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1. fejezet - BEVEZETÉS 

1. Az orvosi képfeldolgozás 

Az orvosi kép gyűjtőfogalom, mivel ide sorolhatunk minden olyan képi információt, amelyet diagnosztikai vagy 

kutatási céllal készítettek. Ilyenek pl. egy röntgen felvétel, egy izotópdiagnosztikai vizsgálat képanyaga, egy 

CT-vel készített koponyavizsgálat képei, egy szöveti metszetről készített mikroszkópos felvétel, a szem 

belsejéről azaz a retináról készített kép, egy ultrahangos vizsgálat után kinyomtatott kép, vagy a szív mozgásáról 

készített ún. EKG-kapuzott MRI vizsgálat képanyaga. Hasonlóan gyűjtőfogalomnak tekinthető a képfeldolgozás 

szó is, hiszen a képek feldolgozását jelentheti egy egyszerű matematikai művelet, mint pl. egy zajszűrő 

algoritmus használata, ugyanúgy, mint a funkcionális MRI képsorozatok nagyon összetett feldolgozási 

folyamata. Ebből következik, hogy az orvosi képfeldolgozás szerteágazó tevékenységek sorozatát jelentheti, így 

az egységes tárgyalása első közelítésre nehéz feladatnak tűnik. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat egy jól körülírható 

problémakörre lehessen szűkíteni mindenképpen szükséges a képtípusok halmazának pontosabb körülírása és a 

képfeldolgozás fogalmának pontosítása. 

A képtípusok körét a legegyszerűbben úgy lehet szűkíteni, ha az előállításukhoz használt berendezések körét 

pontosítjuk: e jegyzet keretében csak azokkal a képekkel foglalkozunk amelyek a nukleáris medicina és a 

radiológia képalkotó berendezéseivel, digitális technika alkalmazásával készültek. A képfeldolgozás 

fogalomkörét pedig csak az alapfogalmak és alapműveletek bevezetésére korlátozzuk és nem tárgyaljuk a kép 

előállításának folyamatát, így "feldolgozás" fogalom alatt a már elkészített képen végrehajtott műveleteket 

értjük. Ennek megfelelően ebben a jegyzetben csak gammakamera, SPECT, PET, digitális röntgen, CT, MRI és 

UH berendezésekkel készített képek és képsorozatok utólagos feldolgozása során használt eljárásokkal 

foglalkozunk. 

Nem lehet képfeldolgozásról beszélni a képfeldolgozó programok említése nélkül. E programok tudása, 

alkalmazhatósága is rendkívül változatos képet mutat: léteznek nagyon egyszerű, kevés eszköztárral rendelkező, 

de mégis hasznos programok ugyanúgy, mint bonyolult, sokféle feladat elvégzését támogató összetett 

programok. Az orvosi leképezéstechnika- és a képfeldolgozás módszertana folyamatosan változik. Ennek a 

változásnak a követése és a különböző képfeldolgozó rendszerek használatának elsajátítása elképzelhetetlen az 

"orvosi kép" és az "orvosi képfeldolgozás" fogalmak mögött húzódó fizikai- és orvosbiológiai folyamatok, 

valamint matematikai modellek és módszerek ismerete nélkül. 

2. "Az orvosi digitális képfeldolgozás alapjai" című 
kurzus 

Az előző fejezetben felvázolt gondolatsor alapján a kurzus pontos címe az alábbi lehetne: "A nukleáris medicina 

és a radiológia digitális képanyagának utólagos feldolgozása során használt alapvető matematikai módszerek 

megismerése". Természetesen a bemutatott fogalmak, eljárások részben módosítás nélkül, bizonyos esetekben 

kisebb, más esetekben komolyabb módosítások után érvényesek lehetnek az általános értelemben vett "orvosi 

képfeldolgozás" és a "digitális képfeldolgozás" területén is. Erre majd az egyes területek tárgyalása során 

fogunk példát találni. 

Az elméleti tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések és tesztek segítik, míg a gyakorlatban használt módszerek 

megismeréséhez szabadon letölthető program, valamint az ehhez kapcsolódó demonstrációs adat és 

dokumentáció használható. 
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2. fejezet - Az orvosi kép matematikai 
modellje 

Az orvosi képhez sok információ kapcsolódik: 

• a kép vagy a képsorozat milyen testrészről (pl. kopnya, szív) milyen időzítéssel (pl. 5 perc adatgyűjtésm, vagy 

több 1 perces felvételsorozat) készült, 

• hogyan rendelhetünk geometriai információt az egyes képletekhez (méret, távolság, oldaliság) 

• a képi adatok milyen fizikai (a röntgensugárzás elnylési együtthatója) vagy biológiai mennyiséget (receptor 

sűrűség) jelentenek. 

Ezen kívül minden orvosi vizsgálat képanyaga tartalmaz olyan információt, amivel a beteg, a vizsgálati 

protokoll, a vizsglat körülményei és a leképező ezköz beazonostható. A képmodell kialakítása során az ilyen 

típusú adatokat "meta-információként" kezeljük: ezek csak közvetett módon befolyásolják a képfeldolgozás 

folyamatát. 

Így a képi modellnek le kell tudnia írni a képek 

• szerkezeti felépítését, 

• geometria tulajdonságait 

• a leképezés idejével, hosszával kapcsolatos paramétereket 

• a képi adatok jelentését, mértékegységét 

• meta-információ a képek keletkezésének módjáról. 

Egy orvosi kép pontos leírásához az alábbi információra van szükség: 

• térrács adatai 

• kezdőpont koordinátája 

• képelem mérete 

• képelemek száma 

• a képmátrixban tárolt fizikai mennyiség jellemzői 

• mennyiség típusa és mértékegysége 

• koncentráció jellegű adat, avagy térfogathoz kötött mennyiség 

• a leképezés idejét és hosszát meghatározó paraméterek 

• kezdési idő 

• gyűjtési idő 

1. A képmátrix 

Az orvosi képek és képsorozatok képelemekből állnak. A leképezés-technika korai szakaszában a képek mindig 

2D (két dimenziós) vetületi (pl. gammakamera) vagy metszeti (pl. CT) képek voltak. A detektálási és a 

képrekonstrukciós módszerek fejlődése azonban elérhetővé tette azt, hogy egy mérésből egyből egy ún. 3D 

(három dimenziós) adathalmazt hozzanak létre (pl. MRI 3D adatgyűjtés, PET 3D képrekonstrukció). Így a 

tomográfiás felvételek 3D képanyaga származhat több 2D képrekonstrukciós eljárás során előállított 2D képek 

sorozatából (T2 MRI, 2D PET rekonstrukció) de előállhat egyetlen 3D rekonstrukciós eljárás eredményeként is. 
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Ez utóbbi esetben a 3D adathalmazt 2D képek sorozatára lehet bontani. A feldolgozás és a képek matematikai 

modelljének felállítása során a tomográfiás felvételek képanyagát mindig 3D adathalmaznak tekintjük, azaz nem 

különböztetjük meg a 2D, vagy a 3D módszerrel előállított képanyagokat. 

Az orvosi képek mindig valamely testrészről, vagy a a leképező berendezés látóterébe helyezett fantomról 

készülnek, ennek megfelelően elvárás hogy a képfeldolgozás során az egyes metszeti síkokhoz, a képelemekhez 

vagy a képelemek egy halmazáshoz geometriai információt rendeljünk. Ezt úgy lehet elérni, hogy képeket egy 

ún. világ koordinátarendszerben helyezzük el és így biztosítjuk, hogy a képeken távolsághoz, területhez vay 

térfogathoz kapcsolódó méréseket végezhessünk. 

Egy képet vagy a tomográfiás képsorozat 3D adathalmazát képelemek rendezett halmazaként kezeljük, ami 2D 

esetben négyszögbe, 3D esetben téglatestbe történő rendezést jelent. Erre az elrendezésre utal a képmátrix 

fogalom is, amelyet szoktak használni 2D és 3D esetre is. Ezekben az esetekben a képelemeket 2D-s vagy 3D 

egységeknek képzeljük el, azaz elemi téglalapként (pixel) vagy téglatestként (voxel) modellezzük. (Ábra. 2D 

képmátrix, 3D képmátrix). Léteznek ettől eltérő modellek is: pl. 2D esetben az optimális szomszédsági 

viszonyok miatt a négyszögek helyett hatszögekkel is szoktak képmátrixot definiálni. (Ld. később a 

mintavételezésnél). 

1.1. A 2D képmátrix szerkezete 

2D esetben a képmátrixot két számmal, a sorok és az oszlopok számával jellemezzük és  ill. -vel jelöljük (az 

angol row és column szavak alapján), a képmátrix méretét pedig az  számokkal definiáljuk. Pl. 128x128 egy 

128 sorból, soronként 128 képelemből álló képmátrixot, a 4x7 egy 4 sorból, soronként 7 képelemből álló 

képmátrixot jelöl. A sorok és oszlopok sorszámozását 0-val kezdjük, így a legmagasabb sor- és oszlopindex  

ill. . Megegyezés szerint a sorok és oszlopok számozását a bal alsó sarokban lévő képelemnél kezdjük. A 

sorok, oszlopok és képelemek jelölése: 

2.1. ábra - eq_1.png 

 

1.2. A 3D képmátrix szerkezete 

3D esetben a képmátrixot három számmal ill.  számokkal jelöljük, ahol az a metszetek számát (number 

of slices) jelöli. Ennek megfelelően egy mátrix méretének megadása a  módon lehetséges. Pl. 

15x128x128 egy 15 metszetből álló, metszetenként 128x128 képelemet tartalmazó képmátrixot definiál. A 

metszet-, sor-, és oszlopindexek pedig a következő képen változnak: 

2.2. ábra - eq_2.png 

 

Tehát a továbbiakban az  a 2-es indexű, azaz a 3. metszetet, az  a 8-es indexű azaz a 9. sort jelöli. 

2. A képmátrix geometriai tulajdonságai 

Az orvosi képek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a képi információk mindig egy koordinátarendszerben 

keletkeznek. Ezzel lehet ui. biztosítani, hogy a leképezés mérettartó és oldalhelyes legyen. A 

koordinátarendszert általában a képalkotó módszer határozza meg, de a kép helyzetét e rendszerben már a 

vizsgálat folyamata, a beteg elhelyezkedése (pl. hanyat- vagy oldalfekvés) is befolyásolja. Ezzel kérdéssel a ... 

fejezetben részletesen foglalkozunk. Most a képmátrix és koordinátarendszer kapcsolatát ismertetjük. 

A lépmátrixokat mindig egy koordinátarendszerben kell elhelyezni. A képfeldolgozás gyakorlatában a 

koordinátarendszerek kijelölés, az eber testhez való viszonyának megjelölése fontos feladat, így ezt egy 

alfejezetben tárgyaljuk. 
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Egy 2D képmátrix geometriai tulajdonságait egy síkbeli, egy 3D képmátrix geometriai jellemzését pedig egy 

térbeli koordinátarendszer segítségével lehet meghatározni, mégpedig úgy, hogy megadjuk az egyes képelemek 

középpontjainak (x,y) vagy (x,y,z) koordinátáit. Az összes képpont koordináta-információjának megadása 

helyett célszerű egy olyan módszert kialakítani, amely segítségével minden képelem középpontjának 

koordinátái egyszerűen kiszámíthatók. E számítási módszer bevezetéséhez definiáljuk a pontsorozat, majd a 

térrács (pontrács, grid, lattice) fogalmát. 

2.1. Koordinátarendszerek 

A világ-koordintarendszert a vizsgálati személyhez kötjük azzal, hogy definiáljuk a 3D koordinátarendszer 

egyes tengelyeinek és az emberi test egyes irányainak kapcsolatát. Pl. 

A képfeldolgozás szempontjából a koordinátarendszerrel szemben egyetlen kritikus szempontot kell szemelőtt 

tartani: minden esetben ismerni kel, hogy a képen megjelölt irányok a vizsgált személy testével milyen 

kapcsolatban vannak. 

2.2. Térrácsok 

2.2.1. 1D pontsorozat 

A pontsorozat egy egyenes mentén, egymástól azonos távolságra elhelyezkedő pontok halmaza. A sorozat első 

eleme a  pont, a pontok közötti távolság d, a pontok száma n és a lépések irányvektora . 

2.3. ábra - eq_3.png 

 

2.4. ábra - eq_4.png 

 

A pontsorozat így, egy a ponton átmenő, az  vektorral kijelölt irányú egyenes mentén, egymástól d távolságra 

eső pontok sorozata. A pontsorozat definíciója természetes módon terjeszthető ki 2D- és 3D esetre is. Ezeket a 

2D és 3D ponthalmazokat térrácsnak nevezzük. 

