 

Azt a matematikai műveletet, amellyel (a vérbeli és a szerv fölött mért idő-aktivitás görbe ismeretében) 

kiszámolhatjuk, hogy milyen görbét mérhetnénk a szerv fölött, ha a vérből csak egyetlen impulzus formájában 

jutna a szervbe a jelzett anyag, dekonvolúciónak, a kiszámolt "ideális" válaszgörbét pedig maradék 

impulzusválasz-függvénynek (angolul: "residual impulse response function") nevezzük. 

 

A fenti ábra egy dinamikus vesevizsgálat ROI-kijelöléseit és idő-aktivitás görbéit mutatja, míg a lenti a vesékre 

számolt maradék impulzusválasz-függvényeket. Ezek 1-ről indulnak (kezdetben az összes radiofarmakon, ami 

kiválasztódott a vesében, még benne is van), és 0-ra csökkennek (mire az összes kiválasztott jelzett anyag 

elhagyja a vesét a vizelettel). 
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A maradék impulzusválasz-görbéből kiszámolható, hogy mennyi a radiofarmakon átlagos áthaladási ideje a 

vizsgált szerven: ez épp a maradék impulzusválasz-görbe alatti területtel egyenlő. A fenti példában a jobb vese 

(piros) radiofarmakon-áthaladási ideje kórosan megnyúlt. 

3. Kinetikai modellek 

A változások számszerű elemzésének alapvetően kétféle modellezési módja terjedt el, amint az alábbi diagram 

mutatja. 

 

• Közülük a rekeszes modellek több paramétert tartalmaznak, ezért valódi, vagyis zajos izotópdiagnosztikai 

képsorokból inkább nagyobb területekre (teljes szervre v. szövetre) alkalmazhatók. 

• A grafikus módszerek leggyakrabban 2 paramétert becsülnek csak egyidejűleg (a transzformáció után 

illesztett egyenes meredekségét és tengelymetszetét), így zajtűrésük sokkal jobb ("robosztusabb" módszerek). 

Emiatt képelemenként is alkalmazhatók, vagyis parametrikus képek számolására. 

Rekeszes kinetikai modellek 

Feltevések: 

• a rekeszeken belül tökéletes és gyors az elkeveredés (Ci: az i. rekesz koncentrációja) 

• a rekeszek közt a koncentrációval arányos az áramlás 

• a rendszert a kj sebességi állandók jellemzik. 

Egy szöveti rekeszes modell: 

 

Itt C0 a plazma, C1 a szövet radiofarmakon-koncentrációja,  mely utóbbi együttesen jellemzi ebben a modellben 

a szabad, a nem specifikusan és a specifikusan kötött radiofarmakont. 

Pl. a szöveti rekesz időegység alatti koncentráció-változása két részből tevődik össze: 

• a plazmából érkezik az ottani koncentrációval arányos mennyiség 

• a plazmába távozik a szöveti koncentrációval arányos mennyiség. 

8.3. ábra - eq_7_3.png 
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A differenciálegyenlet-rendszert megoldva a szöveti koncentrációra az alábbi időfüggés adódik (ahol  a 

konvolúció nevű matematikai művelet jele): 

8.4. ábra - eq_7_4.png 

 

Két szöveti rekeszes modell: 

 

Itt C1 együttesen a szabad és a nem specifikusan kötött, míg C2 a specifikusan kötött tracer koncentrációja. 

Az egyes rekeszek koncentráció-változása itt már több tagból áll össze: 

8.5. ábra - eq_7_5.png 

 

8.6. ábra - eq_7_6.png 

 

Általános (3 szöveti rekeszes) modell: 

 

Eloszlási tér 

Az ún. látszólagos eloszlási tér ("distribution volume", DV) jellemzi a kötődés erősségét. Ez a különböző 

modellek érvényessége esetén az alábbi módon számolható ki: 
 

Modell Képlet 

1 szöveti rekeszes 
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2 szöveti rekeszes 
 

3 szöveti rekeszes 
 

Referencia-területes modellek 

Az artériás vérmintavétel kockázatos, bonyolult, sőt egyes kis állatok esetén gyakorlatilag lehetetlen. 

Ennek kikerülésére az ún. referencia-területes kinetikai modellekben az artériás vérplazma koncentrációja 

helyett egy referencia-terület koncentrációját szerepeltethetjük; lehetőleg olyan területet választunk, amelyben a 

jelzett anyag kötődése nem vagy alig függ a vizsgálni kívánt jelenségtől, állapottól vagy beavatkozástól. 

Előnyök: 

• nem szükséges artériás kanül 

• független a vérgörbétől, ily módon nem kell a jelző anyag metabolitjait (a belőle biológiai környezetben 

keletkezett más jelzett vegyületeket) mérni 

Hátrányok: 

• Feltételezzük, hogy a referencia-szövet a vizsgálandó kötődéstől mentes, és egyetlen rekeszként 

modellezhető. 

Az eloszlási tér szerepét ilyenkor az ún. eloszlási tér arány ("distribution volume ratio", DVR) veszi át. 

Feltéve, hogy a vizsgált és referencia-terület aspecifikus kötése azonos: 

8.7. ábra - eq_7_10.png 

 

"Grafikus" módszerek 

Alapelv: a kötődési paraméterek számolásának visszavezetése – megfelelő transzformáció alkalmazása után – 

egyenes illesztésére. 

Más-más módszerek alkalmazhatók az irreverzibilis és a reverzibilis kötésekre. A grafikus elemzések is 

használhatják akár az (artériás) vérgörbét, akár egy referencia-szövet görbéjét bemenő jelként. 
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Logan-analízis 

A reverzibilis kötések elemzésének leggyakoribb grafikus módszere a Logan-elemzés. 

A kapott egyenesek meredeksége adja a látszólagos eloszlási teret (DV="distribution volume", ld. korábban). 

Minél meredekebb az egyenes, annál több és erősebb kötőhely van a kijelölt térfogatban. 

 

Agyi szerotonin receptorok vizsgálata az agyterületek Logan-elemzésével. 

Korábban említettük, hogy a grafikus módszerek (mivel kevésbé érzékenyek a mért adatok zajtartalmára, mint a 

rekeszes modellek) parametrikus képek előállítására inkább alkalmasak. Erre példa az alábbi képpár: 
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A felső képen egy egészséges ember, az alsón egy Fenphen nevű fogyasztószert szedett személy agyi PET 

vizsgálatából Logan-módszerrel kapott metszeti parametrikus kép látható (fuzionálva ugyanazon agyszelet MR-

képével). A színek az alul látható skála szerint az eloszlási teret jellemzik. A gyógyszer hatására csökkent a 

striátumban a szerotonin-kötő receptorok koncentrációja. 

Patlak-elemzés 

A klinikai célú NM vizsgálatok leggyakoribb grafikus módszere a Patlak-elemzés, mely irreverzibilis kötődést 

ill. kiválasztódást feltételez. Ez a modell jól alkalmazható pl. a PET vizsgálatok leggyakorabbikára, a fluor-

dezoxiglükózzal (FDG) végzett leképezésre. 

Most egy dinamikus gamma-kamerás alkalmazást mutatunk példaként, a vese glomeruláris filtrációjának (GFR) 

gamma-kamerás mérését. Ilyenkor a jelzett anyag (általában Tc-99m DTPA) a GFR-rel arányos mértékben 

halmozódik a vesében mindaddig, míg a vizelettel el nem kezd elfolyni belőle. 

 

Patlak-görbék DTPA-s vesevizsgálatból 

A fenti ábra mutatja, hogy a Patlak-görbék kezdeti szakasza (amely időben a jelzett anyag a vérbeli 

elkeveredésétől addig tart, míg a vizelettel el nem kezd elfolyni a veséből; azaz egészséges emberben kb. 4-5 
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percig a beadás után) egyenes. Az egyenes meredeksége a plazmatérfogatra normalizált GFR-rel arányos; 

vagyis a fenti ábrán majdnem szimmetrikus a két vese működése, de a bal vese GFR-je kissé magasabb. 

4. Résztérfogat-hatás 

A résztérfogat-hatás ("partial volume effect", rövidítve PVE) akkor lép fel, ha egy leképezett objektum mérete 

összemérhető a leképező rendszer felbontásával, vagyis nem nagyobb, mint a pontszétterjedési függvény 

félértékszélességének (FWHM) 2-3-szorosa. Ilyenkor az objektum a képen összeátlagolódik a környezetével. 

Két jelenséget szokás idesorolni: 

• A környezeténél aktívabb objektum a képen kevésbé aktívnak (halványabbnak) látszik, ld. az alábbi ábrát. 

• A környezeténél kevésbé aktív objektum aktívabbnak látszik amiatt, mert a környezetéből érkező jel is 

hozzáátlagolódik ("spill-over"). 

Mindkét esetben csökken az objektum kontrasztja, vagyis a környezetétől kevésbé fog elütni a PVE 

következtében. 

 

 

Résztérfogat-hatás különböző méretű homogén aktív gócokra. A gócokon áthaladó (átlós irányú) vonal mentén 

kapott profilgörbe valójában a gócokon belül azonos (felső ábrák), de a képen a kisebb gócok kevésbé aktívnak 

mutatkoznak (alsó sor). 
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A jelenség egyik mérőszáma a visszanyerési együttható ("recovery coefficient"), amely radioizotópos 

leképezésnél azt mondja meg, hogy az objektum valódi térfogatának megfelelő térfogatban kapott beütésszám 

hányada az ideálisnak (amit akkor kapnánk, ha a leképezés térbeli felbontása nagy jó lenne, vagyis résztérfogat-

hatás nem lépne fel). 

 

A visszanyerési együttható annál messzebb esik a 100%-tól, minél kisebb az objektum. 

PVE szemléltetése 

A résztérfogat-hatás igen jól látszik az agyi leképezéseknél,hiszen a szürkeállomány 5-6 mm körüli vastagságú. 
 

  

Bal oldalt: a szürkeállomány két agyi metszetben. 

Jobb oldalt: A szürkeállomány konvolúciója ("szétkenése") a PET kamera pontszétterjedési függvényével.  A kép 

pontosan olyan, mint egy csak a szürkeállományban dúsuló radiofarmakonnal kapott PET metszet. 

Résztérfogat-hatás korrekciója 
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A SPECT vagy PET metszeten az agykéreg a PVE következtében ugyanúgy kisebb beütésszámot mutat akkor, 

ha az agykéreg sorvad, mint ha a normális mennyiségű agyszövet kisebb mértékben dúsítja a radiofarmakont. 

Ezen két állapot elkülönítése tehát magában az emissziós tomogramon nem lehetséges, el kellene végezni rajta a 

résztérfogat-hatás korrekciót ("partial volume correction", PVC). 

Sajnos, a leképező rendszer pontszétterjedési függvényével végzett dekonvolúció önmagában nem elegendő a 

résztérfogat-hatás korrekciójához, mert ez az eljárás felerősíti a zajt (ld. alább a bal oldali képeket). Az ún. 

helyreállító szűrő megpróbálja megtalálni az egyensúlyt a zajcsökkentés és a felbontás megőrzése, sőt javítása 

között (ld. az ábra jobb oldali képeit). 

 

Jelenlegi ismereteink szerint akkor tudunk hatékony PVE-korrekciót végezni, ha valahonnan ismerjük a vizsgált 

objektum vagy szövettípus pontos kiterjedését. Agyi vizsgálat esetén erre jó az MR kép, mert egyrészt a 

koponyacsont biztosítja, hogy a külön alkalommal készült PET v. SPECT és MR képeken az agy ugyanolyan 

alakú és méretű legyen (vagyis a két térfogat merevtest-transzformációval egymásra illeszthető), másrészt 

megfelelően választott MR jelsorozattal a szürke- és fehérállomány jól elkülöníthető (ld. az alábbi ábrán). 
 

   

Korrigálatlan agyi 

szerotonin transzporter 

PET 

Ugyanazon metszet MR 

képe 
Korrigált PET-kép (két 

szöveti rekeszes modell 

alkalmazása) 

Résztérfogat-hatás korrekciója agyi PET képen az MRI felhasználásával. Figyeljük meg, hogy a korrigált képen 

sokkal jobb kontraszttal elválik a szürkeállomány a környezetétől. 

Két szöveti rekeszes voxelenkénti PVC 

Ez a modell három "szegmensre" bontja az agyat: szürke állományra, fehér állományra, és a likvorra (agyi-

gerincvelői folyadék). A szegmenseket az agyi MR képen különítjük el. A modellhez feltételezzük, hogy a 
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radiofarmakon koncentrációja a fehér állományban állandó, a likvorban pedig 0. Ezek alapján és a leképező 

rendszer pontszétterjedési függvényének ismeretében voxelenként becsülhetjük a radiofarmakon tényleges 

koncentrációját a szürkeállomány különböző területein. 
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9. fejezet - EKG-kapuzás 

1. EKG-vel kapuzott begyűjtés 

Ha a szívkamrafal mozgásáról szeretnénk képsort készíteni, ehhez egyetlen szívciklus leképezése nem elegendő, 

mert az 1 másodperc körüli ciklusidő alatt a szokásosan alkalmazott radioaktív anyagmennyiséggel csak nagyon 

kevés beütés gyűjthető be, a képek információ-szegények, zajosak. Az aktivitás jelentős növelésével pedig a 

sugárterhelés, és ezzel a vizsgálat kockázata megengedhetetlenül megnőne. 

A megoldást az jelenti, hogy sok (néhány száz) szívciklusról veszünk fel képsort, és ezeket összeadjuk az alábbi 

ábra szerint. 

EKG-kapuzott begyűjtés sémája 

A szívciklus kezdetének az EKG R-hullámának időpontját használjuk, mivel az R-hullám nagy jelmérete és 

meredeksége miatt automatikusan is könnyen felismerhető. Ily módon egy átlagos, reprezentatív szívciklust 

elemezhetünk. 

EKG elvezetések felhelyezése 

A kapuzáshoz elegendő 3 EKG-elvezetést használni, azokat azonban nem a szokásos módon, a végtagokra 

helyezzük fel. A szívvizsgálatok SPECT begyűjtéséhez ugyanis, amikor a detektorok a jobb elülső ferdétől bal 

hátsó ferde nézetig húzódó 180º-os ívet járják be, a bal kart a fej fölé szokás emelni, hogy ne legyen útban, és 

legtöbb beteg kényelmesebbnek találja, ha egyidejűleg a jobb karját is a fej fölé teszi, és egy kapaszkodó rudat 

fog a beteg, hogy kevésbé mozduljon el. Emiatt az izmok megfeszül(het)nek, ezért nem jó az elvezetéseket a 

csuklókra helyezni. A legkevésbé zajos jelet a mellkas két oldalára a vállak közelében, és a has jobb alsó 

részére felhelyezett öntapadó elektródákkal kaphatjuk. (Azért a jobb oldalra, hogy mialatt a detektorok a bal 

oldali félkört befutják, a vezetékek ne legyenek útban.) 

A begyűjtés menete 

Problémát jelent még, ha lényegesen különböző hosszúságú szívciklusokat összegzünk, ekkor ugyanis 

(különösen a képsor második felében) a falmozgás különböző fázisait átlagolnánk. Sajnos azt, hogy egy 

szívciklus normális hosszúságú-e, csak a ciklus végén dönthetjük el. A tényleges folyamat fontosabb lépései a 

következők: 

1. A kívánt radiofarmakon beadása, az egyensúlyi eloszlás kivárása. 

2. A beteg elhelyezése a kamera detektora alatt, EKG-elektródák felhelyezése, majd kivárás addig, míg a 

szívfrekvencia állandósul. 

3. Az átlagos szívciklus-hossz megmérése. 

4. Képsor rögzítése minden egyes szívciklusról (pl. 16-32 képre bontva), majd a ciklus végén ellenőrzés: 

• Ha a ciklushossz nem tért el egy általunk megadható (pl. 10 %-nál nagyobb) mértékben az átlagostól, akkor a 

képsort hozzáadjuk az eredmény-képsorhoz. 

• Egyébként elhagyjuk ennek a ciklusnak az adatait, és a rákövetkezőkét is mindaddig, míg "jó" után újra "jó" 

szívciklust nem kapunk. 

Kapuzott vizsgálatok fajtái 

EKG-kapuzást kétféle szívvizsgálat esetén szokás alkalmazni. 

• Az egyiknél magát a vért (leggyakrabban a vörösvérsejteket) jelezzük meg, így a szívüregek ábrázolódnak. 

Angolul ezt "blood pool" szcintigráfiának nevezik, ld. az alábbi képsorozatot. 
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Reprezentatív szívciklus moziszerű bemutatása 

• A másik lehetőség, hogy a szívizomban (általában a vérátáramlással arányosan) dúsuló radiofarmakont 

(tallium-kloridot, vagy Tc-99m-mel jelzett MIBI-t vagy tetrofosmint) alkalmazunk, így közvetlenül a 

falmozgás ábrázolódik. 

A kapuzást mind vetületi (planáris), mind tomográfiás (SPECT, PET) begyűjtésnél alkalmazhatjuk, mint azt a 

következő szakaszokban részletezzük. 

Planáris kapuzott vizsgálat bemutatása 

A planáris kapuzott begyűjtés eredménye egy reprezentatív szívciklust (általában 300-400 ciklus átlagát) 

bemutató vetületi képsor, mely általában 16-32 képből áll. 