2.2.2. 2D térrács 

2.5. ábra - eq_5.png 

 

2.6. ábra - eq_6.png 

 

Ha az irányvektorok párhuzamosak a koordinátarendszer tengelyeivel, akkor a képlet egyszerűbb. Ilyenkor 

szokás az AA (axis aligned) jelölést használni: 

2.7. ábra - eq_7.png 

 

2.8. ábra - eq_8.png 
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2.2.3. 3D térrács 

2.9. ábra - eq_9.png 

 

2.10. ábra - eq_10.png 

 

2.11. ábra - eq_11.png 

 

2.12. ábra - eq_12.png 

 

3. Időben változó képi információ 

Az orvosi képek készítésének a célja általában egy állapot rögzítése (röntgen, diagnosztikai CT, MRI, PET), de 

vannak esetek, amikor valamely változás folyamatának megismerése miatt készítünk képsorozatot (funkcionális 

MRI). Van olyan szituáció is amikor a változás, pontosabban a mozgás zavaró tényezőként jelentkezik: a 

mellkasi vagy szív vizsgálatok esetében a szív dobogása vagy a tüdő, az erek és a csontvázrendszer légzés miatti 

mozgása. Ezeket a folyamatokat a képfeldolgozás során csak akkor lehet figyelembe venni, ha a kép 

készítésének időbeli paramétereit pontosan rögzítjük. Így egy képmátrixhoz két idő információt kell 

hozzárendelni ( ): 

• : a leképezés kezdete abszolút, vagy valamely referencia időponthoz képest relatív időskálán, általában 

másodperc pontossággal megadva 

• : a leképezés hossza másodpercben 

Amennyiben egy vizsgálat során több,  db képsorozat készül ugyanazon testrészről, akkor rögzíteni kell a 

képsorozat elemeihez tartozó időparamétereket: 

2.13. ábra - eq_13.png 

 

4. A képekben tárolt információ fizikai jelentése 

4.1. A vizsgált testrész fizikai vagy biológiai tulajdonságainak 
modellezése 

A diagnosztikai képek készítése során csak a leképező eszköz által detektálható jelek segítségével tudunk képet 

készíteni. Pl. CT esetében ez a röntgen sugárzás, gammakamera esetében a megfelelő energiájú gamma fotonok 

számossága. A PET-detektorokkal a béta bomló izotópokból kilépő béta részecskék és a környezetükben lévő 

elektronok kölcsönhatásából származó kb. 511 KeV energiájú gamma fotonokat lehet érzékelni. Az MRI-

vizsgálat során az alkalmazott gyűjtési szekvencia függvényében a gerjesztett protonok lecsengése során 

keletkező elektormágneses jelek regisztrációja történik, ami szövetben lévő H-atomok gyakoriságának, 

kötöttségi módjának függvényében utal a szövet szerkezetére. Ultrahang esetében az kibocsájtott nagy 

frekvenciás hangok visszaverődését detektáljuk. Tehát minden leképezés során a berendezés látóterében 

lejátszódó valamely fizikai folyamatból nyert információ feldolgozásával jutunk olyan adathoz, amelyeket 

megfelelő eljárás segítségével képpé, képsorozattá alakítunk. 
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Ahhoz, hogy a különböző képalkotási folyamatokat eszközfüggetlen módon tudjuk értelmezni, ki kell alakítani 

egy olyan modellt, amely képes leírni a vizsgált testrész fizikai vagy biológiai állapotát és ezen állapot időbeli 

vagy strukturális változását. Ennek a követelménynek megfelelően, a vizsgált fizikai vagy biológiai paramétert 

olyan folytonos térbeli eloszlásnak tekintjük, amelyről feltételezzük, hogy a leképezés alatt a kamera látóterének 

minden pontjában ismert volt. Egy képelemhez rendelt számszerű érték pedig e folytonos eloszlás egy pontjában 

vett adat, vagy egy vonal mentén számolt összegzett adat attól függően, hogy tomográfiás képsorozatról vagy 

vetületi képről beszélünk. 

4.2. Tomográfiás képmátrixok adatai 

Tomográfiás képek esetében azt feltételezzük, hogy a térrács pontjaihoz rendelt számszerű értékek (a képmátrix 

elemei) mintavételezéssel lettek meghatározva, függetlenül attól, hogy a képek a valóságban milyen összetett, 

képrekonstrukciós és korrekciós eljárásokkal készültek. Mivel minden leképezés zajjal terhelt, ezért azt is fel 

kell tételezni, hogy mintavételezéskor nem a pontos eloszlásértéket, hanem ennek egy zajjal torzított értékét 

tudjuk csak meghatározni. Fontos megjegyezni, hogy ez nem a képalkotás, hanem a kép modellje. A képalkotás 

folyamatát általában ennél sokkal összetettebb eljárások sorozatával lehet csak leírni. 

Példa: egy 15 szeletből álló 128x128-as képmátrixokat tartalmazó FDG-PET koponyavizsgálat alapján azt lehet 

megtudni, hogy az agyszövetek egyes pontjában mennyi volt a kép készítésekor a radioaktivitás koncentráció. 

Ez esetben nem foglalkozunk azzal, hogy ezt milyen módon határoztuk meg, hanem feltételezzük, hogy van egy 

eszközünk (a PET-kamera), amely segítségével egy 15x128x128-as 3D térrács pontjai mentén, bizonyos hibával 

ugyan, de meg tudjuk határozni a kamera látóterében elhelyezett (vizsgálati személy szöveteiben 

akkumulálódott) radioaktivitás koncentrációt. 

4.3. Vetületi képekben tárolt adatok 

A vetületi képek esetében a képelem tartalmakat nem egy térrács pontjai mentén is végzett mintavételezéssel 

modellezzük. Ez esetben azt feltételezzük, hogy a képelemekhez rendelt számértékek a 2D térrács pontjaiból 

induló, a folyamatos 3D eloszláson átmenő egyenesek mentén végzett összegzéssel lettek meghatározva. Ez a 

modell sokkal jobban hasonlít a leképezés folyamatához, hiszen a vetületi képek keletkezését hasonló módon 

lehet leírni. Ebből a megközelítésből az is következik, hogy a vetületi képek mindig két dimenziósak (miért?). 

4.4. Mintavételezés 

Digitális kép: 

2.14. ábra - eq_14.png 

 

diszkrét függvény, ahol 

2.15. ábra - eq_15.png 

 

A digitális kép készítésekor mintavételezés történik, melynek során a valódi objektum jellemzőit diszkretizáljuk. 

A kép, mint függvény értékei tehát csak bizonyos pontokban ismertek. Interpolációs technikák segítségével 

azonban megbecsülhetőek a nem ismert értékek is. 

A kép transzformálása vagy a rácsméret változtása során szükség van a kép újramintavételezésére. Az új értékek 

a régiek alapján interpoláció alkalmazásával számíthatók ki. Elterjedt 3D interpolációs módszerek: legközelebbi 

szomszéd alapú, trilneáris, trikubikus, Sinc, 

Hanning, Blackman, stb... 

A mintavételez tanulmányozására a www.minipetct.hu/oktatas oldalon található appletek használhatók. 

5. Feladatok 
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1. Rajzolja fel az alábbi pontsorozat pontjait és a pontok mellé írja be a koordinátákat! 

2.16. ábra - eq_16.png 

 

1. Rajzolja fel az alábbi térrács pontjait! 

2.17. ábra - eq_17.png 

 

a. Számolja ki a térrács átlójának a hosszát! 

b. Adja meg a középső pont indexét és koordinátáit! 

c. Adja meg egy pont él- és sarokszomszédainak távolságát! 

d. Rajzolja be a térrácshoz rendelhető képelemek határait! 

e. Számolja ki, hogy a képmátrix mekkora területet fed le! 

2. Adja meg egy olyan térráccsnak a definícióját, amelyik a 2. feladatban definiált térrács középső pontja körül 

-kal elforgatott változata! 

a. Rajzolja fel a térrácsot, a képelemek határait és rajzolja be azt a ROI-t, aminek a pontjai: 

b.  

2.18. ábra - eq_18.png 

 

c. Sorolja fel azoknak a képelkemeknek az indexeit, 

i. amelyek teljesen a ROI-n belül vannak, 

ii. amelyek teljesen a ROI-n kívül vannak, 

iii. amelyeken a ROI -t reprezentáló poligon élei átmennek 

d. Sorolja fel azokat a képelemeket, amelyek a diszkrét ROI-analízis során a statisztikai számításban részt 

vesznek. 

3. Írja be a 3. feladatban megadott térrácsba a képelemek értékeit az alábbi szabály szerin: ha egy képelem 

indexei párosak, akkor értéke 1, ellenkező esetben 0 

a. Adja meg a globális statisztikai adatokat (minimum, maximum, átlag, medián) 

b. Adja meg a középső pont lokális statisztikai adatait (minimum, maximum, átlag, medián, szórás) 

c. Adja meg a megadott ROI alapján számolt regionális statisztikai adatokat (minimum, maximum, átlag, 

medián, szórás) 

4. Vezesse le az 1D lineáris interpoláció képletét! 

5. Írja le, hogyan vezetheti vissza 1D interpolációra a 

a. 2D-s interpolációs és a 

b. 3D-s interpolációs feladatot! 
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6. Milyen interpolációs módszereket ismer? 

7. Milyen paraméterekkel jellemez egy metszeti képet? 

8. Mi a különbség a vetületi és a metszeti kép modellje között? 

9. Mi a képelem? 

10. Mit jelenetének 

a. pixel 

b. voxel 

c. képelem 

d. ROI 

e. VOI 

f. profil-görbe 

11. Egy fizikai folyamat az alábbi képlet szerint változik: 

2.19. ábra - eq_19.png 

 

Ezt folyamatot a  intervallumban  lépésenként mértük meg. 

a. Készítsen táblázatot a mérési adatokról! 

b. Készítsen táblázatot a  lépésközben interpolációval meghatározott értékekről 

i. legközelebbi szomszéd és 

ii. lineáris interpolációs módszerekkel 

c. Határozza meg a két interpolációs technikával meghatározott értékek és a valódi értékek közötti 

eltéréseket! 

d. Hogyan csökkenthetjük ezeket az eltéréseket? 
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3. fejezet - Kép- és régióanalízis 

1. Képelemhalmazok 

A képfeldolgozás során nem a teljes képre vagyunk kíváncsiak. Pl. egy vese-szintigráfia esetén ami érdekel 

minket az a két veséhez köthető terület valamint egy háttérterület. Azaz a kép számunkra érdekes részletet 

valamilyen módon meg kell jelölni, ki kell emelni. 

A kijelölés többféle módon történhet: lehet összefüggő területeket körberajzolni, az egyes képelemeket meg 

lehet valamilyen módon jelölni. A jelölés, körberajzolás történhet manuálisan vagy automatikus szoftverrel. A 

módszertől függetlenül minden kijelölés célja: a képelemek egyes részhalmazaink megjelölése, kiemelése. A 

részhalmazok ezután kapcsolhatók egyes szervekhez, háttérhez annak függvényében, hogy a kijelölés célja mi 

volt. 

Képelem-részhalmazok szempontjából három különböző halmaztípust érdemes megkülönböztetni: 

• egy képelem szomszédjainak halmaza 

• egy képelem környezete 

• egy vagy több összefüggő területtel kijelölt régió (2D) vagy térfogat (3D) 

1.1. Szomszédsági halmazok 

A képelem szomszédságát jelölő halmazokat a szomszédok számával azonosítjuk. A szomszédsági viszony két 

képelem között az alábbiak szerint jelölhető 2D-ben 

1. él mentén kapcsolódó szomszédok 

2. sarok mentén kapcsolódó szomszédok 

3. nem szomszéd, ha 1 és 2 nem teljesül 

Ugyanez 3D-ben: 

1. lap mentén szomszéd 

2. él mentén szomszéd 

3. csúcs mentén szomszéd 

4. nem szomszéd ha 1, 2 és 3 nem teljesül 

2D-ben így két szomszédhalmazt definiálunk: 

1. 4-es halmaz: az élek mentén kacsolódó képelemek halmaza 

2. 8-as halmaz: az élek és a csúcsok mentén kapcsolódó képelemek halmaza 

Ha központi képelemet is belevesszük, akkor 5-ös, 9-es képelemhalmazról is beszélhetünk. 3D-ben a 

szomszédok definíciója: 

1. 6-os szomszédok: a lap mentén kapcsolódó képelemek halmaza 

2. 26-os szomszédok : lap, él és csúsz mentén kapcsolódó képelemek halmaza. 

Ha központi képelemet is belevesszük, akkor 7-es, és 27-es képelemhalmazról is beszélhetünk. 

1.2. Kiválasztott képelemek halmaza (ROI/VOI) 
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A Region Of Interest (ROI) és Volume of Interest (VOI) jelölések általában egy vagy több diszjunkt konvex 

képelemhalmazt jelölnek. 

A ROI kijelölés a képfeldolgozó programok egyik legfontosabb eszköztára. Általában ezek az eszközök állnak 

rendelkezésre: 

• szabadkézi régió kijelölés 

• polygon alapú régió kijelölés 

• ellipszis, kör, négyszög alakú régió kijelölés 

• szintvonalas régió kijelölés 

Fontos szabály, hogy egy ROI nem feltétlenül egyetlen összefüggő területet jelöl. Éppen ezért a ROI-khoz 

színeket és nevet rendelnek: az azonos 

A VOI kialakítása egymás melletti ,metszetek kijelölt ROI sorozatok segítségével lehetséges. 

1.3. Képelem környezete 

Azoknak a képelemeknek a halmazát, amelyek szomszédokon keresztül kapcsolódnak egy kijelölt képelemhez, 

a kijelölt képelem környezetének nevezzük. A szomszédok triviális módon környezetet jelentenek. 

A környezetet mérete és formája jellemzi: 

• formája lehet négyszög, kör (gömb, kocka) 

• mérete 1-n képelem lehet 

2. A képelemértékek statisztikai vizsgálata 

A képelemértékek statisztikai vizsgálatát két különböző módszerrel lehet elvégezni: 

• képelemek halma alapján 

• hisztogram alapján 

Mind a két módszer ugyanahhoz az eredményhez vezet, ennek bizonyítása az olvasó feladata. 

A meghatározott statisztikai paraméterek: 

• minimum és maximum érték 

• átlag 

• szórás 

• esetleg: ferdeség, lapultság, különböző magasabb rendű momentumok 

2.1. Lokális és globális és regionális statisztikai adatok 

Globális 
statisztikai jellemzőkről akkor beszélünk ha a kép minden képelemét felhasználjuk a statisztikai 

paraméterek meghatározásához. 

Regionális 
statisztikai jellemzőkről akkor beszélünk ha a kép egy ROI-val vagy VOI-val kijelölt részhalmazában lévő 

képelemeket használjuk a statisztikai paraméterek meghatározásához. 

Lokális 
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statisztikai jellemzőkről akkor beszélünk ha egy képelem szomszédságában vagy környezetében lévő 

képelemeket használjuk a statisztikai paraméterek meghatározásához. 

2.2. Hisztogramm analízis 

Gyakran előfordul, hogy a kiválasztott képelemhalmaznak nem csak a fontosabb statisztikai paramétere érdekes 

egy feladat szempontjából. Ebben az esetben elkészítjük a képelemértékek eloszlását reprezentáló 

hisztrogrammot. 

Egy ilyen hisztogram alkalmas a kép statisztikai modelljének leírására: ha a hisztogrammot úgy normáljuk, hogy 

a területe egységnyi legyen, akkor a hisztogramm értékek az egyes képelemk előfordulási valószínűségét 

jelentik. 

2.2.1. Alkalmazás 

A hisztogram analízis fontosabb alkalmazási területei: 

• háttér-vágás 

• szegmentációs küszöbök meghatározása 

• kevert intenzitású képelemek szétválasztása 

2.3. A regionális analízis alkalmazása 

Az egyik legfontosabb képfeldolgozási módszer a régióanalízis. 

• szimmetria vizsgálat egyeden belül 

• regionáls differencia populációk között 

• régióhoz kötött szöveti görbék előállítása 

3. Képfeldolgozó programok 

A jegyzetben használt fogalmak megismerés után az egyik fontos szempont a képfeldolgozás gyakorlatának 

megismerése. Ehhez a BrainCAD (www.minipetct.hu/brainncad) és ImageJ programot ajánljuk. A programok 

telepítéséhez és használatához a web oldalukon megfelelő információ található. 

Itt most néhány képfeldolgozási feladatot adunk meg. 

3.1. Navigáció és a mintavételezési paraméterek meghatásrozása 

3.1.1. Mintavételezési paraméterek 

1. Olvasson be egy tomográfiás képanyagot és határozza meg a mintavételezés térrácsának paramétereit, 

valamint képelemek minimum- és maximum értékét, a képelemértékek jelentését! 

2. Olvassa be ugyanazon személy két PET-felvételét, és határozza meg mintavételezési paramétereket, valamint 

a képelemek szélsőértékeit és dimenzióját! 

3. Ovasson be egy CT-felvételet, valamint egy ahhoz regisztrált és egy ahhoz nem regisztrált FDG felvételt! 

Állapítsa meg mind a három esetben a mintavételezés és a képelemeloszlás jellegzetes paramétereit! 

Értelmezze az azonosságokat és az eltéréseket! 

3.1.2. Mintavételezés és navigáció 

1. Olvassa be egy PET-felvétel képanyagát! Határozza meg a mintevételezés paramétereit és demonstrálja a 

kurzor mozgásával a meghatározott paramétereket. Néhány térrácspont esetében számítással igazolja a 

program helyes működését! 
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2. Olvassa be egy CT-felvétel képanyagát! Értelmezze a kurzor mozgása során leolvasott voxelindex és 

világkoordináta értékeket és voxelértékeket! Néhány térrácspont esetében számítással igazolja a program 

helyes működését! 

3. Olvasson be egy regisztrált képanyagot! Értelmezze a kurzor mozgása során leolvasott voxelindex és 

világkoordináta értékeket és A voxelértékeket! 

3.2. Metszetkészítés 

3.2.1. Metszetsorozat készítése egyedi képsorozatokból. 

1. Olvassa be egy PET-felvétel képanyagát! Készítsen 3 mm-es axiális metszetsorozatot. Ügyeljen arra, hogy 

képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! Az alsó küszöböt a 

maximum érték 10%-ban határozza meg. 

2. Olvassa be egy MRI-felvétel képanyagát! Készítsen 2 mm-es coronáliss metszetsorozatot. Ügyeljen arra, 

hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! Használjon 5%-os 

háttérvágást! 

3. Olvassa be egy CT-felvétel képanyagát! Készítsen sagittális metszetsorozatot 6x8 -as elrendezésben! 

Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! 

• A színpaletta beállításánál a lágyszöveti kontraszt legyen a szempont! 

• A színpaletta beállításánál a csontos részek kerüljenek kiemelésre! 

3.2.2. Metszetsorozat készítése regisztrált képsorozatokból. 

1. Olvassa be egy regisztrált CT-PET-felvételpár képanyagait! Készítsen 3 mm-es axiális fúzionált 

metszetsorozatot. Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra 

kerüljön! 

2. Olvassa be egy nem regisztrált CT-PET-felvételpár képanyagait! Mutassa meg eg 2 mm-es metszetsorozat 

segítségével azt, hogy a valóban nem regisztrált képanyagról van szó! 

3. Olvassa be egy CT-felvétel és két ehhez regisztrált PET-felvétel képanyagait! Készítsen 2 mm-es, axiális, 

fúzionált metszetsorozatokat minden lehetséges kombinációban! Ügyeljen arra, hogy képi információ ne 

maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! A küszöbválasztást minden esetben indokolja 

meg! 

3.3. Mintavételezés alkalmazása 

1. Olvasson be egy PET adatfájlt (pl. fdg.mnc) és módosítsa a voxelméretet 1x1x1mm-re. Mennyivel változott a 

képmátrix mérete és elképezett térfogat? 

2. Olvasson be egy PET adatfájlt (pl. fdg.mnc) és módosítsa a voxelméretet 1x1x1mm-re. Alkalmazzon 

leközelebbi szomszéd alapú és lineáris interpolációt. Képfúzióval szemléltesse az eltérést. 

3. Olvasson be egy MRI felvételt tartalmazó adatfájlt (t1.mnc). Készítsen két olyan új képsorozatot, 

amelyekben a bal ill. a jobb félteke látszik. Képfúzióval szemléltesse az eredményt. 

3.4. Régióanalízis 

1. Egy PET felvételen rajzoljon régiókat az alábbiak szerint: 

a. Egy VOI ami 3 különböző axiális metszeten rajzolt szabadkézi poligonból áll. 

b. Egy VOI ami 3 különböző coronális metszeten rajzolt szabadkézi poligonból áll. 

c. Egy VOI ami egy axiális metszeten rajzolt 4 szabadkézi poligonból áll. 
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d. Egy VOI ami 1 szabadkézzel rajzolt lyukas poligonból áll. 

2. Egy PET felvételen VOI avalízis segítségével határozza meg a bal- és a jobb oldali félteke 

szürkeállományában a glükózfelvétel arányát. A poligonokat szabakézzel legalább 3 metszeten rajzolja be. 

3. Egy PET felvételen VOI avalízis segítségével határozza meg a szürke- és a fehérállományá a glükózfelvétel 

arányát. A poligonokat szabakézzel legalább 3 metszeten rajzolja be. 

4. Demonstrálja az elemi poligon műveleteket: 

a. törlés, hozzáadás 

b. eltolás, forgatás, nyújtás, tükrözés, 

c. pont hozzáadása, pont törlése, 

d. poligon másolása az előző és a következő metrszetre. 

5. Kéfúzióval támogatott régióanalízissel számolja ki a két thalamus glükózfelvételi arányát. 
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II. rész -  A MULTIMODÁLIS 
KÉPFELDOLGOZÁS ALAPJAI 
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4. fejezet - BEVEZETÉS 

1. Leképezési módszerek 

1.1. Computer tomográf (CT) 

A CT az első tomográfiás leképezést lehetővé berendezés amelyet diagnosztikai célra is felhasználtak. A 

röntgensugárzás elnyelésére alapuló leképezés technia segítségével olyan képi információ állítható elő, amelyen 

a csontos és lágy-szöveti részek jól elkülöníthetők, a jobb berendezések esetében bizonyos patológiás 

elváltozások is megjeleníthetők. 

1.2. Mágneses rezonanciás képalkotás 

Az MRI az 1970-es évek végétől vált a képi diagnosztika egyik fontos eszközévé, működési elve a proton NMR 

(Nuclear magnetic resonance) alapú képalkotás. Az MRI látóterében elhelyezett objektum vagy testrész 

atommagjaiban az erős mágneses tértől függő frekvenciájú elektromágneses hullám energiája nyelődik el, majd 

a kötési helyzetének megfelelő, azonos vagy kissé eltérő frekvenciájú jelet sugároz, amelynek időbeli változása 

is a kötési tulajdonságaitól függ. Ennek megfelelően az NMR egy kiváló analitikai módszer, ahol a kapott 

válaszjel spektrumának elemzésével az anyagminta összetételére lehet következtetni 

(melléklet).  MELLÉKLETBE: A rádiófrekvenciás pulzusok alkalmazásával a proton - általában a nukleáris 

mágnesezettség - nem termodinamikai egyensúlyi állapotait állíthatjuk elő. Felismerve, hogy a nukleáris 

mágnesezettség M vektorának (kép) külső mágneses térrel párhuzamos (z) és az arra merőleges (x-y) 

komponense lényegesen eltérően viselkedik. A z komponens relaxációja, a T1 a spinek és a környezet ("rács") 

közti energiacserét az x-y komponensé, a T2 pedig a spinrendszeren belüli információcserét írja le. A T1 és 

T2  relaxációs idők hossza különböző, következésképpen más-más időtartamú időablakot jelentenek az időben 

változó jelenségek "lefényképezésében". A rádióhullám és a mágneses tér jellemzőinek a megválasztása - a 

fizikai alapokból kiindulva - olyan, hogy a kapcsolat csak meghatározott atommagokkal, az MRI 

legáltalánosabban használt változatában például a hidrogénatomok magjaival, a protonokkal jöjjön létre. Tovább 

szűkíthető a kör úgy, hogy a válasz a test kb. 70%-át kitevő vízmolekulák protonjaitól származzon. 

Természetesen számos más stabil izotóp NMR-képe is használatos. Az élő szervezetben a hidrogén nagy 

koncentrációban van jelen, elsősorban a víztartalom miatt. Az MRI nagy előnye a CT-hez képest, az igen jó 

kontrasztfelbontó képessége a lágyrészek területén, melyet tehát nem csak egyetlen tényező (mint a CT esetében 

a sugárgyengítés) leképezésével ér el, hanem több, egymástól független paraméter szerint készült képkontraszt 

elérésére nyílik mód. Ezek a paraméterek a szövetek legkülönfélébb biokémiai, biofizikai tulajdonságait 

tükrözik. Ennek megfelelően a legalapvetőbb MR képek a T1-, T2-súlyozott és protondenzitású felvételek, de a 

különféle mérési eljárások, az ún. (pulzus)szekvenciák mozgás (MR angiográfia, diffúziós MR), mágneses 

inhomogenitás (funkcionális MR) és hőmérséklet (MR vezérelt terápia) iránti érzékenységének, és az ún. kémiai 

eltolódás, valamint a mágneses átadás jelenségének (MR spektroszkópia, MTC) használatával speciális szöveti 

tulajdonságok is megjeleníthetők (melléklet). A mágneses rezonancia képalkotás nem jelent sugárterhelést a 

betegnek, nem szükséges exogén kontrasztanyag adása, így minimális kockázattal jár. 

1.2.1. Funkcionális MRI 

1993 óta használják az úgynevezett funkcionális MR-t az agyi aktivitás, a különböző agyterületek funkcióinak 

vizsgálatára. Az fMRI az agy véráramának és a vér oxigénellátottságának változásait (azaz a 

hemodinamikai/véráramlástani változásokat) méri noninvazív módszerrel, tehát nem közvetlenül a 

neuronaktivitást. Azt sem lehet eldönteni, hogy a neuronok aktivitása serkentő vagy gátló természetű. A 

vér hemoglobinjának mások a mágneses tulajdonságai, ha oxigén kötődik hozzá, ezért képes az fMRI a vér 

oxigénszintjének változásait mérni. Az agy egyes részein lévő kapillárisok véráramának változása különféle 

neurontevékenységeket jelezhet (pl. a neurotranszmitterek szinaptikus visszavételének - szinaptikus reuptake -

 anyagcseréjét. Az agyműködés következtében termelődő vegyületek a véráramba jutva képesek az erek méretét 

szabályozni. A megnövekedett metabolizmusra helyi válaszreakcióként megnő a magas neurális aktivitást 

mutató területek vérrel való ellátottsága, kb. 1-5 másodperces késleltetéssel. Ez a hemodinamikai válasz 

(hemodynamic delay) 4-5 másodperc után tetőzik, majd visszaesik az alapszintre (tipikusan enyhén az alapszint 

alá). Ez az oxihemoglobin és deoxihemoglobin egymáshoz képest mért arányának helyi változásához vezet, 

valamint a vérmennyiség helyi megnövekedéséhez (a véráram növekedésén túl). Mivel az 

oxihemoglobin diamágneses, a deoxihemoglobin pedig paramágneses, így a vér mágneses rezonancia-képe függ 

annak oxigénellátottságától. Az technológia előnye néhány más agyi képalkotó módszerrel szemben széleskörű 
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alkalmazhatósága. Nincs szükség műtétre, valamint semmilyen farmakont nem kell az agyba bejuttatni a 

kísérlethez, mivel a vérben megtalálható deoxihemoglobinnal dolgozik. Így egészséges embereknél is aggályok 

nélkül alkalmazható ez a noninvazív módszer. Az fMRI térbeli felbontása meglehetősen rossz, nem képes 

sejtek, sejtcsoportok, de még kisebb agyterületek megkülönböztetésére sem. Így az eredmények értelmezéséhez 

az fMRI által szolgáltatott funkcionális információkat más anatómiai jellemzőkkel is össze kell vetnünk. Ez 

általában ugyanazon páciens fMRI és egyéb, anatómiai részletességű képeinek regisztrációjával történik. 