Mejegyzendő, hogy – mivel az átlagos ciklushosszat nem minden figyelembe vett szívciklus éri el – az utolsó 

egy vagy néhány kép ténylegesen rövidebb ideig gyűlt be, mint az elsők. (Pl. ha ±10%-os tűréshatárt adunk 

meg, és 16 képre bontjuk a szívciklust, a legrövidebb még elfogadott ciklus 16*0,1=1,6 képidővel lesz rövidebb 

az átlagnál; tehát az utolsó előtti képhez csak rövidebb idővel, az utolsóhoz egyáltalán nem járul hozzá.) Hogy 

emiatt az idő-aktivitás görbék vége ne torzuljon, az utolsó képeket felszorozzuk a tényleges begyűjtési idők 

arányában. Megjegyzendő, hogy ez a zajhányadot nem javítja, tehát az utolsó képek relatíve zajosabbak lesznek 

a többinél. 

Moziszerű bemutatás 

A bal oldalsó ferde (LAO, "left anterior oblique") nézetből begyűjtött képsort moziszerűen vetítve (angolul: 

cine display) láthatjuk a vértartalom változását a kép különböző részein (ld. alább az "A" ábrán). Ezen e képen 

nem csak a szívüregek ábrázolódnak, hiszen a környező testszövetekben is van vér. Javíthatunk viszont a kép 

kontrasztosságán, ha minden egyes képelem tartalmából levonjuk ugyanannak a képelemnek a szívciklus során 

felvett minimumát – ld. a "B" ábrát. 
 

 A  B 

Ez utóbbin jól látható, hogy a bal kamra csúcsa fordított fázisban mozog: mikor az egészséges kamrai 

falszakaszok már elkezdenek összehúzódni, ez épphogy kifelé mozdul, telítődik a megnövekedett kamrai 

nyomás miatt. (Ez a bal kamrai csúcsi aneurizma tipikus képe.) 

Kapuzott vizsgálat feldolgozása 

Olvassa el az EKG-kapuzott vizsgálatok feldolgozásának összefoglalóját itt: url="" 

>http://www.nuclearcardiologyseminars.net/muga_fp3.htm 

Ejekciós frakció és parametrikus (fázis, amplitudó) képek 
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Míg egészséges embernél a kamrák és a pitvarok vetülete egymástól távoli színtartományban jelenik meg a 

fázisképen (ld. A ábra), addig a csúcsi aneurizma a szokásos kamrai és pitvari fázis közé eső színekben 

ábrázolódik (ld. B, C), a paradox (későbbi fázisú) mozgásnak megfelelően. 

Figyeljük meg, hogy a fáziskép fokokban van skálázva. A teljes ciklusnak 360 fok felel meg. Mivel a 0 fok az 

R-hullám időpontjának felel meg, a fázisszöget pedig a térfogat-görbére illesztett cosinus-görbe 

maximumhelyeként definiáljuk, a kamrák vetületének fázisszöge normálisan valamivel a 0 elé esik (mivel a 

telődési szakasz elnyújottabb az összehúzódási szakasznál), míg a pitvaroké ettől (a fordított fázisú mozgás 

miatt) durván fél ciklusnyira. 

 

A: Egészséges személy fázisképe 

Az alábbi ábrák (B, C) az előző lapon moziszerűen bemutatott képsorból számolt amplitudó- (balra) és 

fázisképet mutatják, különböző színpalettákkal. 

 B 

 C 

B, C: Csúcsi aneurizma fázis-amplitudó parametrikus képei. 

Az alábbi ábrán a bal kamrai térfogatgörbe számolását szemléltetjük. A kamrai térfogat a kamrában levő 

vérmennyiséggel, vagyis a kamra felett mérhető radioaktivitással arányos. 
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Idő-aktivitás görbék (háttérlevonás után) a végdiasztolés (ED="end diastolic", kék) és végszisztolés (ES="end 

systolic", rózsaszín) ROI-ból, valamint a kettőből időpont-függő súlyozással kapott bal kamrai térfogatgörbe 

(fekete). (Az utóbbi az ED időpontjában az ED ROI-ból, az ES időpontjában az ES ROI-ból kapott értékkel 

egyenlő, köztük pedig a kettő súlyozott átlaga.) 

Megjegyzendő, hogy míg a mért beütésszám (B) egy betegenként változó és ismeretlen (a mellkasi 

sugárelnyeléstől függő, k) arányossági tényezővel szorozva adja a kamrai térfogatot (V), addig az arányossági 

tényező az ejekciós frakció (EF) képletéből kiesik, mert kb. ugyanaz az ED és ES állapotban: 

9.1. ábra - eq_8_1.png 

 

9.2. ábra - eq_8_2.png 

 

9.3. ábra - eq_8_3.png 

 

Az EF tehát a beütésszámokból közvetlenül és pontosan számolható. Bár vetületi képekből számolunk, a 

beütésszám nagysága a (3 dimenziós) térfogattal arányos! 

2. SPECT vizsgálat EKG-kapuzása 

Az EKG-kapuzás technikát mind planáris, mind tomográfiás vizsgálatokhoz alkalmazhatjuk. 

A SPECT vizsgálat kapuzásánál: 

• A vetületi képek mindegyike kapuzva van. 

• Eltérések a planáris kapuzott vizsgálattól: 

• Szélesebb időablak (általában 15-15%) 

• Vetületenként rövidebb idő (pl. 30 jó ciklus) 

• Kevesebb kép (általában 8, esetleg 16) vetületenként. 

• A kapuzatlan SPECT-tel összevetve: 

• Ugyanannyi v. kicsit hosszabb gyűjtési idő szükséges vetületenként (20-30 s) 

• Minden egyes részintervallum külön van rekonstruálva. 

A gyakorlatban kétféle szív SPECT vizsgálatot szoktunk kapuzottan begyűjteni: 
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• A vörösvérsejt-jelzéses vizsgálatnál a szívüregek ábrázolódnak (vagyis a bennük levő vértömeg). Angolul ezt 

"multi-gated blood pool scintigraphy"-nak hívják. 

• Másik lehetőség a szívizom perfúzió SPECT kapuzása. Ilyenkor a bal kamra fala ábrázolódik, annak a 

mozgása tanulmányozható, ld. az alábbi ábrákat. 

Kapuzott perfúziós SPECT eredményeinek bemutatása 

Falvastagodási térkép 

A szívizom térfogata a szívciklus során állandó, így – mivel a kamratérfogat a végszisztolés állapotban kisebb – 

a fal megvastagodik, ahol összehúzódik. A vastagodás mértéke tehát az összehúzódási képességet jellemzi. Az 

úgynevezett résztérfogat-hatás miatt (mivel a leképező rendszer felbontása nem túl jó, és minden pont képe 

összeátlagolódik a környezetével) a vastagabb szívizom magasabb radioaktivitásúnak látszik. Vagyis ahol jól 

összehúzódik a szívizom, ott a szívfal látszólagos aktivitása nagyobb mértékben változik a szívciklus során, 

mint ahol rossz vagy hiányzik az összehúzódás. Ezt ábrázolja a falvastagodási térkép (a fenti ábrán jobbra). 

Az EF a vörösvérsejt-jelzéses vizsgálatból pontosabban számolható! 

Ugyancsak a korlátozott felbontás miatt a perfúziós vizsgálatnál a "szétkenődő" képű szívfal belső felületének 

helyzete nem állapítható meg pontosan. Így minél alacsonyabb az EF, annál pontatlanabb a becslése a kapuzott 

szívizom-perfúziós vizsgálatból. Itt ugyanis – ellentétben a vörösvérsejt-jelzéses vizsgálattal – nem a 

beütésszámokból, hanem a becsült ED és ES térfogatokból számoljuk az EF-t. 

Falmozgászavar vagy elnyelési műtermék? 

Kellemetlen ellentmondás, hogy míg leginkább az alacsonyabb perfúziójúnak látszó falszakaszok mozgása 

érdekelne bennünket (pl. hogy elkülönítsük a sugárgyengítési műterméket a perfúziózavartól), épp ezek nem 

ábrázolódnak jól, így sok esetben csak becsülni tudja a program, hol lehet a kamrafal, mint arra az alábbi ábra 

mutat példát. 

Kapuzott szívizom-perfúziós vizsgálatból nyerhető információ 

A nyerhető információk értéke csökkenő sorrendben: 

• Perfúzió-hiányos területek 

• Falmozgás megítélése: 

• Falvastagodás (%) 

• Elmozdulás nagysága (mm) 

• Fázisszög 

• Globális pumpa-funkció: EF 

• Méretek: 

• Systolés és diastolés térfogat 

• Falvastagság. 

A szívizom-perfúzió SPECT kapuzásának haszna 

A különböző technikai nehézségek behatárolják a szívizom-perfúzió SPECT vizsgálat eredményének 

megbízhatóságát; főleg a sugárelnyelési műtermék okozhat hibás leletet. 

Két begyűjtéstechnikai megoldással próbálhatunk ezen javítani: CT segítségével végzett sugárgyengítés-

korrekcióval (AC: attenuation correction), és EKG-kapuzással (gating). Az alábbi ábra mutatja, hogy a két 

módszer együttes alkalmazása lényegesen csökkentheti a bizonytalan leletek arányát. 

Forrás: Heller GV et al., J Nucl Cardiol 2004;11:273-81. 
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A klinikai vonatkozásokról további információkat kaphat itt (a képalkotó szakosok 3. éves anyagában): url="" 

>http://www.nmc.dote.hu/oktatas/izot_diagn/izdg_nappali.htm 
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10. fejezet - Gamma-kamerás 
leképezéstechnika 

(C) 2011 Varga József, Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet 
 

A tankönyv interaktív változata megtalálható a Debreceni Egyetem OEC Moodle szerverén: 

http://moodle2.unideb.com/moodle/ 

1. Gamma-kamerák felépítése és jellemzői 

A gamma-kamerák működésének technikai alapjai. A leképezés paraméterei 

Bevezetés és háttérinformációk 

A NM leképező vizsgálatainak fizikai és technikai háttere 

Gamma-kamerák 

A gamma-kamerák fajtái és feladata 

Kollimátorok, felbontás és érzékenység 

A kollimátorok felépítése, megválasztása és hatása a képminőségre 

2. Gamma-kamerás vizsgálatok és feldolgozásuk 

Planáris és tomográfiás leképezési módok gamma-kamerával. Alapvető képfeldolgozási módszerek 

Gamma-kamerás leképezési módok 

Planáris gamma-kamerás vizsgálatok fajtái 

SPECT 

Single Photon Emission Computed Tomography 

Digitális képfeldolgozás 

Izotópdiagnosztikai képek számítógépes feldolgozásának alapvető módszerei 

3. Kvantitatív izotópdiagnosztikai módszerek 

Az emissziós leképezés korlátozó tényezői és korrekciójuk. A számszerű elemzés leggyakoribb módszerei. 

Kapuzás 

Sugárgyengítés és korrekciója 

Sugárgyengítés, korrekciós lehetőségek, SPECT/CT 

Kvantitatív elemzés 

Kvantitatív feldolgozási lehetőségek emissziós leképezéseknél 

EKG-kapuzás 

EKG-val kapuzott planáris és SPECT vizsgálatok. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

II. rész - PET KÉPALKOTÁS ÉS 
LEKÉPEZÉSTECHNIKA 
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11. fejezet - PET képalkotás és 
leképezéstechnika 

1. Alapfogalmak az orvosi tomográfiában 

Az orvosi tomográfiás technika 

Az orvosi diagnosztikában használt módszerek között nagy jelentőségűek a tomográfiás (rétegvizsgálatokra 

alkalmas) módszerek, amelyek a vizsgált objektumról térbeli információkat hordozó képeket alkotnak, 

ellentétben a szimplán csak vetületi képeket előállító eljárásokkal (pl.: planáris röntgen, gamma kamera). A 

legfontosabb ilyen módszerek: CT (Computer Tomography), SPECT (Single Proton Emission Computed 

Tomography), PET (Pozitron Emission Tomography), MRI (Magnetic Resonance Imaging). E módszerek 

egymással párhuzamos képszelet-sorozatot állítanak elő a vizsgálat végeztével, ahol az egymás mellé helyezett 

szeletek tartalmazzák a háromdimenziós információt. 

Az adatgyűjtés során a vizsgálati személynek a tomográffal mérhető fizikai paraméterei (szöveti gyengítés – 

CT; radioaktív bomlások száma – SPECT és PET, proton mágneses momentum relaxáció – MRI) kerülnek 

meghatározásra bizonyos előre definiált vetületi irányokban. Az un. 2D, illetve 3D adatgyűjtéskor egy axiálisan 

vékonyabb (néhány centiméter) szeletben, illetve vastagabb tartományban történik a leképzés. A két gyűjtési 

módra elnevezésbeli példák: 2D-PET és 3D-PET, 8 szeletes CT (2D CT) és cone beam CT (3D CT), 2D MR és 

3D MR. Az adatgyűjtés utáni és attól független folyamat a képrekonstrukció, amelynek során a letárolt vetületi 

képekből előáll a mért fizikai paraméter térbeli eloszlását mutató 3D kép. 

2. A PET és SPECT technika kialakulásának rövid 
története 

1911-ben történt, hogy a fiatal Hevesy György a manchesteri fizikai intézetbe került, ahol két éven keresztül 

dolgozott egy kémiai-elválasztási problémán. Ebben az időben dolgozott ott a fiatal Niels Bohr is, akivel örök 

barátságot kötöttek és lelkesen taglalták az atomszerkezet aktuális izgalmas kérdéseit. Nem sokkal megérkezése 

után találkozott Ernest Rutheforddal, az intézet Nobel-díjas igazgatójával, aki a következő szavakat intézte 

hozzá egy földszinti laboratóriumban: "Fiam, ha maga valóban olyan tehetséges, mint amilyennek látszik, 

próbálja meg a rádium-D izotópot előállítani ebből az ólomtömegből"[1]. A rádium-D anyagot a radioaktivitása 

alapján fedezték fel abban az időben, és még nem tudták, hogy az ólom egyik izotópja. A laboratóriumban nagy 

mennyiségben volt rádium-D (210Pb) izotópot tartalmazó uránérc, ami azonban elnyelte a benne levő rádium-D 

sugárzását, így ebben a formában nem használhatták a tervezett kísérletekhez. Bár az eltelt két év a kitűzött 

feladat szempontjából teljes kudarccal végződött, Hevesy felismerte, hogy ha a rádium-D kémiai szempontból 

nem különböztethető meg az ólomtól, akkor alkalmas lehet "ólomindikátornak". A következő években Hevesy a 

szervetlen kémia számos kérdése kapcsán alkalmazta ezt a jelölési eljárást, illetve később más izotópokat is 

felhasználva az általa "izotópindikátor"-nak nevezett módszert. Az 1930-as években, a mesterséges 

radioaktivitás felfedezése után, a 30P izotóp használatáról alapvető munkái jelentek meg a biokémia, illetve az 

élettan területén, amit egyszerű és igen érzékeny módszerének gyors elterjedése követett. 1943-ban kapott 

Nobel-díjat a radioaktív nyomjelzéstechnika kifejlesztéséért. Az ő munkája nélkül ma nem létezne nukleáris 

medicina sem, amely speciális radioaktív izotópokat használ diagnosztikai – más néven izotópdiagnosztikai – és 

terápiás célból. A nukleáris medicina szakma az egész világon teljes joggal Hevesy Györgyöt tartja a terület 

úttörőjének (az Egyesült Államokban e szakterület legmagasabb kitüntetése a "Hevesy Award"). 

Az 1970-es évek elejétől a tomográfiás leképzés lehetősége a nukleáris medicinában is megjelent és a mai napig 

töretlen fejlődést mutat. Két alapvetően eltérő alkalmazásról lehet beszélni: a PET- (pozitronemissziós 

tomográfia) és a SPECT- (egyfoton-emissziós tomográfia) vizsgálatokról. Ki kell azonban emelni, hogy már az 

1970-es évek előtt is létezett izotópdiagnosztika. A SPECT vizsgálatok alapeleme ugyanis az ún. gamma-

kamera (Hal Anger, 1957) , amely planáris leképzést valósít meg. A tomográfiás leképzés szempontjából úgy is 

mondhatnánk, hogy a gamma-kamera úgy viszonyul a SPECT-hez, mint a planáris röntgenvizsgálat a CT-hez.. 

Fontos még kiemelni, hogy az izotópdiagnosztikai képei a test funkcionális (élettani, biokémiai) állapotáról 

adnak információt, míg a röntgenleképzések főleg anatómiai (strukturális) információt hordoznak. 
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3. A PET leképzés alapjai 

Pozitron bomló izotópok 

A PET technika esetében a radiofarmakon jelölő izotópja valamilyen β+ (pozitron) bomló izotóp, amely a 

bomlása során egy pozitront emittál. Az alábbi táblázatban néhány a PET technikában használt radioaktív izotóp 

és fontosabb fizikai jellemzői vannak feltüntetve. A rövid felezési idő a minél kisebb (a beteg számára leadott) 

sugárzási dózisnak, a hosszabb felezési idő pedig a minél optimálisabb gyártási és szállítási körülményeknek 

kedvez. 
 

Radionuklid Felezési idő Magreakció Példák 

radiofarmakonokra 

O15 2.0 perc N14 (d,n) O15 O15
2, C15O2, C15O 

N13 10.0 perc O16(p,α) N13 N13H3, N13
2 

C11 20.4 perc N14(p,α)C11 C11O2, C11O, C11H3I 

F18 110 perc O18(p,n) F18 F18
2, NaF18, F18DG 

Br76 16 óra As75(He,2n) Br76 Br76
2 

Cu64 12,8 óra Ni64(p,n) Cu64 Cu64-ATSM, 

I124 4.2nap Te124(d,2n) I124 Na124I 

Pozitron bomlás és annihiláció 

A bomlásból származó és a testszövetekben (0.2-3mm) lefékeződő pozitron valamelyik atomhéjon levő 

elektronnal úgynevezett annihilációs kölcsönhatásba lép. 