1.2.1.1. fMRI posztprocesszing 

A regisztrációt nehezíti, hogy nem elegendő egy merevtest-transzformáció végrehajtása, ugyanis a MR 

technológiából adódóan a készülő képek torzítással terheltek. A képeket általában az alany T2- és T1-súlyozott 

felvételeihez regisztrálják egy affin transzformációval, és ezután gyakran végrehajtanak egy térbeli 

standardizációt valamely referenciavizsgálathoz (template). Az egyik leggyakrabban használt az MNI-305 

template, mely 305 alany közös, a Talairach-féle koordinátarendszert reprezentáló, de attól kissé eltérő térbe az 

ú.n. MNI-térbe regisztrált képének átlaga. A térbeli standardizálás után a kép voxeleire MNI-koordinátákkal 

hivatkozhatunk. Adott MNI koordinátához individuális morfológiai variabilitás ellenére így többé-kevésbé 

azonos agyi területek tartoznak. Ez megkönnyíti az eredmények összehasonlítását, és a populáció-szintű 

analíziseket, valamint lehetővé teszi a különböző agyatlasz-technikák alkalmazását. A fMRI időfelbontása is 

alacsony (néhány száz milliszekundum a „reakcióideje”) és mivel csak közvetetten méri az agyi aktivitást, más, 

nem neurális testi funkciók is befolyásolhatják a mérést. Különböző agyterületeknek más-más hemodinamikai 

válaszkészsége lehet. A jelenség mögött meghúzódó pontos folyamatok máig meglehetősen bizonytalanok 

(aktívan kutatott, friss terület). Egy agyterület aktivációjakor jelentkező lokális jelintenzitás-erősödés csupán 1-2 

%, ezért elemzésükhöz a többször ismételt nyugalmi és aktivációs mérések statisztikai analízisére van szükség. 

Az aktivált és a nyugalmi blokkok hosszának ismeretében elkészíthető egy hipotetikus modell, ami a 

hemodinamikai válasz következményeként várható jelintenzitás-változást ábrázolja az idő függvényében. 

Ezután jeleníthetőek meg azon voxelek, melyeknél az aktiváció a nyugalmi állapothoz képest szignifikáns 

jelváltozást mutatott. A statisztikai analízist megnehezíti többek között a képek inhomogenitása és az azokat 

terhelő zaj is. Egy fMRI vizsgálat adatainak feldolgozása és értelmezése igen sokrétű, komplex folyamat, 

melynek elvégzésére napjainkban már professzionális szoftverek állnak rendelkezésre. Ilyen többek között az 

SPM matlab alapú szoftver, a Brain Voyager és az FSL szoftvercsomag. (melléklet…) Ezekkel a szoftverekkel 

az eredmények vizsgálatonként interaktív módon állíthatók elő, használatuk azonban interdiszciplináris 

szaktudást igényel, egy teljes vizsgálat elvégzése idő- és erőforrás-igényes. Az eredményt sok paraméter 

befolyásolja, így nehezen reprodukálható. A technológia alkalmazását tovább nehezíti, hogy nem létezik 

kiforrott, általánosan elterjedt protokoll a vizsgálat menetére, illetve a képanyag feldolgozására, és az aktivációs 

mintázat előállítására. 

1.2.2. Diffúziós MRI 

Napjainkban a diffúziós mágneses rezonanciás képalkotás (dMRI) és az arra épülő technikák egyre nagyobb 

szerepet kapnak a klinikumban és az agykutatás területén egyaránt. Elsőként a stroke esetén alkalmazták az 

ischemias területek feltérképezésére. Ma leginkább az onkoradiológiában használják. A diffúziós MRI és a rá 

épülő tactográfia alkalmas az idegpályák 3D szegmentációjára és arra, hogy megmutassa a daganatnak az 

idegpályákhoz viszonyított helyzetét – jelenleg a dMRI technológia az egyetlen, amely in vivo képes erre – ezért 

műtéti tervezéskor, az agyműtétek előkészítésekor előszeretettel alkalmazzák. Ráadásul egy folyamatosan 

fejlődő technikáról van szó, egyre több alkalmazási lehetőségét fedezik fel az orvostudományok területén. Míg a 

neuroradiológusok számára a lehetséges alkalmazási területek feltérképezése áll a kutatási projektek 

középpontjában (pl. a Sclerosis Multiplex, a Krabbe’s disease, és a Parkinson-kór esetén) addig a 

matematikusok és informatikusok a minél pontosabb diffúziós modellek, új tactográfiai algoritmusok és 

megjelenítési módszerek kidolgozásán fáradoznak. A diffúziós technikák megértéséhez szükséges az agy 

szerkezetének, a diffúzió fizikájának és a dMRI készülék vázlatos működésének ismerete. 

Az agy felépítése Az agy legnagyobb részét háromfelé szövet alkotja: a szürkeállomány, a fehérállomány és az 

agyvíz. Leegyszerűsítve a következőt mondhatjuk. A szürkeállomány az agyban lévő többmilliárd idegsejt 

sejttestjei és rövid nyúlványinak kusza, homogénnek tekinthető tömege. A fehérállomány az idegsejtek hosszú 

nyúlványaiból felépülő kötegek együttese, amelyek pályákat alkotva kötik össze az agy különböző központjait. 

Az agyvíz (CSF – corticospinal fluid) pedig az ún. agykamrákat kitöltő folyadék. 

A bal oldalon egy coronalis metszet látható az agyról. A felszín közeli sötét szín mutatja a szürkeállományt, a 

világosabb szín a fehérállományt jelöli. A középen látható üregeket a CSF tölti ki. A jobb oldali preparátum a 

fehérállományi rostok rendezettségét mutatja A diffúzió „Kis anyagi részecskék áramlása, melyet az illető 

részecskék helytől függően változó koncentrációja okoz. Az áramlás mindig a nagyobb koncentrációjú helyről a 
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kisebb koncentrációjú hely felé történik. Az áramlás nagysága, intenzitása arányos az adott irányú egységnyi 

hosszra jutó koncentrációváltozással.” (http://www.kislexikon.hu/diffuzio.html) Ezt írja le a következő 

differenciálegyenlet: 

A diffúzió lehet izotróp (azaz minden irányban egyforma erősségű) vagy anizotróp (irányonként eltérő 

nagyságú, elnyújtott), attól függően, hogy milyen környezetben történik. Homogén szerkezetű anyagokban 

minden irányban ugyanolyan mértékben képesek mozogni a részecskék, így a diffúzió izotróp lesz. Ez igaz az 

agyvíz és a szürkeállomány esetében is. Az agyvízben a részecskék természetesen sokkal szabadabban tudnak 

mozogni és emiatt nagyobb is benne a diffúzió, mint a szürkeállományban, de mindkét anyagban igaz, hogy 

minden irányban egyforma erősségű. Ezzel szemben a fehérállományban, bár átlagosan nagyjából akkora a 

diffúzió, mint a szürkeállomány esetén, a diffúzió jellege teljesen eltérő, a diffúzió erőssége irányonként 

változik. Az idegpályákkal párhuzamosan nagy, azokra merőlegesen viszont kicsi. Ennek oka az idegek 

kötegekbe rendeződése. A kötegek mentén a részecskéknek semmi nem áll az útjukban, a kötegekre 

merőlegesen mozogva viszont sokkal nagyon eséllyel ütköznek akadályba. A diffúzió modellje agyvízben és 

fehérállományban. A rostokkal párhuzamosan a részecskék szabadon haladnak, rá merőlegesen viszont 

akadályba ütköznek Ha egy terület bevérzik, elhal, vagy daganatos térfoglalás képződik benne, akkor ott a 

diffúzió jellege és erőssége megváltozik. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a diffúzió erősségét ismerve 

elkülöníthetjük a fehér – és a szürkeállományt az agyvíztől, vagy a bevérzett területektől. A diffúziót 

irányonként ismerve pedig a szürkeállomány és fehérállomány is megkülönböztethető és következtethetünk a 

fehérállományi rostok irányára is. A diffúzió utal a mögöttes szövet tulajdonságaira. 

Diffúziós MRI 

A MRI képek a CT, a PET és más egyéb modalitások felvételeitől abban térnek el talán leginkább, hogy nem 

csak egyfajta súlyozásúak lehetnek. Míg a CT-kép mindig a röntgensugárzás, a PET a gammasugárzás 

detektálása alapján készül, a MRI speciális mérési módok segítségével beállítható, hogy a T1-jel, vagy a T2-

jel*, esetleg a protondenzitás, vagy más speciális tulajdonságok alapján készítsen képet. Speciális mérési 

technikával elérhető például az is, hogy az MRI készülék a megszokott T2 jel és egy adott irányú diffúzióval 

arányos jelnek az együttesét vegye fel. Az így készült képet Diffusion Weighted Image-nek, azaz Diffúzióval 

Súlyozott Képnek nevezzük. 

1.3. PET módszer 

A PET-vizsgálatok során általában intravénás módon injektálnak az élő szervezetbe olyan molekulákat, amelyek 

a különböző szöveti régiókba eljutva biokémiai és fiziko-kémiai folyamatokban vesznek részt. Ezeknek a 

folyamatoknak a jellegzetességeiről a bejuttatott molekulák egyensúlyi eloszlása, valamint ezen egyensúlyi 

eloszlás kialakulásának kinetikája hordoz információt. Az eloszlások mérése érdekében a molekulákat 

pozitronbomló radioaktív izotóppal jelölik meg1. A radioaktív izotópok bomlásából származó pozitronok a 

szövetekben 1-2 mm befutása után lefékeződnek, és a környezet elektronjaival ún. annihilációs kölcsönhatásba 

lépnek. Ennek eredményeképpen a pozitron-elektron pár „eltűnik”, és két, 511keV energiájú, „annihilációs” 

gamma kvantum keletkezik, amelyek a kölcsönhatás helyét egy egyenes mentén, egymással ellentétes irányban 

hagyják el. Ha ezt a két gamma részecskét egy gyűrűszerű geometriában elhelyezkedő detektorrendszer két 

eleme egyidejűleg („koincidenciában”) érzékeli, akkor ez az esemény jelzi, hogy a két detektor geometriai 

helyzete által kijelölt egyenes mentén valahol egy annihilációs kölcsönhatás játszódott le. Az 1-es ábrán 

berajzolt párhuzamos egyenesek (koincidencia-vonalak) együttese egy vetületi irányt jelöl ki. Erre az irányra 

merőlegesen, egy adott idő alatt rögzített koincidencia-események eloszlását projekciós vonalnak nevezzük, 

amelyet a gyűrű síkja és a projekció szöge jellemez. 

1. ábra: Egy detektorgyűrű sematikus ábrája 

Az adatgyűjtés során egy detektorgyűrű esetében az 1-3 fokonként kijelölt projekciós irányok által 

meghatározott projekciós vonalakat egy mátrixba az ú.n. szinogramba rendezik. A mátrixban a sorok a 

projekciós irányokat, az oszlopok pedig az iránnyal párhuzamos koincidencia-vonalakat azonosítják. Egy ilyen 

adatgyűjtő topológia a matematikai előrevetítés (forward projection) technikai megvalósításának tekinthető. A 

mérési adatokból a radioaktivitás eloszlást előállító, ún. rekonstrukciós probléma matematikai modelljében az 

előrevetítés egy olyan transzformációt jelent, ami a detektor síkjában (a képtérben) lévő radioaktivitás-eloszlást 

a projekciós térbe képezi le. Ennek a leképezésnek az eredménye a szinogram. Az előrevetítés inverz 

transzformációja a visszavetítés (back projection), amely a projekciós térben értelmezett szinogramból az eredeti 

eloszlást (a képet) állítja elő. Az előre- és visszavetítésen alapuló rekonstrukciós probléma analitikusan 

megoldható, éppen ezért a visszavetítéses módszer világszerte elterjedt képrekonstrukciós eljárás volt. Hátránya, 

hogy tökéletes rekonstrukciós képet csak megszámlálhatóan végtelen sok projekció alapján lehet előállítani. A 
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gyakorlatban természetesen csak véges számú projekciós szög mentén állítják elő a szinogramot, aminek 

egyenes következménye, hogy a rekonstruált képen jellegzetes, sugárirányú csóvák jelennek meg. Ennek a 

zajnak a csökkentésére a visszavetítés előtt a szinogramokon különböző szűrést lehet alkalmazni. Egy ilyen 

eljárással kiegészített képrekonstrukciós algoritmus a szűrt visszavetítés (filtered back-projection). Az 

informatika fejlődése során lezajlott teljesítmény-növekedés lehetővé tette, hogy a képrekonstrukciót a leképező 

eszközök ú.n. statisztikai modellje alapján kidolgozott eljárások segítségével lehessen megoldani. Az így 

kidolgozott algoritmusokat összefoglaló néven iteratív rekonstrukciós módszereknek nevezzük. Az iteratív 

módszerekkel jobb jel/zaj viszonyú kép állítható elő, a számítások azonban csak komoly számolási és 

adattárolási kapacitással rendelkező számítógépeken futtathatók. Ez az igény hatványozottan jelentkezik abban 

az esetben, ha a 2D adatgyűjtésről áttérünk a 3D adatgyűjtésre. Erre akkor van lehetőség, ha a koincidencia-

vonalakat nem csak a detektorgyűrűkön belül, hanem gyűrűk között is értelmezni lehet. Ebben az esetben az 

iteratív rekonstrukciós algoritmusok futtatása csak számítógép klasztereken2 lehetséges. A PET-képek 

rekonstrukciója csak megfelelő korrekciós eljárásokkal együtt végezhető el. A valódi koincidencia-események 

(true-events) mellett ugyanis számolni kell a szóródás (scatter-events), vagy a véletlen egybeesés (random-

events) miatt tévesen regisztrált események torzító hatásával. Ezek az események úgy keletkeznek (2. ábra), 

hogy az összetartozó, 511 keV-es annihilációs gamma kvantumok helyett az egyidejűleg „megszólaló” két 

detektor nem összetartozó, hanem időben véletlenül összeeső gamma kvantumokat vagy az egyik detektor egy 

Compton-szórásból eredő gamma kvantumot érzékel. Az ilyen eseményeket törölni kell a tárolt események 

közül, mert a véletlen koincidencia-kapcsolatban megszólaló detektorok által meghatározott egyeneshez nem 

rendelhető annihilációs kölcsönhatás. Amennyiben a látótérben nagy a radioaktivitás-koncentráció, a holtidő 

korrekcióra is szükség van, mivel a detektorrendszer és az elektronika csak egy meghatározott aktivitásszintig 

tudja az aktivitással arányos koincidencia-eseményszámot rögzíteni. A koincidencia események regisztrált 

számát korrigálni kell a szöveti elnyelésre is, hiszen az annihilációs gamma kvantumok keletkezésük helyéről 

indulva csak különböző szöveti vastagságon áthaladva érik el a detektorokat. Minél nagyobb ez a szöveti 

vastagság, annál nagyobb a szöveti abszorpció valószínűsége. Az ilyen korrekciót ún. transzmissziós mérések 

alapján végzik, amely során a vizsgált rendszer körül forgó, 511 keV-es gamma-forrással mérik a különböző 

koincidencia-vonalak irányában a rendszeren áthaladó sugárzás intenzitás-gyengülését. A legkorszerűbb PET-

kamerákban a szöveti gyengítést már a PET-mérésekkel egyidőben rögzített CT-mérések elnyelési adatai 

alapján számolják. 

  2. ábra: A valódi- (true) és véletlen (random) koincidencia-eseményeket valamint a szóródással (scatter) 

kapcsolatos hasonló eseményeket bemutató sematikus ábra 

A statikus PET-vizsgálatok esetében az adatgyűjtést akkor kezdik, amikor az egyensúlyi állapot már 

(megközelítőleg) kialakult. Az adatgyűjtés ideje a képpel szemben támasztott minőségi elvárások (jó jel/zaj 

viszony) és a vizsgálatra szánt idő közötti kompromisszum alapján állapítható meg. A dinamikus PET-

vizsgálatok során az adatgyűjtés a tracer-injektálás kezdetétől az egyensúlyi eloszlás kialakulásáig tart. A 

szöveti akkumulációban szerepet játszó folyamatok és azok összefüggései egy kinetikai modellel írhatók le. A 

modell alapján a szöveti radioaktivitás-koncentrációk időbeli változására képpontonként (vagy kijelölt 

régiónként) differenciál-egyenleteket lehet felírni. A differenciál-egyenlet rendszer megoldásával numerikusan 

meghatározhatók a modellt alkotó folyamatok paraméterei (sebességi állandói). Ehhez gyakran ismerni kell a 

radioaktivitás vérben mért koncentrációjának időbeli változását, az ún. vérgörbét. 

1.3.1. Radiofarmakonok 

Az agyaktiválásos kísérleteket bolusban vagy lassú infúzióban beadott [15O]-víz vagy [15O]-butanol 

segítségével végzik. A [11C]-butanol (Raichle 1976, Herscovitch 1987) a 11 perces felezési ideje miatt csak 

klinikai perfúziós-vizsgálatok és módszertani mérések esetében használható. A 15O felezési ideje 2 perc, ami 

ugyanazon vizsgálati személy esetében is lehetővé teszi a PET-mérések többszöri ismétlését. A jelölt, hidrofób 

karakterű butanol „szinte szabadon” diffundál, ezért tracer-kinetikai szempontból alkalmasabb perfúziós tracer, 

mint a kevésbé szabadon diffundáló [15O]-víz (Eichling 1974, Herschovitch 1987, Kety 1985, Phelps 1976, 

Raichle 1974), ami viszont egyszerűbben és alacsonyabb költséggel állítható elő. 2. Kinetikai analízis A 

regionális agyi vérátfolyás (rCBF: regional cerebral blood flow) kvantitatív módon határozható meg a Raichle 

(1983) és Herscovich (1983) által PET-mérésekre adaptált, Kety-féle (Kety 1985) egy-kompartmentes tracer-

kinetikai modell segítségével. Amennyiben az rCBF meghatározásakor figyelembe kell venni a vaszkuláris 

térfogatban jelenlévő tracer-koncentrációt, a számításokat két-kompartmentes (Toussaint 1998) modell 

alkalmazásával kell elvégezni. Ennek segítségével az rCBF mellett a vaszkuláris tracer-koncentrációt leíró V0 

kinetikai paramétert is meg lehet határozni. Az analízishez szükséges szöveti-görbék1 a dinamikus PET-

mérések eredményeként képelemenként rendelkezésre állnak, a vérgörbét pedig a mérésekkel egyidőben 

végzett, artériás vérvétel segítségével határozzuk meg. Ehhez speciális, a PET-kamerával szinkronizált, kalibrált 

vérmintavevő rendszerre van szükség (Boellaard 2001). A képelemenként végzett analízis eredménye az rCBF-
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kép, vagy az rCBF- és a V0-képpár, attól függően, hogy melyik modell alapján végezzük a számításokat. A 

kinetikai analízist kizárólag artériás vérvétel mellett lehet precízen elvégezni, ami azonban technikailag nehezen 

kivitelezhető, kockázatos és esetenként fájdalmas beavatkozást jelent egy 2-3 órát is igénybevevő vizsgálat 

esetében. Amennyiben a tracer-injektálások standard körülmények között (megfelelő időzítéssel és azonos 

mennyiségben) történnek, és a vizsgálatok célja a relatív perfúzió-változás kimutatása, az rCBF-kép helyett 

akkumulációs perfúziós kép is használható (Mazziotta 1985, Fox 1989). Az akkumulációs kép előállításához 

ajánlott, különböző integrációs időablak értékek: 40 s (Fox 1989), 60 s (Casey 1994, Svensson 1997), 90 s (Ko 

1996, Bartenstein 1997, Wenzel 1996) és 110 s (Kanno 1991). Ebben az esetben nincs szükség dinamikus 

vizsgálatra, hiszen kinetikai analízisre nem kerül sor, a statikus PET-mérés az injektálással egyidőben vagy egy 

rögzített idejű késletetés (10-20 s) után indul. 

1.3.2. A perfúziós vizsgálati protokoll 

Az agyaktiválásos vizsgálatok célja általában két különböző funkcionális állapot lokális perfúziós 

különbségeinek kimutatása. A vizsgált teszt állapot csak rövid ideig tartható fenn (akusztikus-, vizuális 

stimuláció, beszédértés, beszédképzés, stb.), ezért a 11C-butanol nem alkalmas az ilyen típusú vizsgálatokra. A 

15O rövid felezési idejéből következik, hogy csak viszonylag rövid adatgyűjtési idő (40s-120s) áll rendelkezésre 

a perfúziós tracer eloszlásának leképezéséhez, ami azt jelenti, hogy a kvantitatív rCBF- vagy az akkumulációs 

perfúziós képek jel/zaj viszonya rosszabb, mint pl. egy statikus FDG-vizsgálat hasonló paramétere. Ezért mind a 

referencia-, mind a teszt állapotban több mérésre van szükség (Fox 1985, Friston 1990, Evans 1992). Egy 

tipikus mérési szekvencia, amennyiben a perfúziós méréseket a referencia-állapotban A-val, a teszt-állapotban 

pedig B-vel jelöljük: transzmissziós vizsgálat, majd ABABABAB. Az ismétlések számát a sugárterhelés és az 

alkalmazott stimuláció korlátozza. Amennyiben több teszt állapotban is készül mérés, akkor az ABC(DE) 

vizsgálat-sorozatoknak csupán egy-két ismétlését célszerű tervezni (pl. ABCDEABCDE). Populációs szintű 

vizsgálatsorozatoknál ú.n. randomizált szekvenciát használnak (Friston 1995), melynek a célja a vizsgálatok 

periodicitása miatt jelentkező hatások csökkentése. Ebben az esetben a vizsgálati személyeknél pl. az ABABAB 

és a BABABA szekvenciát felváltva alkalmazzák. A perfúziós tracer beadása bolusban vagy lassú infúzióban 

történhet. A széleskörűen alkalmazott bolus-technika esetében általában injektor segítségével (esetleg manuális 

injektálással) 5-10 s alatt jut a vénába a kb. 10 ml izotóniás sóoldattal felhígított, 30-60 mCi2 nyomjelző anyag. 

Az alkalmazott aktivitás mértékét a PET-kamera érzékenysége határozza meg. A ritkábban használt, lassú 

infúzió esetén csak injektorral lehet biztosítani a reprodukálható és egyenletes adagolást. Ebben az esetben a 

beadott aktivitás szintén 30-60 mCi, a beadási idő 1-3 perc, az alkalmazott stimulációtól függően (Ito 1999). 

Lassú injektálási módszer alkalmazását is tanulmányozták azzal a céllal, hogy alacsonyabb dózisterhelésű 

aktivációs vizsgálati protokollt dolgozzanak ki. (Silbersweig 1993). 

  3. ábra: Vérgörbe és két szöveti-görbe bólusban történő perfúziós tracer injektálása esetében 

A 3-as ábra szemlélteti a vérgörbe és a szürkeállomány egy pontjában mért referencia- és teszt állapotbeli 

szöveti-görbék időbeli lefutását bolus-injektálás mellett. Az injektálás indítása és a vérgörbe felfutása között kb. 

5 s telik el. A szürkeállományba a radioaktív anyag kb. 20 s késéssel érkezik. Az ez után következő, ún. 

beáramlási (flow in) szakaszban annál nagyobb mennyiségű radioaktivitás érkezik a kiválasztott pontba, minél 

nagyobb a lokális perfúzió. Az ábrán a szaggatott vonal egy „aktivált” (magasabb perfúziójú) állapotot, a 

folytonos vonal pedig egy „nyugalmi” (alacsonyabb perfúziójú) állapotot szemléltet. A beáramlási szakaszt a 

kiürülési szakasz (washout) követi: a radioaktivitás az adott helyről annál gyorsabban ürül ki, minél nagyobb a 

lokális perfúzió. Az ábra alapján könnyű belátni, hogy az aktivációs kísérletek esetében a stimulációt úgy 

célszerű időzíteni, hogy a PET-vizsgálat első percében legyen a stimuláció hatására jelentkező perfúzió-

növekedés markáns és folyamatos. Speciális, ú.n. kapcsolt-protokollt (switched protokoll) dolgoztak ki (Cherry 

1995, Moreno-Cantú 2000) annak érdekében, hogy a referencia- és a teszt állapotok közötti tracer- akkumuláció 

különbségét növeljék. Ilyen protokollok alkalmazásával a beáramlási- és kiürülési szakaszban más-más 

funkcionális állapotot hoznak létre. Egy teljes perfúziós vizsgálat az ismétlések miatt 1,5-3 órát is igénybe 

vehet, ezért gyakran fejrögzítő rendszert is alkalmaznak (Bergström 1981). Fontos, hogy a kamera melletti 

„munkalégkör” olyan legyen, amely biztosítja a vizsgálati személy nyugalmát, és lehetővé teszi a vizsgálat 

közben használt stimuláció optimális kialakítását. Ez a feltételrendszer csak megfelelő technikai színvonalú 

PET-laborban biztosítható. 

1.4. A gyógyszerkutatás speciális képalkotó módszerei 

A gyógyszergyártásban az elmúlt néhány évtizedben az empirikus „random screening”, vagyis véletlenszerű 

tesztelés módszertét felváltotta a racionális „drug design” koncepció. Napjainkban egyre több gyógyszer 

hatóanyagát tervezik molekuláris betegség-mechanizmusok kutatásával. Ez a stratégiai változás előtérbe 
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helyezte az élő szervezetben lejátszódó biokémiai és élettani folyamatok tanulmányozását, melyben fontos 

szerepet játszanak a különböző képalkotó módszerek alkalmazása is. Segítségükkel olyan kérdések 

válaszolhatók meg, mint pl.: Az előszelektált molekulák eljutnak-e a célszervekig? Csak a célszervekhez jutnak-

e el? Felszívódnak-e, és ha igen, mennyi idő alatt? Stb. Az új gyógyszer-kandidáns készítmények szöveti 

eloszlását, és az eloszlás időbeni változását kisállat modelleken tesztelik. 

Az ilyen funkcionális jellegzetességek rövid időskálán való vizsgálatához kisállat PET, SPECT készülékeket, 

míg hosszabb, akár néhány napos időskálán történő vizsgálathoz autoradiográfiás módszert lehet alkalmazni. A 

funkcionális információt nyújtó képek értelmezéséhez a vizsgált alany anatómiai képére is szükség van, 

melyhez CT képanyagok, vagy a kisállat metszetek optikai scanjének elkészítésével juthatunk. 