Ennek során a rövid életidejű (~10-10s) elektron-pozitron pár megsemmisül (szétsugárzódik az energiájuk) és 

helyettük megjelenik egyidőben (koincidenciában) két 511 keV energiájú gamma kvantum. A szétsugárzó 

fotonok iránya egymással 180º ± 0,25º szöget zárnak be, tehát jó közelítéssel egy egyenes mentén, de egymással 

ellentétes irányban haladnak. Ez meghatározó fontosságú, mert így a két egyidejű fotonnak két kisméretű 

detektorral történő észlelése lehetővé teszi az annihilációs egyenes (LOR: line of response) kijelölését (1. ábra). 

A PET kamera geometriája 

Az előzőekből következik, hogy a gamma sugárzást érzékelő detektoroknak pozíció-érzékenyeknek kell 

lenniük, hogy minden pozitron bomlás után a hozzátartozó LOR-t meg lehessen határozni. Ha tehát a vizsgálati 

személyt pozíció érzékeny detektorokkal körbevesszük, akkor az adott egyenes térbeli pozíciója azonosító lesz, 

ha azt vizsgáljuk, hogy azonos időpillanatban történt-e két gamma-foton elnyelődése a detektorgyűrűn belül (1. 

ábra). 

1. ábra. A PET-kamera vázlatos képe (www.griffwason.com alapján, Griff Wason hozzájárulásával). A 

pozitronbomló izotóppal jelölt molekula testen belüli feltételezett helyét a sárga pont jelöli. A bomlás helyén 

keletkező két gamma-foton útját a két sárga nyíl reprezentálja, amelyek időben egyszerre (1–10 ns-on belül) 

detektálódnak a két szemben levő detektoregységben. A detektorgyűrű sok detektormodulból áll (1), 

amelyekben pixellált szcintillációs kristályok (3), illetve ezekhez csatolt PMT-k találhatók (2). A mai PET-

kamerák térbeli felbontása általában 4–5 mm 

Ilyen módon tehát a pozitronbomlás egyenesei, vagyis a szervezeten belüli radiofarmakon-eloszlás speciális 

vetületi képei meghatározhatók, ha pedig már vannak vetületi képeink, akkor a tomografikus képrekonstrukció 

segítségével elkészíthetjük az eloszlások 3D képeit. Látható, hogy a PET esetében a vetületek definiálásához 

nincs szükség ólomkollimátorra – mint a gamma kamerák esetében, ami a fotonok jelentős részét elnyelné –, így 

a detektált események száma legalább egy-két nagyságrenddel több lehet, mint a SPECT-kamerák esetén. 
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A gamma fotonok detektálásának alapelvei 

A SPECT és PET esetén gammasugárzó radioaktív izotóppal jelezzük meg a biológiailag érdekes molekulát, 

majd a kamerákban a gammasugárzást érzékelő detektorok segítségével állapíthatók meg azok a régiók, ahol a 

radioaktivitás a felhalmozódott. Erre alkalmas detektorok már régóta léteznek, de ennél a felhasználási módnál 

fontos a lehető legjobb érzékenység is, mivel a vizsgálat során a betegnek radioaktív izotópot kell a szervezetébe 

juttatni és ennek a mennyisége nem lehet tetszőlegesen nagy. A SPECT és a PET kamera érzékenysége a 

következő mennyiséggel definiálható: 

11.1. ábra - eq_11_1.png 

 

ahol Ctot [cps] a kamera teljes számlálási sebessége (rate) egy a látótér közepébe helyezett Aminta [Bq] 

aktivitású pontszerű forrás esetén. Jelenleg erre a feladatra a legalkalmasabbak az úgynevezett szcintillációs 

kristályokból készült detektorok. A szcintillációs kristályokban a becsapódó gamma fotonok bizonyos 

valószínűséggel kölcsönhatásba lépnek a detektor anyagával, aminek eredményeképpen kis fényfelvillanásokat, 

úgynevezett szcintillációkat kelt. A fényfelvillanás intenzitása (a keletkező látható fotonok száma) arányos a 

gamma foton energiájával. Az egy gamma foton által keltett látható fotonok számát a kristály fényhozamnak 

nevezzük, amely egy további fontos tényező az szcintillációs kristályok használhatósága szempontjából. 

Ezeknek az anyagoknak a szcintillációs tulajdonság mellett nagy sűrűségűeknek is kell lenniük, mivel a 

sűrűséggel nő a gamma sugárzás detektálásának valószínűsége. 

A gamma sugárzás a detektor anyagával több kölcsönhatásban is részt vesz. A nukleáris medicinában előforduló 

gamma energiák esetén a kölcsönhatások két legfontosabb formája a Compton-szórás és a foto-effektus. A 

Compton-szórás a gamma foton rugalmatlan szórása az szabad elektronon (nagy energiájú gamma foton esetén, 

amikor az energia lényegesen nagyobb a kötési energiánál, a kötött elektronon is megtörténik a szórás). A 

Comton-szórás során a gamma foton energiája és iránya is megváltozik, ezért az ilyen szórt fotonok már nem 

informatívak a gamma sugárzás detektálása szempontjából, tehát ezeket az eseményeket a lehető legjobban ki 

kell szűrni. A fotoeffektusban a gamma foton teljesen megszűnik a gammasugár a teljes energiáját átadja egy 

kötött elektronnak, és így első lépésben un. foto- vagy Auger-elektronok keletkeznek. A fotoeffektus vagy a 

Compton szórás kölcsönhatásából megjelenő mozgó elektronok másodlagos folyamatként elektron-lyuk párokat 

keltenek a szcintillátorban. Ezek szerencsés esetben, diffúzió révén eljutnak egy ún. aktivátor centrumhoz (LSO, 

LYSO esetén Ce3+, NaJ esetén Tl), amelyen befogódva az aktivátornak az adott atomi környezete által 

determinált energiaszinteknek megfelelő hullámhosszúságú fénykvantum kibocsátásával rekombinálódnak. Az 

így keltett, ún. szcintillációs fotonok száma a három részfolyamat mindegyikétől függ, de arányos az elnyelt 

gamma sugárzás energiájával. 

A nukleáris medicinában leggyakrabban használt szcintillációs anyagok és tulajdonságaik az 1. táblázatban 

láthatóak. 
 

Szcintillát

or 

anyag 

Sűrűség 

(g/cm3) 

Zeff Elnyelési 

hossz 

(mm) 

Foto 

effektus 

valószínűs

ég 

(%) 

Fényhoz. 

(ph/MeV) 
τ 

(ns) 

λ 

(nm) 

n 

BGO 7,1 75 10,4 40 9000 300 480 2,15 

LSO 7,4 66 11,4 32 30000 40 420 1,82 

NaI:Tl 3,67 51 29,1 17 41000 230 410 1,85 

GSO 6,7 59 14,1 25 8000 60 440 1,85 

LYSO 7,1 75 12 32 32000 41 420 1,81 
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LaBr 5,08 165 21,3 13 63000 0,016 380 1,9 

YAP 5,5 33,5 21,3 4,2 17000 30 350 1,95 

1.táblázat A PET készülékekben korábban és jelenleg alkalmazott inorganikus szcintillátorok fizikai jellemzői. 

A mai leggyakrabban használt az LSO és a LYSO. 

A táblázatban a következő elnevezéseket használtuk: a Zeff érték a szcintillátor effektív rendszáma; az elnyelési 

hossz az a kristályvastagság amelynél γ-sugárzás intenzitása az e-ad részére csökken; a foto effektus 

valószínűség azt fejezi ki, hogy az anyaggal a γ-foton kölcsönhatása az összes közül (Compton-kölcsönhatás és 

fotoeffektus) mekkora valószínűséggel lesz fotoeffektus; τ a felvillanás exponenciális időeloszlásának 

bomlásállandója; λ az emittált fény átlagos hullámhossza; n a kristály törésmutatója. Ha a szcintillációs kristályt 

több oldalról fényvisszaverő réteggel vesszük körül, akkor a szcintillációk során keletkezett fény fotonok egy 

része a kristályhoz illesztett fotoelektron-sokszorozó (PMT) fotokatódjába vezethetők, ahol un. fotoelektronokat 

keltenek (1. ábra). 

fény 

elektronok 

fotokatód 

szcintillátor 

γ-foton 

 

1 ábra. A gamma fotonok észlelésére szolgáló fotoelektron-sokszorozóból és szcintillációs kristályból álló 

detektormodul 

A fotokatódból kiváltott primer fotoelektronok száma igen alacsony (2-5), ezeknek a részecskéknek a számát 

sokszorozza meg a PMT dinóda lánca. A PMT-k erősítése általában 106 - 108 értékű, ami azt jelenti, hogy az 

utolsó dinódán már mérhető nagyságú áram jelenik meg. 

4. A PET detektorok felépítése és működése 

A detektorblokk definíciója és kialakítása 

A PET technológiában használt detektorok szcintillációs tűkristályokból készített kristálymátrixból állnak, 

amelyek gyűrűszerűen vannak a látótér köré helyezve. Az egymás mellett elhelyezkedő detektorgyűrűk száma a 

PET kameráknál általában 20-60 között változik. Az azonos gyűrűben elhelyezkedő kristálypixelek száma több 

száz vagy ezer is lehet, ennek megfelelően 10000-20000 a PET kamerákban levő kristálypixelek száma. Az 

egyedi kristályok egymástól fényzáró réteggel vannak elválasztva és így a fényjel csak a kristálynak a PMT-hez 

illesztett végén tud kilépni. A kristálymátrixhoz általában több PMT kapcsolódik, amelyek egy szimmetrikus 

ellenállásháló segítségével vannak összekapcsolva és az ellenállásháló négy sarokjele szolgál kimeneti jelként 

(1. ábra). A kristálymátrixot a hozzácsatolt fotoelektron-sokszorozókkal detektorblokknak nevezik 

1. ábra A PET kamerák blokk detektorának sematikus felépítése 

A detektorblokk működési elve 

A PET blokk detektora tehát minden egyes elnyelt és szcintillációt létrehozó gamma foton estén négy darab 

kimeneti jelet ad (4 sarokjel), amelyeket most A, B, C és D szimbólummal jelölünk (1. ábra). 
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1. ábra 

Annak meghatározásához, hogy melyik kristálypixelben történt a felvillanás a négy jel megfelelő algebrai 

értékét kell képezni, nevezetesen az 

11.2. ábra - eq_11_2.png 

 

11.3. ábra - eq_11_3.png 

 

un. pozíciókoordinátákat (Casey, 1986). Ha sok detektálás után ábrázoljuk az X és Y paraméterek korrelációját, 

akkor a például 2. ábrán látható eloszlást kaphatjuk (Anger kép, Anger logika). Az ábrán egy 8x8 db kristályból 

és 4 db PMT csőből álló detektorblokk reprezentatív pozíció térképe (pozíciómap) szerepel. Jól látható, hogy a 

64 darab kristályhoz egyértelműen hozzárendelhető 64 darab folt, bár átfedések vannak közöttük. Az átfedések 

nagysága a detektorblokk számos paraméterétől függ (szcintillációs kristály anyaga és mérete, a pixelek optikai 

izoláltsága, és PMT optikai csatolása, erősítése, az alkalmazott ellenállásháló stb), de ennek mértéke kritikus, 

mert ettől függ a pozícionálás pontossága. 
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2. ábra A pozíciómap előállításának sémája 

Egy adott X-Y eloszlás esetén a pozíció azonosítás elve az, hogy valamilyen algoritmussal a detektorpixelek 

számának megfelelően szegmentálni kell az X-Y síkot, és ha egy beérkező esemény megfelelő Xi, Yi értékpárja 

egy adott szegmentumba esik, akkor ahhoz a pozícióhoz rendeljük. Különböző detektormodulok esetén 

definiálható szegmentum térképeket lehet látni az 3. ábrán. A minél pontosabb kristályazonosítás szempontjából 

tehát a pozíciótérképet jellemző csúcs-átfedések alapvetően befolyásolják, mert minél nagyobb az átfedés két 

szomszédos „pozíció hegy" között annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy adott kristálypixelben elnyelt 

gamma foton a szomszédos pozícióhoz fog azonosítódni és ez a kamera felbontását rontja (ez az úgynevezett 

blokk effektus). 

 

3. ábra A pozíció azonosítási szegmentumok néhány eltérő detektormodul esetén. 

A koincidencia detektálás elve 

A detektált gamma foton-párok és azok keletkezési helye közötti kapcsolat azonosítását a PET módszer esetén 

az ’elektronikus-kollimálás’ technikája biztosítja. Ennek menete a következő. A detektorokban regisztrált egyedi 

gamma fotonok eseményeit nevezzük single eseményeknek. Minden single esemény kap egy úgynevezett idő-

bélyeget, ami a detektálás idejét tartalmazza. A koincidencia kapcsolatban levő detektorpárok single jelei egy 

un. koincidencia áramkör bemenetére vannak irányítva, amely áramkör akkor szolgáltat a kimenetén jelet 

(koincidencia esemény), ha a bemenetére érkező két jel egy meghatározott időintervallumon belül (az un. 

koincidencia időablakon belül) érkezik. Az időablak szokásos értéke 3-10 ns. Ennek megfelelően a koincidencia 

áramkör akkor ad jelet, ha a két detektort összekötő egyenes mentén valahol egy szétsugárzás történt. A 

koincidencia időablak méretének megválasztása igen fontos paraméter, mert ha túl nagyra választjuk, akkor sok 

téves koincidencia eseményt (például az un. random és szórás miatti koincidenciát) érzékel a rendszer valósnak, 

ha viszont túl kicsi az ablak sok valódi koincidencia eseményt zárunk ki. A jó koincidencia ablak méret 

megválasztásához segítséget nyújtanak az úgynevezett koincidencia időkülönbség eloszlások (koincidencia 

spektrum), amelyek az időkülönbség függvényében adják meg az azon belül detektált események számát. Az 

alábbi ábrán egy reprezentatív koincidencia spektrum látható. 

Időkülönbség (ns) 

Eseményszám (kcount) 
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Reprezentatív koincidencia időkülönbség eloszlás 

A koincidencia időkülönbség eloszlások Gauss görbe jellegűek, amelyet jól jellemez a félérték szélessége és az 

átlaga. Az így mért koincidencia eseményeknek csak egy részéről lehet azt mondani, hogy valódi koincidencia 

esemény, mivel a kamera geometriája, illetve a Compton szórási kölcsönhatások miatt olyan események is 

koincidenciaként lesznek detektálva, amelyek nem hordoznak információt az annihiláció helyéről (lásd később 

rekonstrukcióról szóló fejezet 1 ábráját). 

Szemléletesen azt lehetne mondani, hogy a LOR-ok metszéspontjai már meghatározzák a radiofarmakon 

felhalmozódásának helyeit, de az adatgyűjtés eredményéül kapott LOR-ok ilyen jellegű reprezentálása nem adna 

megfelelő minőségű képet. 

A PET térbeli felbontása 

A PET által gyűjtött és a korrigált adatokból rekonstruált kép térbeli felbontása (spatial resolution: SR) számos 

faktortól függ, amelyek az alábbi módon befolyásolják a térbeli felbontást (Moses, 1993): 

11.4. ábra - eq_11_4.png 

 

A pr tényező írja le a pozitronbomló izotópok esetén a pozitron szövetben mért hatótávolságát (~0.5-4 mm), 

ezért a szétsugárzás (azaz a detektálás) helye és a bomlás (azaz a radiofarmakon) helye nem azonos. A 

leggyakrabban használt F18 izotóp esetén a pr=0.6 mm (Stickel 2006), ennél jobb felbontás tehát biztos nem 

érhető el. A képletben a következő faktor (ss) az aktuális leképzendő forrás alakjától függő paraméter. Az 

annihiláció szögének bizonytalansága (180o ± 0,25o) is rontja a felbontást, ezt veszi figyelembe a 0.0022*ds 

tag, amely egy nagyobb sugarú PET rendszer esetén (humán PET) ~ 2 mm is lehet. Humán PET esetében a 

térbeli felbontást tehát főleg ez a tényező limitálja. A cw paraméter a tűkristály szélességét (crystal width) jelöli, 

ez is nyilvánvalóan befolyásolja a térbeli felbonthatóságot. Az utolsó tag (be: block effect) írja le a 

detektorblokk kimeneti jeleiből elvégzett tűkristály pozíció meghatározás hibáját, ami erősen függ az 

alkalmazott a detektorblokk felépítésétől és módszertől (Anger alapú vagy egyéb). Néhány közlemény alapján 

ennek értéke 2 mm-es kristálytűket használva 0.5-2 mm lehet (Tomic, 2005). Az ilyen nagy felbontás elérése 

persze nem cél a humán vizsgálatok esetében, de a kisállat PET technikában a minél jobb felbontás a cél. 

5. A tomografikus rekonstrukció elve 
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Ebben a fejezetben csak igen röviden és főleg a szemléletre alapozva foglaljuk össze a képrekonstrukció elveit, 

kerülve minden matematikai modell leírást. Ennek a témakörnek részletes feldolgozása egy további elektronikus 

oktatási anyagban megtalálható. 