1.4.1. Autoradiográfia morfológiai és funkcionális leképezések 
kombinációjával 

A vizsgálati alanyt szén-dioxiddal túlaltatják, és folyékony nitrogén, vagy szerves oldószer és szárazjég 

elegyében lefagyasztják, majd carboxi-metil-cellulóz médiumba ágyazva az ekvilibrálás (kb -30 C˚-ig 

visszamelegített) után a Leica CM3600 cryomacrotommal kb. 50-60 µm vastagságú egésztest metszeteket 

készítetenek a célszervekről. Néhány szemrevételezés alapján kiválasztott metszetről a felcímkézés és a tracer 

(radiofarmakon) rövid felezési ideje miatti gyors-szárítás után autoradiorgáfiás felvételt készítenek. Az 

exponáláshoz olyan detektorlemezeket használnak, melyben a kristály azokon a helyeken gerjesztődik, ahol a 

metszet a tracert halmozta. Ezekről a lemezekről a Molecular Dynamics PhosphorImager SI szkennerével 

készítenek funkcionális képeket. 

Ez a technika nagyon jó felbontású (50 – 200 mikron/pixel) funkcionális képeket ad, használható hosszú 

időskálán történő vizsgálatoknál is, ha a radiofarmakon felezési ideje nem túl rövid, hátránya viszont, hogy a 

morfológiáról – anatómiai részletkről – továbbra sincs képanyagunk, így a halmozás helye csak 

hozzávetőlegesen állapítható meg. További hátránya, hogy az exponálás idejének meghatározása nagy 

tapasztalatot igényel, de még így is előfordul, hogy a mérés alul-, vagy túlexponált lesz. Erre a problémára 

megoldást jelenthetnek a teljesen elektronikus, valós időben gyűjtő imagerek, amik viszont a gyűjtés teljes 

idejére lekötik a mintákat. 

A képalkotás utolsó lépéseként a kisállat metszetképeit egy teljesen kommersz síkágyas lapolvasóval lehet 

szkennelni: az így kapott transzmissziós képek kellően nagy felbontásúak, alkalmasak az anatómiai részletek, 

szervek pontos izolálására, azonban RGB színmodelljük miatt az eddig kifejlesztett orvosi képfeldolgozó és 

vizualizációs eszközrendszerrel nem kompatibilisek, hiszen a nukleáris medicinában a mérések által előállított 

denzitás értékek feldolgozásához a szín indexelt (color index) modell terjedt el. A különböző szegmentációs, 

illetve regisztrációs feladatok elvégzéséhez azonban ezekre szükség van. 

2. Hibrid eszközök 

2.1. PET-SPECT/CT 

PET- és PET/CT berendezések közötti különbségek Egy PET/CT berendezés nem más, mint egy PET- és egy 

CT-berendezés egymás utáni alkalmazásának lehetősége ugyanazon vizsgálati személy esetében úgy, hogy a 

személynek a vizsgálati ágyról nem kell leszállnia. Tehát méréstechnikai szempontból egy PET/CT-vel a PET-

vizsgálatok (adatgyűjtés, képrekonstrukció és képkorrekció) csaknem ugyanúgy történnek mint a hagyományos 

PET-kamerák esetében. Az egyetlen kivétel az elnyeléskorrekció, amit a PET/CT-ben CT-felvételek 

segítségével végeznek el. A PET/CT dinamikus terjedése azonban nem ennek a méréstechnikai különbségnek, 

hanem a diagnosztikai szempontból rendkívül fontos anatómiai lokalizációnak köszönhető. A PET/CT-vel 

ugyanis azonos testpozícióban végzett a PET- és a CT-képek együttes – képfúziós technikával támogatott – 

megjelenítése hatékonyan támogatja a képek bármilyen célú feldolgozását, hiszen a PET-képeken található 

képletek a CT-képek segítségével anatómiailag könnyen beazonosíthatók. Hagyományos PET-készülékek 

esetében ehhez speciális képfúziós programra, valamint egy radiológiai központban kb. azonos testhelyzetben 

készített CT- vagy MRI-felvételre van szükség. Az ilyen képfúziós technika a rutindiagnosztika számára 

elérhetetlen, így a PET/CT berendezések ma már teljesen kiszorították a hagyományos PET-berendezéseket a 

nukleáris medicina ezen szegmenséből. 

2.2. PET/MRI 
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A PET- és MRI berendezések integrálásához szükséges technológiai feltételek a XXI. sz. elejére érték el azt a 

színvonalat, hogy ilyen hibrid berendezést kutatási majd diagnosztikai célra is megépítsenek. A PET/CT-ve 

szemben óriási előnye az, hogy a PET funkcionális képekhez a morfológiai információt szolgáltató keéekkel 

egyidőben további, az MRI nyújtotta funkcionális képek előállítására is sor kerülhet. 
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5. fejezet - Térbeli standardizálás, 
képregisztráció 

A tomográfiás vizsgálatok individuális vagy populáció-szintű kiértékelése a legösszetettebb képfeldolgozási 

feladatok közé tartozik. Pl. az rCBF- vagy az akkumulációs képek képelem-szintű analíziséhez (kivonás, 

átlagolás, statisztikai analízis) biztosítani kell a különböző vizsgálatok képanyagainak anatómiai illeszkedését1. 

Individuális vizsgálatsorozat képi adatainak feldolgozása esetében ehhez elegendő, ha csupán az ú.n. 

elmozdulás-korrekciót végzik el, a populáció szintű analízis esetében emellett az agyatlasz-technika 

alkalmazására is szükség van. Az elmozdulás-korrekció és az agyatlasz-technika a multimodalitású orvosi 

képfeldolgozás egyik legdinamikusabban fejlődő területéhez, a képregisztráció témakörhöz tartozik. Ezt a 

képfeldolgozási technológiát az irodalomban a registration, co-registration, image correlation, image matching, 

image fusion kulcsszavakkal jelölik. 

1. A képregisztrációs feladat 

A regisztrációs feladat megoldása két lépésből áll: 

• először meg kell határozni egy olyan térbeli transzformációt, melynek segítségével egy tomográfiás vizsgálat 

képanyaga egy referencia vizsgálat képanyagával „anatómiailag azonos térbeli helyzetbe” hozható. 

• A második lépés a meghatározott transzformáció alkalmazása. 

1.1. Transzformáció-típusok 

Típusa szerint a térbeli transzformáció lehet merev-test-, affin-, perspektivikus- és szabad (vagy görbe vonalú) 

transzformáció. A merevtest transzformáció csak egy eltolást és egy forgatást jelent, azaz méret- és formatartó. 

Ugyanazon személy azonos vagy különböző modalitású képeinek regisztrációja (intra-subject registration) során 

mindig merev-test transzformációt kell meghatározni. A transzformáció affin, ha a párhuzamos vonalakat 

párhuzamos vonalakká alakítja, és perspektivikus, ha csak annyi teljesül, hogy a leképezés után az egyenesek 

egyenesek maradnak. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor szabad vagy görbe vonalú transzformációról 

beszélünk. A nem merevtest transzformációkat az agyatlasz-technikában alkalmazzák, ahol az a cél, hogy a 

különböző vizsgálati személyek képanyagait azonos méretre és formára hozzák, hiszen csak így biztosítható az 

anatómiai illeszkedés. A merevtest-, affin- és perspektivikus 3D transzformációk egységes matematikai 

formalizmussal kezelhetők, aminek a lényege az, hogy minden 3D transzformáció felbontható négy elemi 

transzformációra: eltolásra, forgatásra, skálázásra és torzításra. Minden elemi transzformáció három 

paraméterrel jellemezhető, így az irodalomban, valamint a regisztrációs szoftverek alkalmazása során a 

transzformációkat gyakran a paraméterek számával jellemezik (merevtest: 6-paraméteres; merevtest és skálázás: 

9-paraméteres; merevtest, skálázás és torzítás: 12-paraméteres). A görbe vonalú transzformációk jelölésére nincs 

ilyen egységes formalizmus. Egy transzformáció globális, ha az egész képre alkalmazzuk és lokális, ha hatását 

csupán a kép egy részletére (képelem, vagy a képelem szűkebb környezetére) korlátozzuk. Az irodalomban a 

globális helyett a lineáris, a lokális helyett pedig a nem-lineáris jelző használata az elterjedtebb. 

1.2. Regisztrációs módszerek 

1.2.1. Landmark módszer 

Pont-alapú regisztráció során az anatómiailag ekvivalens pontpárok (landmark) illesztése a feladat. Ennek a 

módszernek az alapgondolata az, hogy a regisztrálandó képeken olyan pontpárokat határoznak meg, melyeknek 

az elemei a két képen azonos anatómiai helyeket jelölnek. A pontpárok így két azonos számosságú ponthalmazt 

határoznak meg: az egyik halmaz a referencia-képhez, a másik pedig a transzformálandó képhez tartozik. A 

pontok külső- vagy belső pontok lehetnek. Külső pontoknak nevezzük a fejrögzítő rendszerhez vagy a 

koponyacsonthoz rögzített, és a detektorrendszer által érzékelhető marker geometriai helyét. A belső pont a 

tomográfiás képen, szakember által, egy szoftver segítségével kijelölhető pont. Ennél a módszernél a 

transzformáció a két ponthalmaz térbeli illesztésével határozható meg, ami a tömegközéppontok és a 

főtengelyek illesztésére vagy a pont-koordinátákból felállított lineáris egyenletrendszer algebrai megoldására 

vezethető vissza (Collins 1995, Ding 1993, Evans 1989, 1991, 1996, Harmon 1994, Henri 1992, Hill 1991a, 

1991b, Maguire 1991, Meyer 1995, Rubinstein 1996). A ponthalmazok illesztésével 6-12 paraméteres 
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transzformációk is meghatározhatók, azaz a landmark alapú regisztráció felhasználható egy személy különböző 

vizsgálatainak illesztésére, és alkalmazható az agyatlasz-technikában is. A külső pontok használata technikailag 

bonyolult feladat (pl. CT-PET- vagy MRI-PET-regisztráció esetében), mert a markereket reprodukálható módon 

kell elhelyezni. A belső pontok módszerének alkalmazása viszont időigényes, még megfelelő tapasztalattal 

rendelkező szakember is csak véges pontossággal tudja (pl. a butanol PET-képen és egy MRI-képen) az 

anatómiailag azonos helyeket megjelölni. Amennyiben a pontok elhelyezésének bizonytalansága 5 mm, akkor 

minimum 15 pontpár kijelölésére van szükség ahhoz, hogy a két kép illeszkedésének pontatlansága kisebb 

legyen mint 5 mm (Evans 1994, Neelin 1993). 

1.2.2. Geometriai képletek illesztését használó eljárások 

A szegmentációs előkészítést igénylő regisztrációs módszerek a regisztrálandó képekből valamilyen eljárással 

kiemelt képletek, struktúrák illesztésével határozzák meg a keresett transzformációt. A képletek általában 

felületek (koponyacsont, agyfelszín) vagy vonalak (AC-PC2 egyenes, hemiszfériumok határa egy metszeti 

képen, corpus-callosum körvonala). A kijelölés történhet automatikus és interaktív eljárásokkal vagy ezek 

kombinációjával (Gueziec 1992, Thirion 1994). Számos ilyen elven működő algoritmust és programot 

dolgoztak ki elsősorban a merevtest transzformációt igénylő diagnosztikai regisztrációs célokra (Chen 1987, 

Collington 1993, Gee 1994, 1995, Grimson 1996, Pelizzari 1989, Wang 1996), de léteznek olyan eljárások is, 

amelyekben a kiemelt struktúrák illesztésénél deformációt is megengednek (Bajcsy 1983, Bronielsen 1995, 

MacDonald 1994, Thirion 1996). A deformációs modellen alapuló eljárások templát3 alapú módszerek, az 

illesztés során csak a transzformálandó képen kell a szegmentációs feladatot megoldani (Davatzikos 1996, 

Sandor 1994, Taubin 1993). Léteznek azonban olyan deformációs algoritmusok is melyek nem igénylik ezt az 

előkészítést (Gueziec 1993, MacDonald 1994). 

1.2.3. Volumetrikus eljárások 

Képelem-analízisen alapulú regisztrációs algoritmusoknak nevezzük azokat az eljárásokat, amelyekben a 

transzformáció megkereséséhez közvetlenül a voxelek4 (összességének) adatait használják fel, tehát a 

regisztrációs folyamat nem igényel speciális előkészítést. Az egyszerűbb módszerek a voxel-hez rendelt értékek 

alapján meghatározott tömegközéppontok és főtengelyek segítségével számítják ki a keresett transzformációt 

(Aplert 1990, Dong 1996, Ettinger 1994, Wang 1994). Ezek az algoritmusok egyszerűek, gyorsak, de nem 

adnak precíz eredményt, mivel a voxelekhez rendelt értékek helyett csak néhány származtatott adat alapján 

számolnak (redukciós algoritmusok). A teljes képanyagot voxelenként felhasználó módszerek fejlesztésével 

napjainkban is több képfeldolgozó laboratóriumban és kutatóhelyen foglalkoznak. Az ilyen algoritmusok egy 

olyan hasonlósági függvényt definiálnak, amely maximumát vagy minimumát a regisztrálandó képek 

illeszkedése estén veszi fel. Ennek megfelelően az egyes módszereket az alkalmazott hasonlósági függvény 

alapján lehet csoportosítani: Hányados-kép varianciájának minimalizálása (minimization of varience of intensity 

ratios: Ardekani 1994, Hill 1993, Minoshima 1992, Studholme 1995, , Venot 1983, Woods 1993). Voxelértékek 

1D- és 2D eloszlásából számított statisztikai paraméterek (pl. szórás) minimalizálása (histogram clustering, 

minimization of histogram dispersion: Collington 1995, Hill 1994, Lehmann 1996) Különbség-képek közel 

nulla értékű képelem-számának maximalizálása (stochastic- and deterministic sign changes: Hua 1993, Hoh 

1993, Perault 1995, Venot 1994) Voxelérték-eloszlások kölcsönösségi információjának (relatív entrópia) 

maximalizálása (maximization of mutual information: Collington 1995, Maes 1997, Studholme 1996, Viola 

1995, Wells 1995, 1996, West 1997). Fourier-transzformált képek kereszt-korrelációjának maximalizálása 

(Fourier domain based cross-correltion: Chen 1993, Lehmann 1996, Wang 1996). Voxel-értékek kereszt-

korrelációjának maximalizálása (cross-correlation of original images: Banerjee 1994, Collins 1994a, 1994b, 

1995, Hill 1993, Junck 1990, Lehmann 1996, Moseley 1994, Maintz 1994, 1996a, 1996b, Rizzo 1991, van den 

Elsen, 1995) 

Az automatikus, nem-lineáris regisztrációs módszerek a lineáris térbeli transzformációval már illesztett képek 

lokális különbözőségeit korrigálják, helyi deformációs eljárások segítségével. A lokális deformáció 

meghatározható a képpontok közvetlen közelében detektálható élek, felületelemek, intenzitás-változások 

(intenzitás gradiensek) közötti különbségek alapján. A geometriai módszerek elsősorban a szegmentációval 

kiemelt felületeket és éleket illesztik egymáshoz (Collins 1992, 1994, Leclerc 1991, Metaxas 1992, Nastar 1993 

Terzoupulos 1990,). A képpontonként vagy képpont-csoportonként alkalmazandó transzformáció-sokaság 

(deformációs mező) meghatározására ígéretes lehetőséget jelentenek a nerual-network alapú eljárások 

(Gosthasby 1999, Kosugi 1993). Elterjedésük, fejlődésük az orvosi képfeldolgozás számára elérhető 

informatikai rendszerek számítási kapacitásának függvénye. A legújabb módszerek közé tartozik a végeselem 

alapú, deformációs algoritmusok alkalmazása az MRI-képek illesztése során (Ferrant 1999, Schnabel 2003). 
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1.2.4. Térbeli standardizálás 

A térbeli standardizálás elsősorban abban különbözik a diagnosztikai célú képregisztrációtól, hogy ebben az 

esetben a referencia-képanyag mindig egy ismert, az agyatlasz-program számára megfelelően előkészített képi 

adatbázis. Az irodalomban erre az adathalmazra a „template” vagy a „brain atlas”5 kulcsszavakat használják. A 

legelső, széleskörűen elterjedt, de még nem digitális agyatlaszhoz egy proporcionális koordináta-rendszer 

határoztak meg. (Talairach 1983). A Talairach-féle koordináta-rendszer kezdőpontja az anterior comissure (AC) 

pont. Az y tengelyt az AC-PC egyenes, az y-z síkot a hemiszfériumokat elválasztó sík jelöli ki. A z tengely az y 

tengelyt az AC pontban merőlegesen metsző (és az y-z síkra illeszkedő) egyenes, az x tengely pedig az AC 

ponton áthaladó, az y-z síkra merőleges egyenes. A skála azért proporcionális, mert az agyi struktúrákat nem a 

mm-ben megadott x, y, z koordinátákkal, hanem az agyat befogó téglatestbeli relatív helyzetükkel azonosítják. 

Ennek oka az, hogy az atlasz készítői számára még nem volt elérhető a megfelelő számítástechnikai háttér, azaz 

az anatómiai struktúrák azonosításához nem lehetett igénybe venni a digitális képfeldolgozás eszköztárát. A 

Talairach–féle atlasz egy olyan könyv formájában jelent meg, amelyben a metszetképeket egy átlagosnak 

tekintett egészséges, 60-éves férfi post-mortem nyert, teljes agyi metszetei alapján rajzolták meg. A jelenlegi 

digitális atlaszok már in vivo vizsgálatok alapján az individuális jellegzetességek kizárásával készülnek, a 

populáció-szintű képfeldolgozás eszköztárának felhasználásával. Egy ilyen szoftver-csomag legfontosabb eleme 

az a regisztrációs program, amely segítségével az atlasz kialakításába bevont tomográfiás képek egységes 

formára és méretre transzformálhatók. A Talairach-féle módszer digitális változata a Human Brain Atlas (HBA), 

amelyet a Karolinska Institute Division of Human Brain Research szakemberei dolgoztak ki (Roland 1994). A 

HBA templátja egy konkrétan kiválasztott agy6 post-mortem nyert metszeteinek digitalizált képsorozatából 

felépített, 3D képmátrixból, és a metszeteken berajzolt, agyi régiórendszerből áll. Az agyatlaszhoz tartozó 

interaktív szoftver7 segítségével e régiórendszer tetszőleges elemeit lineáris és nem-lineáris transzformációs 

lépések sorozatával lehet az individuális MRI-, PET- vagy SPECT-képhez igazítani. A térbeli standardizálás 

ezután a transzformációs sorozat inverzeinek felhasználásával végezhető el. Az első populáció-szintű digitális 

agyatlaszt a Montreal Neurological Institute (MNI) Brain Imaging Center-ben dolgozták ki 305 fiatal egészséges 

-súlyozott MRI-képei alapján (Evans 1993,1994). Az 

individuális MRI-képeket egy interaktív szoftver segítségével meghatározott, lineáris transzformáció 

alkalmazásával képezték le a Talairach-féle koordináta-rendszerbe. A transzformált képeket voxel-intenzitás 

szempontjából normalizálták, majd e normalizált képek képelemenkénti átlagolásával elkészítették a montreali 

agyatlasz templátját. Ehhez a digitális agyatlaszhoz olyan automatikus, regisztrációs programokat dolgoztak ki, 

amelyek segítségével az individuális MRI-képek templáthoz történő illesztése lineáris- és nem-lineáris 

transzformációval, automatikusan megoldható (Collins 1993, 1995). A PET-képek templáthoz illesztése ebben a 

csomagban az MRI-képek standardizálásával és az MRI-PET- regisztráció segítségével oldható meg. 
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6. fejezet - A képregisztráció 
matematikája 

1. Geometriai transzformációk 

1.1. Affin transzformáció 

6.1. ábra - eq_23.png 

 

Olyan függvények, melyek pontokhoz pontokat rendelnek hozzá. 

Definíció: 

Egy  transzformáció inverze az a leképezés , amely egy ponthoz azt a pontot rendeli, amelyhez a j az adott 

pontot rendeli. 

Definíció: 

Egy transzformáció egyenestartó, ha a transzformáció mellett egy e egyenes képe valamely e' egyenes. 

Definíció: Egy transzformáció távolságtartó, ha a tárgypontok távolsága és a transzformáció melletti képpontok 

távolsága megegyezik: Definíció: Fixpont: a pont és a transzformáció melletti képe megegyezik. 

Definíció: 

Fix egyenes: olyan egyenes, amelynek minden pontja fixpont. Definíció: Egybevágósági transzformáció: 

távolságtartó leképzés. 

Pl.: eltolás 

Definíció: 

Két alakzat egybevágó, ha van olyan egybevágóság, amely az egyiket a másikba viszi át. 

Definíció: 

Hasonlósági transzformáció: Hasonlóságnak nevezünk egy ponttranszformációt, ha bármely két pont képének a 

távolsága a pontok távolságával osztva mindig ugyanazt a nullától különböző hányadost adja. A képtávolságok 

és a megfelelő tárgytávolságok aránya adja a hasonlóság arányát. 

Definíció: 

A  leképezést lineáris transzformációnak nevezzük, ha bármely  és bármely  esetén : I) 

 additív II)  homogén 

Lineáris transzformációk: forgatás skálázás nyírás 

Definíció: 

Affin transzformáció: egy síknak önmagára vagy egy másik síkra való affin transzformációján (affinitásán) a sík 

egyenestartó transzformációját értjük. 

1.1.1. Térbeli affin transzformáció megadása: 

6.2. ábra - eq_28.png 
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Ahol: 

A mátrix: valamilyen lineáris transzformáció mátrixa 

P vektor: valamilyen eltolás vektora 

1.1.2. Affin transzformáció megadása homogén koordinátákkal: 

6.3. ábra - eq_30.png 

 

12 paraméter: 3 eltolás 3 forgatás 3 skálázás 3 nyírás 

1.2. Nemlineáris transzformációk 

Az lineáris transzformációk alkalmazását olyan esetekben tehetjük meg, amikor a szükséges változtatások 

lineáris jellegűek és a transzformáció során megengedhető, hogy egyenes képe szintén egyenes legyen. Az ilyen 

tulajdonságú transzformációkat leíró egyenletekben minden koordináta legfeljebb az első hatványon szerepel. 

Nemlineáris torzulások esetén olyan transzformációkra van szükség, amelyek nem lineáris változtatásokkal 

ezeket korrigálni tudják. A koordinátáinak transzformációjához itt is egyenleteket - polinomokat - használunk. A 

torzultságától, az illesztési pontok számától és egymáshoz viszonyított elhelyezkedésüktől függő összetett 

polinomok szükségesek a kellő transzformáció végrehajtásához. Ezekben a polinomokban már nem csak első 

hatványon szerepelnek a koordináták. A legmagasabb kitevő adja meg a polinom fokszámát, az pedig a 

transzformáció fokát. Diszkrét esetben a nemlineáris transzformációk megadhatók deformációs mezőkkel. A 

defiormációs mezők a kép minden pixeléhez (vagy voxeléhez) egy eltolási vektort rendel. 

1.3. Thin-plate spline transzformáció 

Egy speciális nemlineáris regisztrációs módszer az un. thin plate spline módszer mely az azonos nevű 

interpolációs eljáráson alapszik. 

A thin plate spline interpoláció egy szimulált vékony fémlemez minimalizált görbületi energiájának megfelelő 

interpolációt ad. Ennek megfelelően egy kijelölt pont megváltozásakor globális hatást tapasztalhatunk a képen. 

(Ezen, gyakran nem kívánatos hatás a b-spline regisztráció alkalmazásával kerülhető el). 

3 dimenzióban  darab kontrollpont esetén a thin-plate transzformáció  szabad paraméterét aza lábbi 

egyenletrendszer megoldásával kaphatjuk meg: 

6.4. ábra - eq_32.png 
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ahol az  függvény az ún. biharmonikus egyenlet fundamentális megoldása 3D-ben. 

A  paraméter magában foglal 12 globális affin transzformációs paramétert és  darab paramétert a 

kontrollpontokkal összefüggésben. 

Látható, hogy a thin plate transzformáció esetében az algoritmus időigénye a pontpárok számának 

növekedésével arányosan nő. 

2. Képregisztráció matematikai megfogalmazása 

Képregisztráció: annak a transzformációnak a meghatározása, mellyel két kép illesztése elvégezhető. A 

meghatározandó transzformáció fajtája alapján beszélhetünk többek között: 6 paraméteres, azaz merevtest 

regisztráció (3 eltolás, 3 forgatás) 9 paraméteres (3 eltolás, 3 forgatás, 3 skálázás) 12 paraméteres, azaz affin 

regisztráció (3 eltolás, 3 forgatás, 3 skálázás, 3 nyírás) nemlineáris (deformációs mező alapú) regisztrációról. 

Automatikus orvosi képregisztrációs eljárások: az input képet a referenciaképhez illesztő transzformáció 

meghatározását egy dedikált algoritmus végzi. Az automatikus képillesztés egy optimalizálás feladat, melynek 

során a két kép illeszkedését leíró költségfüggvény minimalitása történik. A költségfüggvény számítása többek 

között a következő paramétereken alapulhat: keresztkorreláció, normalizát differencia, hányados szórás 

(variance of ratio vol1/vol2), kölcsönös információ (mutual information), stb. 

2.1. Elterjedt képregisztrációs szoftverek: 

• FSL (flirt, fnirt), 

• MNI minctracc, 

• SPM, 

• Dartel/Disco, 

• Slicer registration tool. 

Az input és referencia képek modalitása szerint beszélhetünk inter- és intramodális regisztrációt. Az alanyok 

tekintetében hasonlóképpen beszélhetünk inter- és intrasubject regisztrációról. 

2.2. Mintavételezési eljárások 

Digitális kép:  diszkrét függvény, ahol , . 

A digitális kép készítésekor mintavételezés történik, melynek során a valódi objektum jellemzőit diszkretizáljuk. 