A PET esetében is (mint a többi tomografikus képalkotó módszernél) vetületi képek (projekciós képek) jelentik 

a képrekonstrukció alapját, de ebben az estben az egyes LOR-okhoz tartozó eseményszámok eloszlása jelenti 

vetületi képet (1. ábra). Az ábrán egy pontforráshoz tartozó három reprezentatív vetületi kép van berajzolva. 

pαi: projekciók 

 

1. ábra Projekciós irányok 

Ha a vetületi képeket egymásmellé helyezzük növekvő projekciós szögértékek szerint, akkor az un. szinogramot 

kapjuk. Így, ha a PET kamera látóterének közepébe egy pontforrást helyezünk a szinogramon egy egyenest 

fogunk kapni (2. árán a felső kép), ha viszont nem a látótér középében van a pontforrás, akkor egy szinusz 

hullámszerű képet látunk (2. ábrán az alsó kép). A szinogramok a bemeneti adatai a rekonstrukciós 

algoritmusoknak. 

 

2.ábra A látótér centrális és nem centrális pontjában elhelyezett pontforrások szinogramja. A "bin"az egy 

projekción belüli mintavételi számot jelenti. Az 1. ábra esetében pl. a bin érték 10. 

Az alkalmazott rekonstrukció lehet analitikus (FBP: filtered backprojection) alapú, vagy un. iteratív típusú 

(Phelps, 2006). Az iteratív rekonstrukciós módszerek (ML-EM, OSEM, RAMLA, LOR, MAP) előnye a 

képeken megjelenő kisebb mértékű zaj, illetve a detektálás folyamatának modellezhetősége, hátránya azonban a 

jóval hosszabb számolási idő. A modellezhetőség lehetővé teszi, hogy korrekciókat lehessen alkalmazni az 

egyes torzító hatásokra (pl. szórt és elnyelődött gamma fotonok miatt) a rekonstrukció folyamán. A 

rekonstrukciós algoritmusok a rekonstrukciós tér dimenziója szerint is két alapvetően eltérő osztályba 

sorolhatók: 2D vagy 3D rekonstrukciós módszerek. A képrekonstrukció szükséges idejében nagyságrendi 

különbség van a következő metodikai sorrend szerint: FBP(2D) ~< iteratív(2D) ~< FBP(3D) ~< iteratív(3D). A 

hosszú időt igénybevevő rekonstrukciós eljárások miatt klaszter alapú adatfeldolgozást alkalmaznak, illetve 

kísérleteznek az úgynevezett GPU (grafikus CPU) alapú módszerekkel. 

6. A koincidencia adatok korrekciója a rekonstrukció 
során 

Ahhoz, hogy a PET kamerával gyűjtött adatokból megfelelő képet rekonstruáljunk, amely minden voxelében (3 

dimenziós elemi kocka) a valós szöveti aktivitás-koncentrációt tartalmazza, számos korrekciós lépést kell 
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alkalmazni a nyers koincidencia adatokon. Ezek a korrekciók név szerint a normalizáció (geometriai és 

detektálási hatásfok), a gyengítés korrekció, a szórás-korrekció, a random koincidencia események kiszűrésére 

irányuló korrekció, és a detektorrendszer holtideje miatti korrekció. Az 1. ábrán látható egy valódi koincidencia 

esemény, illetve a random és a szórás miatti koincidencia esemény. Az ábrán feltüntetett képlet mutatja, hogy a 

mért koincidencia beütésszám (Yab) milyen beütésszám komponensekből épül föl. 

 

1. ábra A PET kamerával mért koincidencia események 

Normalizáció 

A PET kamera nem homogén paraméterei, mint az egyedi detektorpárok detektálási hatásfoka, az egyes 

detektorpárok geometriai hatásfoka és a speciális detektor-struktúrából (pl. blokkdetektor) adódó egyéb hatások 

(PMT elektronika, vezetékek hossza,...) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a koincidencia detektálás hatásfoka 

kissé eltér minden LOR esetében. Ez azt eredményezi, hogy egy minden szempontból homogén forrás esetében 

sem látnánk a rekonstruált képen homogén eloszlást (az inhomogenitást nagyobb lenne mint a radioaktív bomlás 

Poisson statisztikája miatti szórás). Ezekből a hatásokból adódó hibák elvileg megfelelően korrigálhatók egy 

olyan mérés segítségével, amikor biztosan tudjuk, hogy az alkalmazott forrás tökéletesen izotróp módon sugároz 

az egyes detektorpárokba (LOR-okba). Ebben az esetben ugyanis kellően hosszú adatgyűjtést tervezve minden 

LOR-ban egyforma beütésszámot kellene kapni, így ha Nab-vel jelöljük az egyedi LOR-ok beütésszámát, és 

~<N~>-el ezek átlagát, akkor az egyes LOR-ok eltérő hatásfoka az Normab = Nab/~<N~> értékkel az un. 

normalizációs faktorral figyelembe vehető. Ha a Normab értékeket ismerjük, akkor bármely PET mérés után a 

direkt adatokban levő inhomogenitást csökkenteni lehet, ha a rekonstrukció előtt az egyes LOR-okban levő Rab 

(a. és a b. detektorpixelek által mért beütésszám) értékeket elosztjuk az Normab értékekkel. Ezt az 

élőfeldolgozást normalizálásnak hívják. Az ábrán két rekonstruált kép látható egy homogén aktivitással feltöltött 

hengerfantomról. A baloldali esetben a LOR-ok normalizációja hiányzott, míg a jobboldali kép rekonstrukciója 

már tartalmazta (1. ábra). 

 

1. ábra Képrekonstrukció normalizációval (jobbra) 

és normalizáció nélkül (balra) 
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Az előzőkben említett normalizálást az irodalomban direkt normalizálásnak hívják. Az ehhez szükséges 

normalizációs mérés ideje azonban igen hosszú a 3D adatgyűjtésű PET-ek esetén, mert ha legfeljebb 3%-os 

szórást engedünk meg az egyes normalizációs faktorok meghatározásánál, akkor legalább 1000 eseményt kell 

gyűjteni minden LOR-ban (az ehhez tartozó szórás Poisson statisztika esetén   ~ 3%). Ha 

figyelembe vesszük, hogy a PET kamerákban átlagosan 108 számú LOR van, akkor a szükséges totál beütészám 

108 *1000, tehát 1011 darab. Normalizációs mérésekkor kerülni kell az adatgyűjtő rendszer holtidős 

adatvesztését, ezért a látótérben levő forrásból jövő átlagos beütésszám nem emelhető néhányszor 105 cps fölé, 

ezzel becsülve a szükséges mérési időt T = 1011/105 = 106 sec ~ 10 nap értéket kapunk, ami a gyakorlatban 

kivitelezhetetlen. Egy 3D PET esetében ez az idő ~5 nap is lehet,. ezért e technikában más megoldást kellett 

keresni az elfogadható idejű normalizáció kidolgozására. A módszer neve az indirekt normalizálás. Ha egy 

pontszerű A aktivitású forrást helyezünk két tetszőleges a és b detektorpár közé, akkor az általuk mért Rab 

koincidencia rate a következő összefüggéssel írható le 

11.5. ábra - eq_11_5.png 

 

ahol ε a kristályok egyedi érzékenységéből adódó hatásfoka és gab a kristálypixelek-párok geometriai 

hatásfoka. Ez azt az ésszerű felvetést sugallja, hogy az egyes detektorpárok megfelelő hatásfokai szeparálhatók 

az elemi detektorokra pixelekre vonatkozóan, tehát ezek meghatározása mindenképpen kevesebb (a LOR-ok 

nagyságrendje a detektor pixelek számának négyzetével arányos) számú mérést jelent, mintha minden 

detektorpárra vonatkozóan kellene meghatározni ezeket az értékeket. A fent definiált Normab nyilván az εa, εb, 

gab értékkel arányos, így az egyes Normab kiszámításához az εa, εb és a gab, értékeket kell meghatározni, ami 

viszont több független kísérlet elvégzését igényli. (Bendriem,1998). 

Gyengítési korrekció 

A PET mérés folyamán a gamma fotonpároknak különböző testszöveteken kell áthaladnia amíg a detektorokba 

jutnak és eközben az anyag fizikai tulajdonságaitól függően a sugárzás gyengül. A gamma sugárzás intenzitása 

az anyagon való áthaladása során exponenciálisan csökken az alábbi módon: 

11.6. ábra - eq_11_6.png 

 

Ahol I(x) az „x" vastagságú anyagon áthaladt sugárzás intenzitása, I(0) a kezdeti intenzitás, μ az adott anyag 

abszorpciós együtthatója. A gyengítést az anyag és a sugárzás több fizikai kölcsönhatása eredményezi. Ez a 

jelenség a PET képeken hibát eredményezhet, mert ha egy tökéletesen homogén aktivitású forrást helyezünk a 

kamera látóterébe, akkor az adatgyűjtés utáni képrekonstrukcióval készült kép nem lesz homogén. Jól látszódik 

ez például egy homogén aktivitást tartalmazó henger esetében, ahol a középponttól indulva növekvő intenzitást 

látunk (1. ábra). 

 

1. ábra Ugyanazon kép gyengítés korrigált (balra), 

illetve gyengítés korrekció nélküli (jobbra) változata 

Könnyen belátható, hogy egy adott PET rendszer esetén a gyengítési tényező értéke bármely detektorpárra 

vonatkozóan egy jól meghatározott érték, attól függetlenül, hogy a két detektort összekötő egyenes mentén hol 

következett be az annihiláció. Ez azzal kapcsolatos, hogy a koincidencia detektálásához mindkét gamma foton 

észlelni kell a megfelelő detektoroknak. Vegyünk egy pontforrást és helyezzük egy homogén gyengítésű 

közegbe (2. ábra), és jelöljük p1, illetve p2 –vel annak valószínűségét, hogy az egyik gamma foton "x", illetve a 

másik "D-x" úthosszon nem nyelődik el. Annak a valószínűsége pedig, hogy egyik sem nyelődik el, az a két 
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valószínűség szorzata (p1*p2) ami a 2. ábra alapján nem függ a forrás pozíciójától, hanem csak a gyengítő 

közeg teljes vastagságától. 

 

2. ábra A gyengítés csak a gyengítő közegnek az aktuális LOR-ra 

vonatkozó vastagságától függ 

A LOR-okra vonatkozó gyengítési faktorokat vagy egy külső a páciens körül forgó gamma forrás 

alkalmazásával, vagy egy CT képből megfelelő átskálázással lehet meghatározni. (Bendriem,1998). 

Compton szórás korrekció 

A gamma sugárzás Compton szóródása miatt sok olyan koincidencia esemény detektálódik a PET kamera által, 

ami téves információt hordoz az annihiláció helyéről mivel a szórási kölcsönhatás során a gamma foton irányt 

változtat (rekonstrukció fejezet 1. ábra). A szórt események kiszűrése nem egyszerű feladat, mivel a szórt foton 

csak az energiájában különbözik a szórást nem szenvedett fotontól. Amikor egy gamma foton Compton 

kölcsönhatást szenved a szóró közegben energiájának egy részét elveszíti. Ez az energiavesztés az alábbi módon 

függ a kölcsönhatás szögétől az 511 keV-es gamma foton esetében, 

11.7. ábra - eq_11_7.png 

 

ahol θ a szórási szög ESC pedig a szórt foton energiája. Ez azt is jeleneti például, hogy a szórt fotonok 50%-a 

60º vagy annál kisebb szögben szóródik. Ha a PET kamera detektorai által érzékelt események közül csak 

azokat szelektálnánk ki, amelyek energiája pontosan 511 keV akkor az összes szórt eseményt ki lehetne szűrni, 

de ebben az esetben a detektálás érzékenysége nagyon lecsökkenne, mivel a detektorok energiafelbontása 10%-

30% között van (pl.: BGO esetén 20% körül). Ezért a szórt események kiszűrését egy energia ablak beállításával 

(energia diszkrimináció) oldják meg, ahol az energiaablakot az alsó és felső értékével definiálják (például 450 

keV és 650 keV értékekkel). Az adatgyűjtés során csak azok az események kerülnek feldolgozásra amelyek 

ebbe az energiaablakba esnek. A rosszabb energiafelbontás miatt azonban az energiaablakon belül még így is 

detektálódnak szórt események, amelyek kompenzálására további korrekciókat kell esetleg alkalmazni. Két 

ilyen korrekciós módszert alkalmaznak általában, az úgynevezett analitikus módszert és a szimulációs módszert 

(Bendriem 1998). 

Random korrekció 

A véletlen koincidencia (random) események a rendszer által a koincidencia időablakon belül detektált olyan 

események, amelyekben a két fotonnak a keletkezési helye között nincs semmilyen kapcsolat (véletlenül 

érkeztek csak egyszerre a koincidencia időn). A random események miatt célszerű korrekciót alkalmazni, mert 

lényegesen rontják a kép kontrasztját. Bizonyos PET vizsgálatok estén nem ritka, hogy a random rate értéke 
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megközelíti a valódi koincidencia rate értékét. Az ilyen eseményeknek a utólagos korrekciójára két módszert 

használnak, a single események alapján történő korrekció és az úgynevezett koincidencia időablak eltolásos 

(delayed) módszert. A single eseményeken alapuló módszer során a kamera single eseményei és a random 

események között fennálló egyszerű összefüggést használják, amely szerint a random intenzitás arányos a 

koincidencia időablak és a két detektor single intenzitásának szorzatával (Phelps, 2006). 

11.8. ábra - eq_11_8.png 

 

Ahol NR a másodpercenkénti random beütésszám, τ a koincidencia időablak, S1 S2 a két detektor 

másodpercenkénti single beütésszáma. A korrekció során LOR-onként a mért totál koincidencia 

eseményszámból levonják az NR random események számát. Az eltolásos módszer során a koincidencia 

eseménypár egyikének időbélyegéhez hozzáadnak egy additív időállandót és így már csak random események 

detektálódnak az időablakon belül. Az ezen időablakon belül detektált eseményszámot (random eseményszám) 

vonjuk le az eredeti időablakon belül detektált eseményekből. A módszert az 1. ábra illusztrálja egy olyan 

reprezentatív koincidencia időeloszlásnál ahol a random események száma jelentős volt (kb. 30%). 

Eseményszám (db) 

Időkülönbség (ns) 

Eltolt koincidencia ablak 

Random 

koincidencia 

Valódi koincidencia 

Mért koincidencia események 

Koincidencia. ablak 

 

1. ábra Az időablak eltolásos random korrekció elve 
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Az egyes LOR-ba eső korrekció utáni eseményszámok szórása (ΔNvalós) a két módszer esetében lényegesen eltérő 

(Phelps, 2006). A single eseményeken alapuló módszer elvileg kisebb zajt visz a random korrekcióba, mert 

ebben az esetben 

11.9. ábra - eq_11_9.png 

 

(2) 

míg az eltolásos módszer esetén, 

11.10. ábra - eq_11_10.png 

 

(3) 

Ha a random becslést az 1. képlettel végezzük, akkor azonban a single rate értékeket is tárolni kell a 

korrekcióhoz. 

Holtidő korrekció 

Ideális detektorrendszer esetén a mért számlálási sebesség lineárisan nő a PET kamera látóterébe helyezett 

aktivitás növelésével. Azonban számos komponens a detektálási láncban egyre nagyobb holtidős veszteséget 

okoz az aktivitás növekedésével. A jelenség oka, hogy egy adott jel feldolgozásának ideje alatt a rendszer 

(szcintillációs kristály, PMT, jelfeldolgozó elektronika) foglalt, és ezen időintervallum alatt a rendszer nem tud 

újabb jelet detektálni. A PET kamerák detektorainak holtidő miatti detektálási vesztesége számos fizikai és 

elektronikai tényező miatt jelentkezik, de elsősorban a szcintillációs kristályok válaszideje (bomlásideje, lásd I. 

táblázat) a felelős a jelenségért. A detektorrendszerek holtidő szempontjából két csoportba sorolhatóak, 

úgynevezett nem elbénuló (nonparalyzable), illetve elbénuló (paralyzable) rendszerek léteznek. A nem elbénuló 

detektorrendszerben a holtidő alatt érkező újabb jelek elvesznek, ezzel szemben a elbénuló detektorrendszernél 

a jelek egymáshoz adódnak, aminek a következtében a rendszer megbénulhat. A két detektorrendszer terhelési 

görbéjének matematikai leírása az előbb említett okok miatt lényegesen különbözik, ahogy az alábbi két 

összefüggés mutatja (Phelps, 2006). 

Elbénuló modell esetén 

11.11. ábra - eq_11_11.png 

 

Nem elbénuló modell esetén: 

11.12. ábra - eq_11_12.png 

 

A képletekben RM a detektált rate, RTrue a valódi (a holtidős adatvesztés nélkül mérhető) rate, τ a holtidő 

konstans. A PET detektorok tipikusan az elbénuló modellel írhatóak le. Tehát, ha a PET kamerával nagy 

aktivitású forrással végzünk hosszabb folyamatos mérést, akkor az RM értéket az RTrue függvényében 

ábrázolva, nem kapunk lineáris összefüggést, hanem az 1. ábrán szereplő görbét. Ezt az ábrázolási módot, 

terhelési görbének szokás nevezni. 

mért koincidencia rate 

extrapolált koincidencia rate értékek 

a mért rate görbére illesztett modell görbe 
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Koincidencia rate (kcps) 

Aktivitás (MBq) 

 

1. ábra A holtidős adatvesztést szemléltető terhelési görbe 

Az ábrán a kék adatsor a mért terhelési görbe, a zöld pedig az elbénuló modell alapján az ehhez illesztett görbe. 

A terhelési görbén az látható, hogy nagy aktivitásnál a mért eseményszám kisebb, mint a valós. A lemért 

terhelési görbe kis aktivitású szakasza (ahol még a kisebb rate miatt közel lineáris a görbe) alapján extrapolálni 

lehet a valós rate-et a teljes aktivitás szakaszra (piros egyenes). Ez alapján meghatározható a mért és az 

extrapolált valós eseményszámok közti szorzófaktort. Ezen szorzófaktorok ismeretében már korrigálni lehet a 

holtidős adatvesztést. 

7. Irodalomjegyzék 

B. Bendriem and D. W. Townsend, The Theory and Practise of 3D PET. Kluwer Academic Publishers, P.O. 

Boksz 17, 3300 AA Dortrecht, The Nederlands. 1998. 

JR. Stickel, Qi Y, Cherry SR. Fabrication and characterization of a 0.5 mm LSO detector array for high 

resolution PET applications. J Nucl Med. 2007. 48 .115 

M. E. Casey and R. Nutt. A multicrystal two dimensional BGO detector system for positron emission 

tomography. IEEE Trans. Nucl. Sci, 1986. 33. 460. 

M. E. Phelps, PET Physics, Instrumentationand Scanners. USA Losangeles Springer, 2006. 

N. Tomic et al., Investigation of the „Block Effect" on Spatial Resolution in PET Detectors, IEEE Transactions 

On Nuclear Science, 2005. 52. 599. 

Simon R. Cherry, Y. Shao, M. P. Tornai, S. Siegel. Collection of Scintillation Light from BGO crystals. IEEE 

Trans. Nucl. Sci. 1995. 42. 1058. 



 PET képalkotás és leképezéstechnika  

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wahl RL., ed. Principles and practice of positron emission tomography. Philadelphia: Lippincott Wiliams & 

Wilkins, 2002. 

W. W. Moses and S. E. Derenzo. Empirical observation for spatial resolution degradation in positron emission 

tomographs using block detectors. J. Nucl. Med., 1993. 52. 101. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

III. rész - CT KÉPALKOTÁS ÉS 
LEKÉPEZÉSTECHNIKA 



   

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

12. Az orvosi CT alapfogalmai   ........................................................................................................  96 
1. Az orvosi tomográfiás technika  ...........................................................................................  96 
2. A tomográfiai és a CT módszer kialakulása  ........................................................................  96 
3. A CT leképzés fizikai alapjai  ............................................................................................  101 
4. A CT alkalmazási szempontjai  ..........................................................................................  104 
5. Kiegészítő gondolatok a CT dózisterheléséről és a képrekonstrukciós technikák történetéről  107 
6. Irodalomjegyzék  ................................................................................................................  110 



   

 96  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12. fejezet - Az orvosi CT 
alapfogalmai 

1. Az orvosi tomográfiás technika 

Az orvosi diagnosztikában használt módszerek között nagy jelentőségűek a tomográfiás (rétegvizsgálatokra 

alkalmas) módszerek, amelyek a vizsgált objektumról térbeli információkat hordozó képeket alkotnak, 

ellentétben a szimplán csak vetületi képeket előállító eljárásokkal (pl.: planáris röntgen, gamma kamera). A 

legfontosabb ilyen módszerek: CT (Computer Tomography), SPECT (Single Proton Emission Computed 

Tomography), PET (Pozitron Emission Tomography), MRI ( Magnetic Resonance Imaging ). E módszerek 

egymással párhuzamos képszelet-sorozatot állítanak elő a vizsgálat végeztével, ahol az egymás mellé helyezett 

szeletek tartalmazzák a háromdimenziós információt. 

Az adatgyűjtés során a vizsgálati személynek a tomográffal mérhető fizikai paraméterei (szöveti gyengítés – 

CT; radioaktív bomlások száma – SPECT és PET, proton mágneses momentum relaxáció – MRI) kerülnek 

meghatározásra bizonyos előre definiált vetületi irányokban. Az un. 2D, illetve 3D adatgyűjtéskor egy axiálisan 

vékonyabb (néhány centiméter) szeletben, illetve vastagabb tartományban történik a leképzés. A két gyűjtési 

módra elnevezésbeli példák: 2D-PET és 3D-PET, 8 szeletes CT (2D CT) és cone beam CT (3D CT), 2D MR és 

3D MR. Az adatgyűjtés utáni és attól független folyamat a képrekonstrukció, amelynek során a letárolt vetületi 

képekből előáll a mért fizikai paraméter térbeli eloszlását mutató 3D kép. 

2. A tomográfiai és a CT módszer kialakulása 

A görög mitológia szerint Prométheusz volt az, aki az emberiségnek elhozta a tüzet és ezzel egy alapvetően új 

világot teremtette számukra. Igaz, a tüzet elcsente az Olümposzról és végül Zeusz keményen megbüntette ezért, 

a mai napig e tettre joggal úgy hivatkozunk és gondolunk, mint egy bátor, egy jobb világot teremtő cselekedetre. 

Bár a görög mitológiában nem lehet dátumhoz rendelni Prométheusz tettét, az orvosi diagnosztikában 1971. 

október 1-én történt egy olyan esemény, amely alapvetően megváltoztatta a gyógyítás módszerét és az 

orvostudomány lehetőségeit. Ezen a napon végezte el Godfrey N. Hounsfield és James Ambrose a világon az 

első humán computer tomográf (CT) vizsgálatot Londonban az Atkinson Morley’s kórházban. 

 

1. ábra Godfrey N. Hounsfield (1919-2004) és James Ambrose (1923-2006) a világ első orvosi tomográfja (EMI 

CT 1010) mellett. 

A páciensnél agytumorra gyanakodtak, és a körülbelül egy óra alatt elvégzett CT vizsgálat képén egyértelmű 

léziót (beteg területet) lehetett látni. Később Hounsfield emlékezett rá, amint a sebészi beavatkozás során az 

operáló orvos megdöbbenve felkiált: "De hát ez pont olyan, mint amit a CT képén láttunk!". Ma már senki nem 

kiállt fel, ha tüzet gyújtunk, és az orvosok is teljes természetességgel használják a képalkotó tomográfokat, ha 

szike és vágás nélkül bele szeretnének nézni a beteg testébe. 

A tomográfia görög eredetű szó, rétegfelvételt jelent. A ma leggyakrabban használt orvosi tomográfiás 

vizsgálatok a CT, az MRI (mágneses rezonanciás képalkotás), illetve az izotóp diagnosztika két fontos módszere 

a SPECT (egy-foton emissziós tomográfia) és a PET (pozitron emissziós tomográfia). A vizsgálatok célja, hogy 
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a test keresztmetszeti rétegeit, illetve akár az azokban zajló élettani folyamatokat lehessen megjeleníteni, műtéti 

vagy sebészeti beavatkozás nélkül. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Szinte mindenki részese volt már 

valamilyen röntgen vizsgálatnak (pl. tüdőröntgen), ahol a vizsgálat során a testen áthaladó röntgensugár 

inhomogén gyengülése miatt a röntgenfilmen láthatóvá tehetők az eltérő sugárgyengítésű szerveink. A 2. ábrán 

egy ilyen un. planáris röntgen felvétel eredményképe látható, és valóban már ilyen módon is "beleláthatunk" a 

szervezetünkbe, mindenképpen zavaró lehet azonban, hogy a különböző szervek 

(pl a szív, tüdő és a csontok) egymáson látszanak, nehéz elkülöníteni őket. Az ok viszonylag egyszerű: a térben 

jól elkülönülő testrészeinket egy síkképen, mint árnyékot próbáljuk megjeleníteni, ráadásul a leképzés során 

használt röntgensugár átvilágítás felnagyítja és torzítja a valós geometriai viszonyokat. Ez a leképzés teljesen 

hasonló tulajdonságú, mint amikor például egy lámpa fénye mellett a kezünk árnyékát szemléljük egy 

falfelületen. Megfelelő tanulás és gyakorlat után természetesen egész jól el lehet igazodni a sík (planáris) 

felvételeken is, azonban lényegesen informatívabb lenne, ha a valós 3 dimenziós (3D) viszonyokat láthatnánk. 

Mit lehetne tenni, egyáltalán tényleg kivitelezhető egy ilyen un. 3D képalkotás? Mint majd látni fogjuk az 1950-

es évektől kezdve több független kutató, illetve kutatócsoport is feltette magának ezt a kérdést, és eltérő 

eredményességgel, de alapvetően pozitív választ tudtak adni rá. Mint kiderült, akkor lesz esély a valós 3D 

eloszlást meghatározni, ha minél több adott irányú árnyékképet próbálunk meghatározni a kérdéses területről. A 

3. ábra fekete négyzetében, mint egy vékony rétegben egy egyszerű mintázat van, aminek azonban tetszőleges 

irányban meghatározhatjuk az árnyékképeit. Képzeljük azt, hogy például röntgensugárral a jelölt 0º, 45º és 90º-

os irányokban átvilágítva a képen látható három különböző 1D vetületi "árnyékképet" kapjuk. Ezeket a vetületi 

görbéket a következőképpen lehet értelmezni: ahol a vetületi eloszlás nagyobb értékeket tartalmaz (a 

csúcsoknál) ott az azokhoz tartozó vetületi egyenesekben nagy a röntgensugár eredő gyengülése. 

 

3. ábra 

Az "E=mc2" képlet, mint keresztmetszeti eloszlás és a vetületi képei. Az eloszlás ebben az egyszerű esetben csak 

két értéket tartalmaz: 1-et, ahol a karakterek vannak és 0-t mindenütt máshol. A vetítés (projekció) szögei rendre 

0°, 45° és 90°. Egy konkrét vetületi csúcshoz be van rajzolva azon egyenes (szaggatott vonallal), amelyben levő 

esetén a vetítő-egyenesek száma több száz vagy akár ezer is lehet. 

Azt nem tudhatjuk, hogy például a szaggatott egyenes mely részében van egyáltalán gyengülés, de azt 

mindenesetre sejtjük, hogy jelentős részében. Az is látható, hogy a vetületi eloszlások igen érzékenyen 

változnak a vetítés szögétől, az 1D eloszlások összessége tehát valamilyen módon tartalmazza a keresztmetszeti 

2D kép információját. Milyen matematikai módszerrel lehetne az 1D eloszlásokból a 2D keresztmetszeti 

eloszlást meghatározni? Van egyáltalán ilyen? Nos erre a kérdésre talált egy konkrét és zseniális választ 

Hounsfield az 1960-as évek végén, amikor megalkotta az első működőképes tomográfot. Hounsfield 

elektromérnök volt, aki nem volt járatos a kifinomult matematikai módszerek világában, de akinek vérében volt 

a problémamegoldás. A vetületi képek problémáját egyszerű lineáris egyenletrendszerek segítségével tudta 

modellezni, ahol az ismeretlenek a meghatározandó keresztmetszeti eloszlás képelemei voltak. Ezek száma 

persze nem volt kevés, mert ugyan kezdetben csak 80x80 pixel felbontású kép kiszámolását tűzte célul, de 

ebben az esetben is 6400 ismeretlenje volt. Az első CT esetén 180 projekciót készített minden páciens körül 

(180 forgatási lépésben 1 fokonként), és minden vetületben 160 vetítő-egyenest definiált egy jól fókuszált 

röntgensugár segítségével. Ez azt jelentette, hogy 160x180 egyenlete volt a 6400 ismeretlen meghatározásához. 
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A feladat azonban emberére akadt, mert Hounsfiled volt az a személy is egyben, aki 1959-ben létrehozta Anglia 

első már teljesen tranzisztor alapú számítógépét, az EMIDEC 1100-t. Így igen járatos volt a numerikus 

problémák számítógépes megoldásában, és bár a feladat így is igen reménytelennek látszott elsőre, sikerült egy 

un. iteratív algoritmussal az egyenletrendszert megoldania. Az 1970-es évek számítástechnikai lehetősége 

mellett már 5 perc is elegendő volt egy 80x80 képelemű CT kép elkészítéséhez. Bámulatos eredmény volt! 

Minden részletre most nem térhetünk ki, de számos további zseniális megoldást dolgozott ki miközben a CT 

készüléket kifejlesztette 1968 és 1972 között, mint például a megfelelően kollimált és mozgatott röntgenforrás, 

illetve detektor, továbbá az adatok rögzítése és tárolása. A nagyméretű számítógépet nem tudták elhelyezni a 

korházban, ez Hounsfiled munkahelyén az EMI Central Research Laboratories-ban volt, de Hounsfield például 

azt is megoldotta, hogy az adatokat a normál telefonhálózaton keresztül lehessen a számítógépbe eljuttatni. 

Szinte hihetetlen ötletek és megoldások abban az időben, amikor még nem létezett internet, és a számítógépes 

adatbevitel és adatfeldolgozás is gyermekcipőben járt (persze, csak ha úgy merjük gondolni, hogy a mai 

technika kiérdemli a nagycipő minősítést). A CT vizsgálat lehetősége forradalmasította a gyógyítást és az 

orvostudományt, és már néhány évvel később is olyan jelentős hatást gyakorolt rá, hogy 1979-ben orvosi Nobel 

díjjal jutalmazták a CT kifejlesztésében alapvető szerepet játszó két kutatót. Természetesen Godfrey N. 

Hounsfield volt az egyik személy, de ki volt a másik? Ha a tisztelt olvasó tisztában van a válasszal, akkor nincs 

mit tenni, de ha nem, akkor kérem még ne nézzen utána a válasznak, hamarosan kiderül még ebben a cikkben is. 

Először azonban áttekintenénk, hogy mi is történt még az orvosi tomográfia területén az 1950-es évek végétől. 

 

4.ábra Semen Tetelbaum (1910-1958), William Oldendorf (1925-1992) és David E Kuhl (1929 -) 

Az első eredményt a Kiev-i Politechnikai Intézet akadémikusa Semen Tetelbaum érte el. Tetelbaum kora egyik 

kimagasló kutatója volt: 29 évesen már akadémiai doktor volt és 38 évesen lett akadémikus. Az 

elektromágneses alapú kommunikáció volt a szakterülete, de ő fejlesztettet ki az egyik első TV készüléket is 

1932-ben. 1956-1958 között három közleményben számolt be munkatársaival arról, hogy az un. inverz integrál 

Radon transzformáció segítségével, illetve egy analóg TV megjelenítéssel lehetséges lehet a röntgensugárral 

elvégzett projekciós vizsgálatok után a keresztmetszeti kép megjelenítése. Matematikai megoldásuk tökéletes 

volt, a tudományos világ azonban nem értesült az eredményről, mert egyrészt a közlemények orosz nyelvűek 

voltak, másrészt a kutatók a hidegháború éveiben sajnos elszigetelten kellett, hogy dolgozzanak. További 

sajnálatos tény, hogy Tetelbaum 1958-ban (48 éves korában) halt meg, ami valószínű oka lehetett, hogy a Kiev-i 

egyetemen folyó tomográfiai kutatási irányvonal megszakadt. A konkrét eredményeiket csak az 1980-as évek 

elején fordították le és ismerték meg az akkori nyugati világ kutatói. Az orvosi tomográfia következő 

főszereplője Alan C. Cormack fizikus volt, aki a Dél Afrikai Cape Town egyetemen Fizikai Intézetében 

dolgozott az 1955-1958-as években. Részidőben a Radiológiai Klinikán is munkát kellett vállalnia, ahol többek 

között gamma sugarakkal végzett sugárterápiák tervezésében is segédkeznie kellet. Észrevette, hogy tervezés 

során nem veszik figyelembe a gamma sugárnak a szervezeten belüli inhomogén gyengülést, miközben az a 

célszervig eljut. Kiszámolta, hogy sokkal pontosabban lehetne tervezni, ha ismert lenne a gamma sugár 

gyengülésének helyfüggése az emberi test egy adott keresztmetszetén belül. Ő is megsejtette, hogy a 

keresztmetszeti eloszlásokat meg lehetne határozni igen sok projekciós felvétel segítségével, majd ennek 

megfelelően egyre több kísérletet végzett Co60 izotóp gamma sugaraival, különböző próbatestekkel és egy 

speciális forgatható rendszer segítségével. A kísérletekkel párhuzamosan kitartóan dolgozott a megfelelő 

matematikai megoldáson is, bár eleinte úgy gondolta, hogy a képrekonstrukció (az 1D vetületi képekből a 2D 

keresztmetszeti kép előállításának matematikai) problémája már biztosan megoldott. Hiába bújta azonban az 

irodalmat, nem találta semmi nyomát a megoldásnak, ezért végül hozzáfogott a számítás kidolgozásához. 
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5. ábra 

Allan M Cormack (1924-1998). A 4.B ábrán Cormack egy eredeti előadás vázlata látható, ahol az I0 intenzitású 

belépő gamma sugár inhomogén gyengülésének problémája van ábrázolva. I a testből kilépő sugár intenzitása, 

az f jelű függvény pedig a meghatározandó gyengítési együttható L vonal szerinti függését jelöli. A C ábrán a 

konkrét matematikai probléma látható: meghatározandó az f(x,y) függvény, ha ismert tetszőleges r,φ (polár 

koordinátával definiált) irányokban az f(x,y) függvény vonal szerinti integrálja. 

Több lépésben végül a Fourier transzformáció segítségével sikerült megoldania a problémát. A végső 

eredményeket 1963 és 1964-ben publikálta a Journal of Applied Physics folyóiratban, illetve számos orvossal 

konzultált, hogy rávilágítson a megoldásban rejlő lehetőségekre. Azonban nem sikerült érdeklődést keltenie, és 

csak egyetlen „reprint"-et kértek a megjelent cikkekből is: a Svájci Lavinakutató Központ találta elég 

ígéretesnek, hogy a hegyekben a hó mennyiség becsléséhez esetlegesen majd felhasználják. 

Az orvosi tomográfia egyik következő fontos személyisége William Oldendorf amerikai neurológus volt, aki az 

1960-as évek elején I131 gamma forrással (ami a röntgen csőből kilépő sugárhoz hasonló tulajdonságú) és a 

szemben levő detektor forgatásával egy egyszerű, de már vetületi képeket előállító eszközt konstruált. A 

képrekonstrukció kielégítő matematikai megoldását nem tudta megalkotni, de a vetületi képek un. 

visszavetítésével (5. ábra) a kívánt keresztmetszeti eloszlás zajosabb (speciális torzításokat tartalmazó) képét 

meg tudta jeleníteni. 

 

6. ábra 

Ha az egyes vetületi eloszlásokat egymás után visszavetítjük egy kezdetben csak 0-kat tartalmazó képbe oly 

módon, hogy minden egyes vetítővonalba az eloszlás aktuális értékét írjuk, akkor az eredmény a képen 
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láthatóhoz lesz hasonló. (Az α=0 projekciónál a szaggatott vonalhoz tartozó vetítési egyenesnél az eloszlás 

értékét 100-nak definiáltuk. Így például ennek a projekciónak a visszavetítése során a képen a szaggatott 

vonalban levő képelemek értékeihez 100-at adunk hozzá.) Látható, hogy az egyszerű additív visszavetítéssel a 

keresztmetszeti kép eloszlása megjelenni látszik, de számos torzulás (zaj) jelenik meg a képen. A módszer 

ebben az egyszerű formában még nem kielégítő. 

A forrás-detektor pár mozgatása sem volt optimális, mert csak igen nagy sugárdózis mellett lehetett volna 

humán vizsgálatot végrehajtani. Módszerét több közleményben és szabadalomként is megjelentette, továbbá 

röntgen készülékeket gyártó cégeket is megkeresett az ötletével. A cégek azonban akkor nem láttak fantáziát a 

gondolatban. Egy tipikus válasz a következő volt: "Bár valószínűleg megvalósítható lenne az Ön által felvetett 

diagnosztikai berendezés, nem hisszük, hogy jelentős kereslet lenne egy ilyen drága eszköz után, ami nem 

csinálna semmi többet, csak előállítaná az agy keresztmetszeti röntgen képét." 

További fontos szereplőként David E. Kuhl amerikai orvost kell még megemlíteni, aki számos munkájával 

hozzájárult az orvosi tomográfok kifejlesztéséhez. Kuhl az izotóp diagnosztika (nukleáris medicina) területén 

dolgozott az 1958-as évektől kezdve. Ebben a technikában radioaktív izotóppal jelölt molekulát juttatnak a 

szervezetbe, így a sugárzás a páciensből származik és nem egy külső pl. röntgen forrásból. Az 1950-es évektől 

számos planáris izotóp diagnosztikai módszert alkalmaztak már, de először Kuhl sejtette meg ezen a területen, 

hogy vetületi képekből esetleg rekonstruálni lehetne a keresztmetszeti eloszlást. Elsőként 1963-ban publikált 

egy megoldást, amellyel a radioaktív izotópeloszlás keresztmetszeti képét lehetett meghatározni, majd 1965-ben 

egy következő cikkében számolt be az Am242 izotóppal végzett CT vizsgálat kivitelezhetőségéről. Kuhl 

technikai megoldása optimálisabb volt, mint Oldendorf módszere, a képrekonstrukció kielégítő módszerét 

azonban Kuhl sem tudta megadni, a keresztmetszeti képeket Oldendorf-hoz hasonlóan egyszerű 

"visszavetítéssel" képezte. 

Így a Kuhl módszerével rekonstruált képek is igen sok zajt és torzítást tartalmaztak, de módszerével már konkrét 

humán vizsgálatokat tudott végezni. Kuhl azonban folyamatosan ezzel a problémával foglalkozott és 1972-ben 

munkatársaival sikerült továbbfejlesztenie a korábban alkalmazott egyszerű kép-visszavetítést az un. ortogonális 

tangens korrekcióval. Ezzel a technikával már valóban elfogadható minőségű izotóp diagnosztikai 2D képet 

kapott, és így létrehozta az első SPECT készüléket. Érdemes itt megjegyezni, hogy Hounsfield-nek az első CT-

ről beszámoló cikke is ugyanabban az évben, 1973-ban jelent meg. 

És most visszatérnék a CT kifejlesztéséért Nobel díjjal jutalmazott kutatók kérdésére: az 1979. évi orvosi Nobel 

díj átadás másik kitüntetettje Alan M Cormack volt. Talán e legrangosabb tudományos díjátadás esetén is igaz, 

hogy számos esetben vannak vesztesei is a kitüntetésnek. A fenti tényeket ma már tisztán látva, ugyanis nem 

kérdés, hogy például az orosz Tetelbaum jutott el elsőként a CT probléma megoldásához. Igaz konkrét humán 

vizsgálatról nem tudtak beszámolni a Kijevi kutatók, de ez Cormack esetén sem teljesült. Utólag már az is jól 

látható, hogy a kielégítő orvosi tomográfiás vizsgálatok kivitelezésének legalább négy feltétele volt: a 

képrekonstrukció matematikai megoldása (lásd a kiegészítő jegyzetet); hatékony számítógépes adatfeldolgozás; 

optimális (gyors és kis sugárdózissal járó) vetületi képeket készítő technika, illetve a módszer hasznosságának 

bizonyítása. A matematikailag korrekt megoldást Tetelbaum, Cormack és Hounsfield adták meg. Kuhl 1973-ban 

publikált egy már kielégítő módszert, azonban ez még nem volt a matematikailag korrekt megoldás. A hatékony 

számítógépes képrekonstrukciót Hounsfield és részben Kuhl tudták elsőként megvalósítani, felhasználva az 

1970-es évek elején már rendelkezésre álló "nagyobb" kapacitású számítógépeket, illetve kettőjüknek sikerült az 

optimális humán vizsgálatot lehetővé tevő technika kidolgozása is. A tomográfiai vizsgálatok klinikai 

hasznosságát azonban egyedül Hounsfield-nek sikerült átütő módon bizonyítania, amiben elévülhetetlen 

érdemei vannak természetesen Ambrose-nak is. Költői kérdés, hogy vajon mi történt volna, ha nem találkozik 

James Ambrose radiológussal, aki a kezdetektől meg volt győződve a CT módszer pótolhatatlan képességeiről? 

Ambrose kiváló és sokoldalú társa volt Hounsfiled-nek, kiválóan kiegészítették egymást a munkában. A 60-as 

évek végén például marha agyvelő CT vizsgálatával próbáltak minél több információt kapni a módszer esetleges 

érzékenységéről, de megdöbbenve tapasztalták, hogy a vágóhídról beszerzett agyvelőkben az egész agyra 

kiterjedő agyvérzés látható, ami teljesen használhatatlanná teszi az eredményeket. Már szinte nem látszott kiút, 

amikor Ambrose-nak eszébe jutott, hogy a globális agyvérzés valószínű oka az állatoknak az áramsokkal történő 

leölése, és ezzel teljesen ellentétes az eljárás a kosher henteseknél. Ettől kezdve Hounsfiled a kosher henteseket 

járta, hogy megfelelő kísérleti objektumokhoz jusson (gyakran egy dobozban buszon szállította a marha 

agyakat). 1971 után Hounsfield és Ambrose számos nemzetközi radiológia konferencián számoltak be a 

módszerük érzékenységéről és eredményeiről, és bár mindenütt átütő sikert értek el, érdekes módon Hounsfield 

cége az EMI nem hitte még ekkor sem, hogy a CT készülékre nagy lenne az igény. 1972-ben úgy tervezték, 

hogy megközelítően 25 CT kielégítené a világ igényeit. Az EMI nagy tapasztalatokkal rendelkezett a zenei 

iparban (ők voltak többek között a Beatles fő támogatói), de nyilván nem értettek az orvos diagnosztikához. 
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Végül eladták a CT üzletágat, de amit nem vártak mégis bekövetkezett: 5 évvel később már több mint 1000 CT 

üzemelt a világban. 

 

Kiegészítő jegyzet a rekonstrukció matematikai megoldásához 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az orvosi tomográfok kifejlődésének útja több kutató párhuzamos 

munkájának eredményeképpen valósult meg. Bár az 1979-es orvosi Nobel díj valószínűleg nem minden 

meghatározó szerepet játszó kutató munkáját ismerte el, Cormack és Hounsfiled teljes joggal kapták meg e 

kimagasló elismerést. További érdekesség is található Hounsfiled esetében, aki igazából nem volt "hivatásos" 

kutató a szó mai értelmében. Elektromérnöki diplomáját is igen későn 30 év felett szerezte meg, sohasem 

dolgozott egyetemen (az EMI Central Research Laboratory-tól ment nyugdíjba 1984-ben), és nem volt 

tudományos minősítése sem. De nyilván nem ez számít, hanem az a konkrét eredmény és hatás, amit 

munkájával elért, és amivel alapvetően hozzájárult a modern orvostudomány kialakulásához, illetve évente 

milliók életminőségének javításához. További tény, hogy a CT kifejlesztése és elfogadása adott hatalmas 

lendületet az orvosi tomográfok következő generációinak kifejlesztéséhez, időrendi sorrendben a SPECT a PET, 

majd az MRI diagnosztika kialakulásához. 

3. A CT leképzés fizikai alapjai 

Működési elv 

A CT készülékek mai technikai megvalósítása már igen távol áll Hounsfield eredeti megoldásától. Kezdetben 

még egy speciális vizes zsákot is a beteg feje mellé kellett helyezni a megfelelő leképzés érdekében, azóta 

számos generációs fejlődés következett be. 1975 óta egésztest CT vizsgálatra is lehetőség van, és már régen 

eltűnt a vizes zsák a CT segédeszközei közül. A jelenlegi készülékeknél egy nagyteljesítményű (~50 kW) 

röntgencső és a vele szemben elhelyezett un. detektor-ív forog a páciens körül. A tomográfiás rekonstrukcióhoz 

minél több vetületi kép szükséges, ezért forgás közben ~0.1 fokonként átnézeti (planáris) gyengítési képet gyűjt 

a készülék a vizsgálandó területről. A CT rekonstrukció algoritmusa a test egyes pontjaiban a sugárelnyelődést 

jellemző µ gyengítési tényezőket határozza meg (2. ábra). Az egy fordulathoz szükséges idő (Trot) általában ma 

már kisebb, mint 1s, a gyorsabb CT estén elérheti a 0.3 másodperces értéket. A gyors forgásra azért van 
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szükség, hogy a leképzés alatt minél kevésbé, vagy egyáltalán ne mozduljon el a vizsgálandó személy, illetve 

testtájék. 

 

2.ábra 

A CT készülék vázlatos képe (www.griffwason.com alapján, Griff Wason hozzájárulásáva ). A röntgencsőből 

kilépő I0 intenzitású sugarak a test egyes részeiben eltérő módon gyengülnek, majd a testből kilépő I intenzitású 

fotonokat a szcintillációs kristályból készített detektorelemek fogják fel, és elektromos jellé alakítják Egy teljes 

körbefordulás után az egyes detektor-elemekben mért I intenzitás adatokból és az abszorpció törvény 

használatával fogja a képrekonstrukciós algoritmus a CT képet meghatározni. A metszeti kép egyes pontjai 

(pixelei) a test µ gyengítési értékeit fogják tartalmazni (praktikus okokból a µ lineáris transzformáltját 

használják, amit Hounsfield skálának hívnak). Az ábrán a detektorok jellemző két mérete (a,b) és az ágy 

mozgási iránya (Z) is jelölve van. Az ábrán a detektorok nem méretarányosak. 

A leképzést befolyásoló fizikai tulajdonságok 

A CT további – a scan gyorsaságát is alapvetően befolyásoló - fontos paramétere a detektorok mérete és 

kialakítása. A detektorok fizikai elvéről ebben az írásban nem fogok részletesebben beszámolni, most csak 

annyit említek meg, hogy két részből állnak: egy un. keramikus szcintillációs kristályból, ami a röntgen 

fotonokat fény fotonokká alakítja, és az ehhez szorosan illesztett fotodiódából, ami a keletkezett fényt 

elektromos jellé alakítja. Általában 1000-2000 darab detektorelem helyezkedik el egymás mellett a körív 

megközelítően 1m-es hosszában, aminek megfelelően az "a" vastagságuk 0.5-1 mm. Ez a méret igen jól jellemzi 

az adott irányú felbontást is. A ma piacra kerülő legtöbb CT esetén a detektorok röntgencsővel szembeni felülete 

négyzet alakú, tehát a Z irányú (a beteg fekvési irányával párhuzamos) "b" mérete is 0.5-1 mm. Ha az ív mentén 

csak egy detektorsort alkalmaznánk - és a=b=1mm lenne -, akkor egy körbefordulás alatt csak egy 1-mm-es 

szeletről lehetne képet alkotni, így Trot=0.5 sec forgásidő mellett egy 1m-es testhossz leképzése megközelítően 

8 perc lenne. 

Az 1990 évek óta azonban további két technika, - a több-detektorszeletes CT és a spirál üzemmód - segítette a 

minél gyorsabb scan elvégezhetőségét. A többszeletes technika esetén Z irányban egymás mellett már több 

detektorívet helyeztek el (3.A ábra), kezdetben 4 és 8, majd 16 és 2005 óta már 64 szeletes CT-k is elérhetők. 

Ha a fenti számítást a 16 és 64 szelettel újragondoljuk, akkor az 1 m-es testhossz vizsgálati ideje már 

megközelítően csak 30, illetve 8 másodperc lesz. Ezen a téren egyébként a Toshiba Aquilion típusú 320 szeletes 

CT-je a legerősebb jelenleg, ezzel Trot=0.35 sec és 320*0.5mm=16cm detektorvastagság mellett lehet 

vizsgálatot végezni. Ez például azt jelenti, hogy a szív egy fordulat alatt - vagyis 0.35 másodperc - leképezhető, 

ami alatt már megfelelő minőségű állókép is készíthető. A 16 vagy kisebb szeletszámú CT-k esetében a gyártók 

gyakran alkalmaztak eltérő vastagságú szeleteket, amikor is a középső szeletek voltak a kisebb vastagságúak 

(0.5-1 mm), és a külső néhány szelet pedig vastagabb (2-5 mm). 
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3.ábra 

A gyors CT vizsgálatot lehetővé tevő két fontosabb technikai elem: a több detektorszeletes (A), és a spirál 

(helikális) üzemmódú leképzés (B) 

Ezeknek a detektor-szeleteknek a megfelelő be-, ki- és összekapcsolásával lehettet elérni jobb felbontású, - de 

kisebb össz-detektor vastagságú – vagy rosszabb felbontású, de nagyobb össz-detektor vastagságú leképzést. 

Ennek során az aktuálisan bekapcsolt szeleteknek megfelelően változtatják (kollimálják) a kilépő röntgensugár 

profilját is, hogy a pácienst mindig a lehető legkisebb röntgen-sugárzás érje. 

A spirál CT 

A spirál vizsgálat során a röntgencső és detektor forgásával egyidőben a beteget is egyenletes sebességgel és 

folyamatosan mozgatja az ágy (3.B. ábra). Az ábráról jól látható, hogy ebben az üzemmódban a röntgencső a 

páciens körül egy spirál pályán mozog a teljes vizsgálat alatt. Az ágymozgás sebességét az un. pitch értékkel 

jellemzik, aminek definíciója: 

 . 

A számlálóban az egy fordulat alatti ágyelmozdulás hossza, míg a nevezőben az aktuális Z-irányú 

detektorvastagság (vagy más néven kollimálás) szerepel. Ha tehát a pitch=1, akkor az egy fordulat alatti 

ágyelmozdulás megegyezik a kollimálással, a spirál felülete teljesen zárt, átfedés vagy kihagyás nélkül. Ez 

látszólag nem jelentene előnyt a nem-spirál vizsgálattal szemben, mert ilyen esetben mindkét scan ideje 

ugyanakkora lenne. Azonban a detektorok Z irányban nem egyenletesen érzékenyek, ezért ha mozgatjuk a 

pácienst a vizsgálat alatt, akkor ugyanazt a területet több különböző érzékenységű detektor is le fogja képezni, 

tehát ezek átlagából már pontosabb (pl. kisebb léziókat jobban kimutató) kép rekonstruálható. További előny 

származhat a spirál CT esetén, ha a képrekonstrukció során a matematikai interpoláció módszerét is 

felhasználjuk. Ha ugyanis pitch~>1 értékek mellett végezzük a spirál CT vizsgálatot (ami aktuálisan a 3.B ábrán 

látható), akkor a spirálfelület nem fedi le ugyan folytonosan a pácienst, - tehát hiányos lesz a mintavételezés -, 

de ilyen esetben a hiányzó adatokat interpolálással meg lehet határozni. Természetesen, ha nagyon hiányos a 

mintavételezés, akkor az interpolálás hibája már nagyon nagy lesz, ezért jelenleg az ágymozgás praktikus felső 

határa a pitch=2 szokott lenni. Ha pitch=1.5 mellett ismét kiszámoljuk az 1 méteres testhossz vizsgálati idejét, 

akkor a 16 és 64 szeletes esetben megközelítően 20, illetve 5 másodperc lesz. Ez az idő már kellően rövid, hogy 

akár a tüdő területéről is álló-képet lehessen készíteni, hiszen ennyi ideig egy átlagember vissza tudja tartani a 

lélegzetét. Ezek után talán már érthető lehet, ha egy nagyobb (≥16) szeletszámú CT esetén az is előfordul, hogy 

a pitch~<1 értékű. Ekkor ugyanis a szükséges scan ideje nőni fog ugyan, de a Z irányú mintavételezés átlapolt 

lesz – a spirálfelület "szalagjai" kissé egymásba csúsznak, egy pontot tehát többszörösen is leképezhetünk -, így 

a képminőség még tovább javulhat. Ennek a vizsgálati módnak a szélsőséges esete a szív leképzése: ekkor a 

pitch=0.2 értékű szokott lenni és a scan hossza (~16cm) természetesen csak a szív területére korlátozódik. A 

gyakorlat azt mutatja, hogy megfelelő minőségű szív vizsgálat a legalább 64 szeletes CT-kel végezhető, ahol a 

teljes Z-irányú detektorvastagság ~ 4cm, így optimális esetben legalább 4 fordulat lenne szükséges a teljes 16 

cm leképzéshez. Mivel azonban a vizsgálat erősen átlapolt, illetve közben a szív mozog, ezért további speciális 

technikára (az un. EKG kapuzásra) van szükség, amelynek segítségével csak a szívciklus egy adott szakaszában 

történik leképzés. 

A CT képminőségét befolyásoló paraméterek 
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A CT képek leletezése nagy szakmai tapasztalatot és felelősséget igényel, de ennek kulcsfontosságú része az is, 

hogy a képek minősége valamilyen értelemben standard legyen. A CT vizsgálatok képminőséget számos, többek 

között az eszközön beállítható paraméter befolyásolja. Ezek közül legfontosabb a röntgen cső feszültsége (80-

140 kV) és árama (50-500 mA), a Trot (0.3-1 s), a pitch (0.2-2), de számos további faktor is befolyásolja, mint 

például a képrekonstrukció konkrét algoritmusa, ennek beállításai (rekonstruált képben a pixelek száma, 

speciális szűrők alkalmazása, stb). 

 
4.ábra 

A CT képminőség függése a röntgencső áramától. A képeken a törzs egy a testtengelyre merőleges szelete 

látható. Az áram csökkentésével a kép zajossága egyre kifejezettebb, a legkisebb áramérték mellett az egyes 

szervek belső struktúrája már szinte kivehetetlen lesz. 

Példaképpen a 4. ábrán látható, hogy különböző röntgencső áramok mellett, milyen módon változik a 

képminőség. Szerencsére a fenti paraméterek között nem mindegyik független, például az áram, a forgásidő és 

az ágymozgás sebessége azonos arányban változtatja meg a képminőséget, ezért meg lehet mutatni, hogy az 

áram mellett praktikus lehet az un. effektív röntgen sugárzási (effective exposure) érték bevezetése, amit az 

Eeffective =I*Trot/pitch képlettel definiálnak. Tehát, ha az I,Trot és pitch értékek eltérnek két CT scan között, de a 

belőlük kiszámolható Eeff egyforma, akkor a képminőség nem fog változni. (A gyakorlatban az Eeffective 

mennyiséget egyszerűen -, de nem szerencsésen - a dimenziójával nevesítik, tehát egyszerűen "mAs"-nak 

nevezik). Megmutatható, hogy általános feltételek teljesülése mellett a pitch =  érték lenne a 

legoptimálisabb. Érdekes, milyen bonyolult eszköz, és mégis milyen szép és egyszerű aritmetika is megtalálható 

benne! Mivel a képminőség monoton nő vagy csökken az egyes beállítási paraméterek függvényében, ezért 

látszólag egyszerű kérdésnek tűnik a jó képminőség elérése: nem kell tehát mást tenni, mint az egyes 

paramétereket a megfelelő végértékbe (maximum vagy minimum) állítani. A súlyos gond az, hogy a legjobb 

képminőség a páciens számára a lehető legnagyobb sugárzási dózissal fog járni, amit nem lehet korlátlanul 

növelni. (Az utolsó szakaszban erre még vissza fogok térni). További tény, hogy a képminőséget maga a beteg 

is befolyásolja, mert ugyanolyan beállítások mellett egy 70 és egy 120 kg-os beteg CT képe között drámai 

különbség lesz. Ugyanis minél nagyobb a test mérete, annál több röntgen fotont fog elnyelni, és így sokkal 

rosszabb lehet a képminőség. Körülbelül igaz, hogy minden 4cm-es test-sugár növekedés megfelezi a röntgen 

fotonok számát, így azonos képminőséget pl. az áram megnégyszerezésével lehetne kapni. Végezetül 

megemlíthető, hogy a képminőség javításnak az egyik leggyakrabban alkalmazott módszere az un. jód tartalmú 

kontraszt anyag használata. Ennek során az injekció révén, vagy az orális úton a páciensbe juttatott 

kontrasztanyag segítségével az egyes szervek jobban elkülöníthetők egymástól, aminek alapja a kontrasztanyag 

igen jelentős röntgen-sugár elnyelő képessége. 

4. A CT alkalmazási szempontjai 

Felhasználási területek 

A CT vizsgálatok típusait a célterület alapján szokásos csoportosítani. Ismét az Egyesült Államok statisztikai 

adatait [1] használva, az 5. ábrán látható az elmúlt éveket jellemző megoszlás. A leggyakoribb három vizsgálati 

típus tehát a tüdő, a koponya és a törzs/csípő területe. Mindenképpen igaz azonban, hogy egy konkrét CT 

vizsgálat szükségességének megítélése, illetve a vizsgálat eredményének értelmezése orvos-szakmai feladat, 

aminek konkrét gyakorlása hosszú évek tapasztalatán és az ezek alapján kidolgozott szakmai protokollokon 
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alapszik. A három leggyakrabban végzett vizsgálati területet illetően, néhány elemi szemléltető képet mutat a 6 

A, B és C ábra (a képek Dr. Berényi Ervin – Debreceni Egyetem OEC - anyagából származnak). 

 

5.ábra 

 

6.A ábra 

Koponyavizsgálat eredmény képei. A jobboldali egy normál (egészséges) személy CT képét ábrázolja, míg a 

baloldalon egy agyvérzést követő állapot látható 

 

6.B ábra 
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A tüdő területén elvégzett CT vizsgálat képei. A jobboldali egy normál CT képet, míg a baloldali egy tüdő- 

tumort tartalmazó esetet mutat be 

 

6.C ábra 

A törzs területén elvégzett CT vizsgálat képei. A jobboldali most is egy normál CT képet, míg a baloldali egy 

epekövet is tartalmazó vizsgálati eredményt szemléltet. 

A CT vizsgálat veszélyforrásai 

2010-ben az egyik legtöbbet hivatkozott tudományos közlemény David J. Brenner és munkatársa által 2007-ben 

publikált "Current concepts—computed tomography—an increasing source of radiation exposure" című cikke 

[2]. Hogyan lehetséges, hogy egy látszólag csak technikai kérdéssel (a CT vizsgálat dozimetriája) foglalkozó 

közlemény ennyire nagy olvasottságnak örvend? Nos, a válasz egyenesen elvezet a CT veszélyeihez, ugyanis a 

vizsgálat során használt röntgensugár káros lehet az egészségre, egyre nagyobb sugárdózis mellett egyre 

nagyobb a valószínűsége egy a későbbiekben bekövetkező rákos megbetegedésnek. De akkor hol van a határ, 

meddig tekinthető orvosi készüléknek a CT és mettől kezdve halálos kórt okozó szerkezetnek? A kérdés nagyon 

komoly és igen alapos körültekintést igényel, ha tudományos igénnyel és a gyógyítás racionális folyamatát is 

figyelembe véve próbál az ember erre válaszolni. Mert nyilvánvaló, hogy senki nem akar rákos betegséggel 

szembekerülni, de hogy dönt az ember akkor, ha egy aktuális CT vizsgálattal kideríthető, hogy epeköve, 

vakbélgyulladása, daganata, vagy agyvérzése van, és a vizsgálat segítségével, illetve az ez alapján kidolgozott 

terápiával akár az élete is megmenthető, azonban nem zárható ki, hogy 40 év múlva rákos daganata lesz (bár 

csak igen kis valószínűség mellett)? Talán érezhető, hogy a kérdés igen komplex és épp ezekben az években 

igen intenzív kutatások tárgya is. Ami mára már nyilvánvaló: pontosan mérni kell tudni a CT vizsgálat során 

kapott sugárzási dózist, és adatokkal kell rendelkezni ennek a rákos megbetegedésre vonatkozó kockázatával. 

Ma már minden piacra kerülő CT-n az egyes vizsgálatok után leolvashatók a röntgensugárzás miatti 

dózisadatok. Ilyen két adat az un. CTDI (CT dose index) és a DLP (dose length product), amelyek mérése és 

kalibrálása nemzetközi sztenderdeken alapul, tehát az egyes CT kamerákon az egyes vizsgálatokat jellemző 

dózisadatok egyszerűen összehasonlíthatók. Ez alapján mit tudunk számszerűen mondani a CT dózisairól és 

ennek veszélyeiről? A röntgen-sugárzásnak egy adott személyre vonatkozó dózisát a Sv (Sievert) 

mértékegységgel fejezzük ki. Az éves környezeti háttér dózis 1-2 mSv, tehát ezt mindenki megkapja, ez az 

amihez a szervezetünk az évmilliók alatt hozzászokott, az immunrendszerünk ezzel megbirkózik. Egy CT 

vizsgálat dózisa a mai korszerűbb készülékekkel 2-20 mSv között van (nem egy év alatt, hanem nagyon rövid 

idő alatt), attól függően, hogy mely anatómiai terület vizsgálatáról van szó. Ha átlagosan 10 mSv értékkel 

számolunk, akkor ez most sok vagy kevés? "Vállalna-e Ön ekkora kockázatot? (A várt válasz: attól függ, hogy 

minek az érdekében.)": ez az idézet Marx György professzor egyik igen tanulságos cikkéből [3] származik, - 

amit javaslok elolvasásra mindenkinek akit-e téma izgat – és aminek egyik üzenete, hogy össze kell hasonlítani 

az egyes tevékenységeink kockázatát, és ez alapján ésszerű azt mondani, hogy valami veszélyes-e vagy sem. Ha 

tehát alaposabban áttanulmányozzuk az irodalmi adatokat [4], akkor azt láthatjuk, hogy 1 mSv egyszeri dózis 

kockázata megegyezik 15 csomag cigaretta "elfogyasztásával", vagy azt, hogy 10 mSv dózis kockázata pedig 

megközelítően egyenértékű 20000 km autózással. Mai ismereteink alapján az is tény, hogy 10 mSv dózis rákra 

vonatkozó rizikója ~5*10-4 (1 millió emberből valószínűleg 500 fog rákot kapni), de az elhízás rákhoz vezető 
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rizikója is hasonló [5]! (Kellően finom látásmóddal rendelkezők persze mondhatják: "az élet alapvetően káros az 

egészségre") 

A CT veszélyeire vonatkozóan tehát összefoglalóul megállapíthatjuk, hogy csak a mértéktartó, racionális alapú 

megközelítéssel lehet egy konkrét CT vizsgálat dózisáról azt mondani, hogy az sok, vagy kevés. Világosan kell 

látni, hogy mindig legalább két dologtól függ a CT esetleges egészségkárosító hatásának megítélése: minek 

érdekében történik a CT (rövid távon életet ment stb), és ki milyen rizikójú tevékenységet tart elfogadhatónak, 

amely az életét esetleg eleve megrövidíti. 

Jelen és jövő 

A CT vizsgálat során alapvetően mindig egyfajta képet kapunk, a test röntgensugár elnyelési képét. Ez nem 

változott az elmúlt 40 évben, és valószínűleg nem fog a jövőben sem. Folyamatos technikai fejlődés 

tapasztalható a minél jobb képminőség (zaj, felbontás, kontraszt) érdekében, ami a jövőben is így lesz. A CT 3D 

képalkotása egyértelműen sokkal több és hasznosabb információt ad, mint a planáris röntgenvizsgálat síkképe, 

de a térbeli felbontása még a mai napokban is lényegesen rosszabb (CT ~ 1mm, planáris röntgen ~ 0.1mm). A 

fejlesztés lehetséges módjai a minél érzékenyebb detektorok további kutatása, a jelfeldolgozás javítása (pl. az 

un. photon counting CT-k bevezetése tűnik ígéretesnek), valamint a tomográfiai képet előállító rekonstrukciós 

algoritmus optimalizálása. A CT-k esetén egyelőre a Fourier transzformáción alapuló un. szűrt visszavetítést 

alkalmazzák a leggyakrabban, mert ez sokkal gyorsabb (legalább egy nagyságrenddel), mint a másik lehetséges 

módszer, az iteratív rekonstrukció (lásd az előző közleményben). Az iteratív rekonstrukcióval azonban sokkal 

zajmentesebb kép kapható, így tehát adott scan beállítás mellett jobb képet kaphatunk, vagy kisebb röntgen-

sugár intenzitás (tehát kisebb betegdózis!) mellett kaphatunk változatlan képminőséget. Az iteratív 

rekonstrukció másik előnye, hogy segítségével a leképzés folyamata is jobban modellezhető, így a leképzési 

hibák is korrigálhatók lehetnek. Ilyen képhibához vezet például az un. "sugárnyaláb-keményedés". A 

röntgensugár ugyanis nem diszkrét energiával, hanem energia-eloszlással jellemezhető, és miközben a 

röntgensugár a testen áthalad, az energia-eloszlása megváltozik. Erről azonban a szűrt visszavetítésen alapuló 

rekonstrukció "mit sem tud". Az iteratív rekonstrukció elterjedése a CT területén tehát várható lesz, ami a 

SPECT és PET területén már több mint egy évtizede egyeduralkodó. 

5. Kiegészítő gondolatok a CT dózisterheléséről és a 
képrekonstrukciós technikák történetéről 

Egy igen gyakran hivatkozott cikk tanulságai 

Korábban már említettük, hogy ezekben az években az egyik leggyakrabban hivatkozott cikk a radiológia 

területén David Brenner és Eric Hall összefoglaló közleménye2, ami a CT vizsgálatokkal járó sugárdózisról 

szól. A cikk alapvetően az Egyesült Államokra vonatkozó egészségügyi statisztikák és korábbi cikkek 

áttekintése alapján készült. 2010 márciusában ez a közlemény volt az 5. a "hot papers" klinikai publikációk 

között, illetve 12. az összes publikációkat figyelembe véve. (http://sciencewatch.com/inter/aut/2010/10-

mar/10marBren/). Egy évvel ezelőtt 504, jelenleg pedig 893 hivatkozása van. Hogy lehet az, hogy egy "száraz" 

dozimetria kéréssel foglalkozó közleménynek ilyen magas impaktja lett? A dolog nem véletlen, ugyanis az 

elmúlt évtizedben egyre nagyobb figyelem övezi az ionizáló sugárzást használó orvos diagnosztikai eljárások 

esetleges a beteget érintő veszélyeit, illetve e veszélyek csökkentésének módjait (A radiológia portálon is 

olvasható volt már néhány ilyen közlemény. Pl: http://www.radiologia.hu/szakma/referalo/3206.html). A két 

legérintettebb terület, a CT, illetve a nukleáris medicina (NM) egyes leképzési technikái. Egyetlen scan jellemző 

dózistartományai 2-30 mSv a CT esetén és 2-15 mSv a NM vizsgálatok során6. Azonban míg a NM 

procedúráknál a dózis egyetlen faktortól, az injektált radiofarmakon mennyiségétől függ (ami viszonylag 

egyszerűen kontrollálható a testtömeg függvényében), addig a CT esetében számos beállítási paraméter is 

hatással van a betegnek leadott dózisra. Ilyen paraméter többek között a csőfeszültség, a csőáram és a pitch is, 

de vajon hány a CT-t alkalmazó kolléga van azzal tisztában, hogy melyik milyen módon befolyásolja a dózist? 

Persze nem fontos tudni a választ, ha legalább azt meg tudjuk becsülni az operátor konzol adatai alapján, hogy 

egy – akár igen sok sorozatból álló - CT vizsgálat után mennyi volt a páciens összdózisa. Mi alapján lehet ezt 

kiszámolni? Magyarországon ma még nem jellemző, hogy egy beteg rákérdezzen a vizsgálat után, hogy 

mekkora volt dózisterhelése, és hogy ez mekkora rizikóval jár számára, de ha így lenne, akkor vajon hány CT 

központban tudnának neki kielégítően felelni? A feltett kérdések akár felesleges kötözködésnek (okoskodásnak) 

is tűnhetnek, mert a CT vizsgálatok nyilvánvaló célja, hogy a betegek diagnózisa minél hamarabb és minél 

megbízhatóbban felállítható legyen. Így bár bizonyos fokú sugárzásnak kitesszük a pácienst, de ennek 
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segítségével a megfelelő diagnózis birtokában már a szükséges terápia kidolgozható, a beteg élete megmenthető, 

életminősége javítható vagy akár teljesen meggyógyítható. 

Első közelítésben tehát minden úgy jó ahogy van, de figyelembe kell azonban venni, hogy egy betegen (akár 

néhány éven belül) számos CT vizsgálatot el kell végezni, így az akkumulált dózisterhelés már egyáltalán nem 

lényegtelen. Ha a vizsgálatok közben csak a minél jobb képminőség számít, akkor szélsőséges esetben akár ~30 

mSv dózist is kaphat, így 3-4 CT vizsgálat után már a kritikusabb 100 mSv akkumulált dózis felé is kerülhet. 

Ekkora érték mellett már megközelítőleg 1:200 a kockázata egy jövőbeni rákos szövődménynek. Ez az adat 

azonban csak egy átlagos és valószínűségi érték, és erősen függ a páciens életkorától. Fiatalabb ember, illetve 

gyermekek esetében a rizikó sokkal kifejezettebb, akár 5-20-szor nagyobb, mint idősebb korban2. Az idézett 

cikkben a konkrét dózis és kockázati adatok mellett azt is próbálták analizálni a szerzők, hogy vajon az elvégzett 

CT vizsgálatok valóban szükségesek voltak-e? (A "szükséges" legalább két kontextusban merült fel a cikkben: 

más módszerrel helyettesíthető, vagy szervezési hibák miatt többször – ugyanazt az információt szolgáltató 

scan-t két különböző kórházban is - elvégzett CT vizsgálatok esetén.) Az erre vonatkozó válasz, illetve 

következtetés elég megdöbbentő volt, mert például a gyermekeken elvégzett vizsgálatok esetében 

megközelítően azok egyharmadát vélelmezik feleslegesnek. A vizsgálat indikálás oldalán is érdekes adatok 

derültek ki, mert például a sürgősségi osztályokról beküldők alapvetően alulbecsülték a CT vizsgálatok dózisait 

és kockázatait (75% és 91%-os arányban). További a helyzetet más oldalról reprezentáló cikk jelent meg 

nemrég Ausztráliái adatok alapján7, ahol végzős orvostanhallgatók és gyakornok orvosok körében végeztek 

felmérést az ionizálós sugárzással kapcsolatban. A megkérdezettek 55%-a becsülte alá a radiológiai procedúrák 

dózisait, továbbá 11 és 16 százalékuk hitte, hogy az UH és MRI ionizáló sugárzást emittál. A képalkotókkal 

feleslegesen elvégzett vizsgálatok esetleges tendenciáiról lehet még olvasni a következő helyen is: 

http://radiologia.blog.hu/2011/03/10/tul_sok_kepalkoto_diagnosztikai_vizsgalat. 

CT dózisszámítási ABC 

Az elmondottak alapján talán már jobban érthető, miért hivatkoznak és vitatkoznak sokan David Branner 

cikkével kapcsolatban, hiszen számos nagyon komoly szakmai és finanszírozási kérdést feszeget az írásban. A 

cikkből az is kiderül, hogy az Egyesült Államokban évekre visszamenően jól dokumentált statisztikai adatok 

állnak rendelkezésre a CT vizsgálatok dózisaira vonatkozóan, ami alapján jelenleg az átlagos vizsgálati dózis 

megközelítően 10mSv (2-30 mSv szórás mellett). Mi a helyzet vajon hazánkban? Attól tartok, nemhogy ilyen 

statisztikák nincsenek, de az egyes CT vizsgálatok dózisainak meghatározásai is gondot jelentene a legtöbb 

helyen, bár ma már szinte minden készüléken leolvashatók (vagy a dicom fájlból kiolvashatók) az ehhez 

szükséges bemeneti adatok (az un. CTDI és DLP értékek). A CT gyártók azonban csak az elnyelt dózis jellemző 

adatait tudják feltüntetni, a DLP esetén ez [mGy*cm] egységet jelent. A [mSv]-ben kifejezett - már a biológiai 

hatást is kifejező - dózis-ekvivalenst (D) azonban a gyártó nem tudja kiszámolni, mert a "CT-nek fogalma 

sincs", hogy mely testtájék lett besugarazva adott DLP értékkel. A konkrét dózis-ekvivalenst értéket a D = 

w*DLP összefüggéssel lehet kiszámolni, csakhogy a "w" függ a vizsgált régiótól és a testtömegtől is. Például 

egy 70 kg-os páciens esetén a koponya, illetve a mellkas-hastájék esetén a "w" értéke megközelítően 0.002, 

illetve 0.02 A mellkas-hastájékra vonatozó "w" azonban jelentősen függ a testtömegtől, például 40 és 100 kg 

esetén körülbelül +30 és -20 százalékkal eltér a 70 kg-ra vonatkoztatott értéktől8. Más szavakkal ez azt is 

jelenti, hogy az átlagostól nagyobb, illetve kisebb tömegű beteg esetén ugyanolyan CT beállítás (pl.: kV, mA, 

pitch) mellett a dózis kisebb, illetve nagyobb lesz. Ezért lesz nagyon kritikus a gyermek vizsgálatok esete, mert 

ha nem vesszük figyelembe ezt a kapcsolatot, akkor akár 50-100%-kal is több sugárdózissal járhat a vizsgálat a 

szükségesnél. Az előbb felírt "w" adatokat felhasználva bárki meg tudja becsülni egy adott scan mSv-t értékét, 

ha le tudja olvasni a vizsgálatra jellemző DLP. Ha pontosabb értékre van szükség, akkor mindenképpen javasolt 

az ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator excel program beszerzése 

(http://www.impactscan.org/ctdosimetry.htm), amely önmagában ingyenes, csak a hozzátartozó CT készülékek 

paramétereit tartalmazó adatbázisért kell fizetni megközelítően 20eFT-ot (2011-es adat). 
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Két képernyőrészlet az ImPACT programból. 

Automatikus dózisoptimalizálás a CT scan során 

Valószínű sokan tudják, hogy az utóbbi években vásárolt CT készülékek már tartalmazhatnak egy un. 

dózisoptimalizálási technikát (aminek angol neve az automatic exposure control: AEC), ami a páciens 

méretének és testtömeg-eloszlásának ismeretében a röntgencső áramát folyamatosan változtatja, annak 

megfelelően, hogy a kép jel/zaj viszonya állandó legyen. Mivel a rekonstruált képszeletek jel/zaj viszonyát első 

sorban a detektorokba belépő (a testen keresztül jutott, a testben nem abszorbeálódott) röntgenfotonok száma 

határozza meg, ezért a közvetlen cél, hogy ennek értéke megközelítően állandó legyen. Ezzel az ötlettel el lehet 

érni, hogy például a mellkas akár fele akkora röntgencső áram mellett lesz átvilágítva, mint a csípő területe, 

mégis az egyes területek kontrasztja és jel/zaj viszonya hasonló lesz. Ahány gyártó, annyi féle módon nevezik 

ezt a technológiát, pl: GE: smartDOSE, Philips: DoseRight, Siemens: CareDose, Toshiba: SureExposure. Az 

AEC technikával általában 20-40%-os dóziscsökkentés érhető el, de gyermekvizsgálatok esetén akár még ennél 

is több. Azt gondolhatnánk, tehát, hogy akinek a CT készüléke ezzel a technikával van felszerelve, az már 

nyugodtan "hátradőlhet", és nem kell már tovább foglalkoznia a beteget érő dózis kérdésével, mert a gyári 

dózis-modulációnál többet már tenni úgy sem lehet. Ez azonban sajnos nincs így, mert az összes AEC 

optimalizálás kiinduló paramétere a rekonstruált kép jel/zaj viszonyára vonatkozó adat. Ez az érték 

tulajdonképpen a rekonstruált kép pixeleinek Hounsfield (Hu) szórását jelenti, tehát ha növeljük a csőáramot, 

akkor ez értelemszerűen csökkenni fog. Ennek megfelelően, ha ezt az értéket túl alacsonyra állítjuk (az 

adatgyűjtő program egy megfelelő input értékével), akkor nagyon jó jel/zaj viszonyú képet várunk el, és bár 

testterületenként változó röntgencső árammal fog a CT scan elkészülni a teljes dózis mégsem lesz alacsony. Egy 

CT installálása során a gyártó számos protokollal együtt telepíti az eszközét, amelyek tartalmaznak javasolt 

beállításokat, de előfordulhat, hogy a jobb képminőség érdekében az AEC algoritmust befolyásoló 

alapértelmezett Hu szórás értékek kisebbek a szükségesnél. Ekkor elképzelhető, hogy egy CT vizsgálat dózisa 

nem csökken 20 mSv alá az AEC használatával sem, igaz, ha ez nem lenne bekapcsolva, akkor elérné a 30 mSv-

t is. Összefoglalva tehát, attól, hogy egy készüléken az AEC technika elérhető és be van kapcsolva, még nem 

jelenti azt, hogy időnként ne lenne érdemes ellenőrzésként kiszámolni egy-két CT vizsgálat mSv-ben kifejezett 

dózisát. Továbbá a korszerű technika mellett nem szabad, hogy "elkényelmesedjünk", mert ha elemi módon nem 

tudjuk ellenőrizni a működését, akkor esetleges hiba esetén a beteget érheti nagyon nagy sugárzás. Sajnálatos 

módon, ilyen eset történt az előző 2 évben az egyik Los Angeles-i Radiológiai központban, ahol több mint 100 

beteg koponya vizsgálata során a szükséges dózis legalább nyolc szorosát kapták meg a páciensek. 

Megdöbbentő módon a probléma másfél évig fennállt, és első körben az vezetett a kivizsgáláshoz, hogy egyre 

több betegnek már kihullott a haja a vizsgálatok követően 

(http://www.nytimes.com/2010/02/10/health/policy/10radiation.html?_r=1). 

Dóziscsökkentési lehetőségek az iteratív rekonstrukció segítségével 
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Talán közismert - talán nem -, a tomográfia kidolgozása során meg kellett oldani az un. képrekonstrukció 

matematikai problémáját, és hatékony algoritmust kellett hozzá kifejleszteni, amit a rendelkezésre álló 

számítógépeken futtatni lehetett. Az orvosi tomográfiának ez a kulcs-eleme a mai napig. Az 1979-es orvosi 

Nobel díjat Allan M. Cormack és Godfrey N. Hounsfield kapta a CT kifejlesztéséért, de az már talán kevésbé 

közismert, hogy ők nem is ismerték egymást a munka során (Cormack Dél Afrikában, Hounsfield Angliában 

dolgozott). Cormack 1958-1963 között foglalkozott a problémával és sikerült kidolgoznia egy analitikus (a 

Fourier transzformáción alapuló) matematikai eljárást, de klinikai érdeklődés hiányában (!) embereken végzett 

vizsgálatokig nem jutott el. Hounsfield, aki járatos volt az akkori nagyszámítógépek programozásában – az 50-

es évek végén az ő irányításával fejlesztették ki Anglia első tranzisztor alapú számítógépét, az EMIDEC 1100-at 

– egy egészen más utat talált, ugyanis Ő dolgozta ki az első un. iteratív rekonstrukciós (IR) programot. Az első 

években ilyen rekonstrukciós algoritmus futott az EMI által gyártott CT-ken, azonban pár év múlva a gyártók 

rátértek az un. szűrt visszavetítéses algoritmusra (filtered back projection: FBP), ami már nem egyezett meg sem 

Cormack, sem Hounsfiled módszerével. Az FBP módszer tulajdonképpen "újrafelfedezése" volt Johann Radon 

osztrák matematikus munkájának, aki már 1917-ben megoldotta a rekonstrukció matematikai problémáját, bár 

fogalma nem volt, hogy valaha gyakorlati haszna lesz. Munkáját elfeledték, csak az 1970-es években jöttek rá, 

hogy az ő módszerével sokkal praktikusabban kezelhető a probléma (az első MRI rekonstrukció is ezt használta, 

még a "K-tér" bevezetése előtt). Egy időre az iteratív rekonstrukciót is háttérbe szorította, mert kellően gyors 

volt (akár egy nagyságrenddel is gyorsabb). Bár az iteratív rekonstrukció elvileg sokkal zajmentesebb képet állít 

elő, és segítségével a leképzési hibák (Compton szórás, nyaláb keményedés) is korrigálhatók, ennek egyre 

kisebb jelentősége volt, mert a CT-k röntgencsövei egyre nagyobb teljesítményűek lettek, így egyre több foton 

"állt rendelkezésre" a rekonstrukcióhoz. A sok foton mellett pedig az FBP algoritmussal rekonstruált képek 

zajossága már egyáltalán nem volt zavaró, sőt a képminőség évről évre javult (A mai készülékek esetén egy CT 

szelet leképzéséhez megközelítően 1015 darab foton lép ki a röntgencsőből). Egészen más volt a helyzet 

azonban a nukleáris medicina tomográfjai (SPECT, PET) esetében, itt ugyanis a páciensben injektált 

radiofarmakon mennyisége általában ~ 200 MBq, tehát így egy 10 perces leképzés során csak ~1011 gamma 

foton keletkezik a páciensben, aminek ráadásul csak tört része kerül a detektorokba. Tehát a SPECT és PET 

leképzések során körülbelül egymilliószor kevesebb eseményből kell képet rekonstruálni, ezért itt az FPB 

rekonstrukció nagyon zajos képet eredményezhet, és eredményez is. Épp ezért, ezeknél a technikáknál amilyen 

hamar csak lehetett, bevezették a kevesebb zajt előállító iteratív rekonstrukció módszereit. Történt ez már a 90-

es évek közepe felé, amikor a számítástechnikai háttér lehetővé tette az elfogadható sebességű rekonstrukciót. 

Az elmúlt 20 évben a nukleáris medicinában folyamatosan fejlesztették az IR módszereit és algoritmusait, a 

legutóbbi években már GPU-n futtaható algoritmusok is megjelentek egyes gyártók esetében. Tulajdonképpen 

az a csoda, hogy ez a fejlődési tendencia CT-nél nem jelent meg, és egészen az utóbbi évekig a CT-k 

rekonstrukciós algoritmusa a FBP volt9. 

Úgy gondolom a döntő lökést ezen a téren az utóbbi évek dóziscsökkentési igénye jelentette, mert a fentiek 

alapján már érhető lehet, hogy ugyanolyan CT beállítás mellett (kV, mA, pitch) az IR módszer zajtalanabb képet 

rekonstruál, mint az FBP. Ezzel ekvivalens a következő állítás is: ha megelégszünk egy adott zajosságú 

képminőséggel, és ha ezt idáig egy adott mA beállítás mellett és az FBP algoritmussal értük el, akkor ha IR 

algoritmust használunk, a mA értéket csökkenthetjük ugyanolyan zajszintű képminőség érdekében. És ennyi és 

nem több az iteratív rekonstrukció szerepe a CT-k dózisoptimalizálásában, de ezzel akár 40%-os 

dóziscsökkentés is elérhető. Ha nemcsak a dóziscsökkentésre gondolunk, akkor persze további előnyei is 

lesznek az IR algoritmusnak, mert segítségével a torzító hatásokat is könnyebb lesz korrigálni. Egy kicsit zavaró 

lehet azonban, hogy a gyártók most piacra dobott új készülékeiben az IR technikát, mint valami új, eddig még 

nem létező fejlesztésként mutatják be. Nos nem túl régi, de éppen csak Hounsfield óta, az orvosi tomográfiák 

időszámítása óta ismerjük. 
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13. fejezet - Mágneses rezonancia 
spektroszkópia alapjai és elve az 
orvosi képalkotásban 

1. MRS alapjai 1. 

 

2. MRS alapjai 2. 
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3. MRS alapjai 3. 

 

4. Free Induction Decay 
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5. Az MRS területei 

 

6. Az MRS formái 
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7. Agyi 1-H MRS 

 

8. Postprocessing 
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9. Quantitativ MRS 
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10. Metabolitok protonspektrumai 
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11. MR spectroscopic imaging 
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12. A klinikai MRS lényege 

 

13. A klinikai MRS problematikái 
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14. fejezet - MR képalkotás és 
leképezéstechnika alapjai 

1. Alapfogalmak az MRI tomográfiában 

Az orvosi tomográfiás technika 

Az orvosi diagnosztikában használt módszerek között nagy jelentőségűek a tomográfiás (rétegvizsgálatokra 

alkalmas) módszerek, amelyek a vizsgált objektumról térbeli információkat hordozó képeket alkotnak, 

ellentétben a szimplán csak vetületi képeket előállító eljárásokkal (pl.: planáris röntgen, gamma kamera). A 

legfontosabb ilyen módszerek: CT (Computer Tomography), SPECT (Single Proton Emission Computed 

Tomography ), PET (Pozitron Emission Tomography), MRI ( Magnetic Resonance Imaging ). E módszerek 

egymással párhuzamos képszelet-sorozatot állítanak elő a vizsgálat végeztével, ahol az egymás mellé helyezett 

szeletek tartalmazzák a háromdimenziós információt. 

Az adatgyűjtés során a vizsgálati személynek a tomográffal mérhető fizikai paraméterei (szöveti gyengítés – 

CT; radioaktív bomlások száma – SPECT és PET, proton mágneses momentum relaxáció – MRI) kerülnek 

meghatározásra bizonyos előre definiált vetületi irányokban. Az un. 2D, illetve 3D adatgyűjtéskor egy axiálisan 

vékonyabb (néhány centiméter) szeletben, illetve vastagabb tartományban történik a leképzés. A két gyűjtési 

módra elnevezésbeli példák: 2D-PET és 3D-PET, 8 szeletes CT (2D CT) és cone beam CT (3D CT), 2D MR és 

3D MR. Az adatgyűjtés utáni és attól független folyamat a képrekonstrukció, amelynek során a letárolt vetületi 

képekből előáll a mért fizikai paraméter térbeli eloszlását mutató 3D kép. 

2. Az MRI módszer alapjai 

A vizsgálat elve 

Kontrasztlehetőségek az MRI-ben 

3. Bevezetés az MRI képrekonstrukcióba 

A "K" tér 

A K-tér és az RF jelek kapcsolata 

Az RF jelek tárolása 

A K–tér és a Fourier transzformáció 

A K–tér "k"-ja 

A rekonstruált kép és a K–tér kvalitatív kapcsolata 

A rekonstruált kép és a K–tér részeinek összefüggése 

A K-tér működése 

Főbb elemek és eszközök a K–térben 

A Fourier transzformáció szerepe 

A térbeli kódolás I. 

A térbeli kódolás II. 

A fáziskódolás szerepe 

A fáziskódolás is frekvenciakódolás 
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A Fourier transzformáció sorrendje 

A Fourier transzformáció egy további technikai előnye 