A kép, mint függvény értékei tehát csak bizonyos pontokban ismertek. Interpolációs technikák segítségével 

azonban megbecsülhetőek a nem ismert értékek is. 
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A kép transzformálása vagy a rácsméret változtása során szükség van a kép újramintavételezésére. Az új értékek 

a régiek alapján interpoláció alkalmazásával számíthatók ki. Elterjedt 3D interpolációs módszerek: legközelebbi 

szomszéd alapú, trilneáris, trikubikus, Sinc, 

Hanning, Blackman, stb... 
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7. fejezet - Digitális agyatlasztechnika 

A neurológia tudománya az elmúlt 30 évben rohamos fejlődésen ment keresztül és ez a fejlődés napjainkban 

sem lassult. A Society for Neuroscience [key-21] nemzetközi (kb. 40000 tagú) neurológiai szervezetnél például 

több, mint 13000 absztraktot publikálnak évente [toga2002brain]. Részben e fejlődés által indikálva, részben az 

információs technikai forradalomnak köszönhetően az agyi képalkotással foglalkozó leképezési- és 

képfeldolgozási módszerek és szoftverek is hasonló növekedési tendenciát mutatnak. Ennek következtében a 

kutatók általában egy szűk szakterületre specializálódnak, az egyes kutatási ágak pedig izolálódnak. Felmerült 

az igény egy olyan általános neuroinformatikai rendszer kiépítésére, mellyel a hatalmas információmennyiség 

logikailag rendezetten, adatbázis formájában érhető el. Ennek a törekvésnek kíván megfelelni - pl. a 

Neuroscience Information Framework [key-22] vagy a NeuroLex [key-23] projektekhez hasonlóan - a jelen 

dolgozatban tárgyalt munka is. 

A neurológiai információk tárolásának és kezelésének egy kifinomult módját képviselik a digitális agyatlaszok. 

Ezek fontos és értékes neurológiai eszközök, olyan célok szolgálatában, mint pl. diagnosztika és műtéti tervezés, 

kísérleti eredmények összehasonlítása, tudományos hipotézisek felállítása vagy kvantitatív régió alapú analízis. 

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumában intenzív fejlesztési munka folyik a digitális 

agyatlasz-technika alkalmazhatóságának vizsgálatára a rutin diagnosztika és több klinikai kutatási projekt 

esetében. 

A digitális agyatlaszok megjelenése óta a publikált atlaszok száma folyamatos növekedést mutat. Az agy 

strukturális eltérései számos kórkép estén kevésbé ismertek; összetettebb, személyre szabott vizsgálati 

protokollra van szükség ahhoz, hogy megjelenítsük és felismerjük azokat. A különböző módon és céllal készített 

atlaszok és az azokat megtestesítő képi adatbázisok meglehetősen különböző (pl. anatómiai, funkcionális, 

patológiai, genetikai, stb..) információkat tartalmaznak az agyról. A humán adatbázisokon kívül léteznek 

kutatási céllal létrehozott agyatlaszok különböző állatfajoknak is. Még a hasonló célt szolgáló atlaszok is igen 

jelentős eltéréseket mutatnak olyan tulajdonságaikban, mint szerkezeti felépítés, koordináta-rendszer, fájl 

formátum, vagy nomenklatúra. 

Tehát - a többi neurológiai tudományterülethez hasonlóan - az agyatlaszokra is jellemző az izoláltság: a 

tartalmazott információ nehezen áttekinthető, rendszerezhető, ezáltal nehezen felhasználható [key-10]. 

1. Digitális Agyatlaszok 

1.1. Alapfogalmak 

Az ismeretlen területeken való eligazodásra - legyen az egy kontinens partvonala, vagy a hippocampus nevű 

agyi régió - ősrégi módszer a térképek készítése. A térképek általánosabban véve nem csupán térbeli 

információkat tartalmaznak, hanem egy objektum teljes megértését célozzák. A földrajzi térképek analógiáját 

felhasználva egyre több tudományterületen jelentek meg az igen komplex jelenségeket leíró térképek. Az első 

agyi térképnek avagy agyatlasznak a Talairach atlasz tekinthető, mely egy átlagosnak mondható emberi agy 

post-mortemQQQ metszeti alapján készült, és könyv formában jelent meg 1988-ban[talairach1988co]. A 

digitális technológia és a modern orvosi képalkotó eljárások elterjedésével párhuzamosan megjelentek a modern 

digitális agyatlaszok, melyek már sokkal komplexebb információkat tartalmaznak. 

Az alábbiakban definiálom a digitális agyatlaszok megértéséhez elengedhetetlen alapfogalmakat. 

1.1.1. Orvosi képalkotó eljárások 

A humán és állati agyról a modern orvosi képalkotó eljárások segítségével sokféle információt nyerhetünk. 

Anatómiai pontosságú képeket kaphatunk pl. CT-vel QQQ és post mortem vizsgálatokból származó ismeretek. 

Ezen információk elemzése és összevetése fontos neurológiai és klinikai eredményekkel szolgál. Elméletileg 

minden így szerzett ismeretet lehetséges agyatlasz formájában összegezni. 

1.2. Koordinátarendszerek és Template-ek 

A földrajzi értelemben vett térképek esetében problémát jelent a földrajzi koordináták lerögzítése, illetve a 

földgömb sík alakra történő leképzése. Hasonló módon az agyatlaszoknál is szükség van egy rögzített 
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koordinátarendszerre, valamint egy eljárásra, melynek segítségével bármelyik alany agyát egy adott 

koordinátarendszerbe transzformálhatjuk, ill. egy mintaagyhoz, un. template-hez illeszthetjük. 

Az agyat - szimmetriája miatt - un. sztereotaxiális koordináta-rendszerrel szokás leírni. Az ilyen koordináta-

rendszerekben egy origóból kiindulva negatív és pozitív irányba haladhatunk. Origónak a Talairach-féle 

koordináta-rendszerben - és a legtöbb egyéb koordinátarendszerben - egy jól behatárolható anatómiai struktúrát, 

az anterior comissura-t (QQQ) összekötő egyenes adja. A z - y sík a két agyféltekét legjobban elválasztó sík 

lesz. Ezzel definiáltuk a z tengelyt. Az x tengelyt az origón átmenő, y - z síkra merőleges egyenes határozza 

meg. A koordinátákat ezután a tengelyek mentén mm-ben értendő elmozdulás adja. Az emberi agyak közötti 

jelentős morfológiai diverzitásnak köszönhetően az így számított koordináták még nem alkalmasak az alanyok 

közti összevetésre, populáció analízisre. 

Ezért szükséges egy konvencionálisan átlagosnak tekintett agy kijelölésére. Ezt a képet nevezzük template-nek. 

A template mindig adott koordinátarendszerben van. Az individuális agyról készített felvételhez ezután 

regisztrációval meghatározhatjuk azt a - lineáris vagy nemlineáris - transzformációt, mellyel a kép fedésbe 

hozható a template-tel. Így egy adott koordinátájú pont megfeleltethető az agy egy adott anatómiai 

struktúrájával. A template-hez történő regisztrációt normalizálásnak nevezzük. 

Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb template-ket és koordináta-rendszereket: 

• Talairach tér: a Talairach atlasz koordináta rendszere, a mai napig hivatkozási alapnak tekinthető a 

neurológiai témájú közleményekben.[talairach1988co] 

• QQQICBM-tér: Az International Consortium for Brain Mapping által kifejlesztett új, szintén átlagképen 

alapuló template és koordináta rendszer. [key-14] 

A Talairach, MNI és anatómiai MNI terek között publikált validált transzformációk biztosítják az átjárhatóságot. 

Az agyatlaszok mindig egy adott térben, egy adott template-hez képest vannak definiálva. 

1.2.1. Az agyatlasz általános fogalma 

Az agyatlasz egy adatbázis, mely lokális információkat tartalmaz az agyról. A lokalizálás egy meghatározott 

térben történik. A tartalmazott információk igen sokfélék lehetnek. Az orvosi képalkotó módszerekkel készített 

felvételekből több faj (pl. makákók, delfinek, patkányok) agyatlaszai is elkészültek. A tartalmazott 

információnak lehet időbeli dimenziója is (4D atlaszok), pl. az agy fejlődését vagy öregedését leíró atlaszok 

esetében. Az egészséges emberi agyat reprezentáló atlaszokon kívül fejlesztenek patológiai atlaszokat pl. az 

Alzheimer-kórhoz, vagy a sclerosis multiplex tanulmányozására.[toga2002brain] Az atlasz tehát többek között 

anatómiai, funkcionális, időbeli, morfológiai, patológiai, statisztikai, genetikai információkat is tartalmazhat. 

1.2.2. Az agyatlaszok informatikai reprezentációja 

A digitális volume az orvosi képalkotás egyik speciális, 2-, 3- vagy 4 dimenziós adatok tárolására szolgáló 

informatikai eszköze. A digitális volume-ok képelemeit voxeleknek hívjuk. A voxelekben a reprezentációtól 

függő típusú értékek lehetnek. A volume-ok ezen kívül tartalmaznak a voxelkoordinátákhoz világkoordinátákat 

rendelő információkat is. A digitális volume memóriaigénye a felbontás növelésekor köbösen nő. 

Az agyatlaszok informatikai szempontból egy vagy több digitális volume-mal, a hozzájuk kapcsolódó 

koordináta-rendszer leírással, valamint valamilyen, a voxelekben tárolt értéket a valós neurológiai 

információnak megfeleltető leképzéssel reprezentálhatjuk. Ez a megfeleltetés fontos jellemzője az atlasznak. 

1.2.3. A voxelinformáció megfeleltetése a valós neurológiai információnak 

Az agyatlaszok gyakran több térképből, az angol terminológiának megfelelően map-ből állnak. Ezek különböző 

típusokba sorolhatóak az alapján, hogy milyen módon feleltetik meg a digitális volume-ban tárolt voxelértéket a 

valós neurológiai információnak. Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb típusokat. 

1.2.4. Label map 

A label map egy digitális volume-ból és egy (szöveges) leírófájlból áll. A volume-beli voxelintenzitás egy 

index, melyhez tartozó bejegyzést kikeresve a leíró fájlból megkapjuk az adott voxelhez tartozó neurológiai 
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információt. Az index - információ megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű, 1-1 kapcsolatokról van 

szó.[lancaster2000automated] 

1.2.5. Hierarchikus label map 

A label map-ek egyfajta tömörített változata. A map-ek ezen típusában egy volume egy voxelhez többféle 

neurológiai információt is hozzárendelhetünk. A voxelintenzitásnak megfelelő indexhez tartozó bejegyzésben az 

összes információt sorban megtaláljuk. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely voxelek felelnek meg egy adott 

feltételnek, akkor több voxelindexet kapunk vissza. Az index - információ megfeleltetés nem kölcsönösen 

egyértelmű, n-1 kapcsolatról beszélhetünk.[lancaster2000automated] 

1.2.6. Probability map 

A volume-ban tárolt voxelértékek egyetlen neurológiai információhoz kötődő valószínűségek []. Pl. a 

szürkeállomány probability map-je megmutatja, hogy az adott voxelben mekkora eséllyel lehet agyi 

szürkeállomány. Fontos, hogy adott legyen a voxelérték - valószínűség 

megfeleltetés.[mazziotta1995probabilistic] 

1.2.7. Maximum probability map 

Több probability map maximum likelihood módszerrel tömörített összegzése. Segítségével megtudható, hogy 

több, térben átfedő valószínűségi jellegű neurológiai információ (pl. anatómiai struktúra) közül melyik a 

legvalószínűbb az adott lokalizációban, és mekkora ez a valószínűség. Egy label map-ből és egy valószínűségi 

map-ből áll. A label map feleteti meg a lokalizációt a legvalószínűbb információval, a valószínűségi map azonos 

lokalizációjából pedig kiolvashatjuk ezt a valószínűséget.[hammers2003three] 

2. Agyatlaszok fontosabb alkalmazásai a klinikai 
képfeldolgozásban 

Az agy strukturális eltérései számos kórkép estén kevésbé ismertek; összetettebb, személyre szabott vizsgálati 

protokollra van szükség ahhoz, hogy megjelenítsük és felismerjük azokat. 

Az epilepsziabetegség hátterében pl. nem minden esetben szerepel térfoglaló agyi folyamat vagy jól 

jellemezhető szerkezeti eltérés: az agy kapcsolatrendszerében azonban sok esetben eltérések igazolhatóak. 

Ugyanígy több más kóros állapot esetén is ki lehet mutatni az agyi területek összeköttetéseinek károsodását: 

beszédelmaradás, dyslexia, neurodegeneratív betegségek. Többek között ilyen és ehhez hasonló problémák 

diagnoztizálásában is jelentős segítséget nyújtanak az agyatlaszok. 

Néhány jellemző alkalmazásuk: 

• anatómiai lokalizáció: a kevés funkcionális információt tartalmazó (pl. funkcionális) képeken agyatlaszhoz 

történő regisztrációt követően lehetővé válik a képletek anatómiai lokalizációja. 

• szegmentációs algoritmusok: egy anatómiai képlet szegmentálása történhet annak valószínűségi map-jének 

felhasználásával. 

• műtéti tervezés: információ nyerhető a tervezett beavatkozás lehetséges következményeiről, kockázatairól. 

• oktatás: az atlaszokból látványos 3D-s rekonstrukciók készíthetők 

2.1. Egy gyakorlati alkalmazás: SPM Anatomy Toolbox 

Az Anatomy Toolbox azQQQSPM (Statistical Parametric Mapping) Matlab [matlab] alapú orvosi 

képfeldolgozó szoftvercsomag agyatlasz alapú lokalizálást megvalósító bővítménye [key-

18][eickhoff2005new]. A szoftverhez mellékelt CYTO Anatomy és Anatomy Fiber Tracts atlaszokat 

felhasználva parametrikus képek széleskörű statisztikai - nem valós idejű - analízisét teszi lehetővé. Munkánk 

során a validálás lépésénél használtuk fel. A célkitűzésünkben leírt szoftver ezen program több atlaszt kezelő, 

interaktív, régió analízist támogató alternatívája. 
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3. Agyatlaszok összevetése 

Ebben a szakaszban összevetjük és elemezzük a legfontosabb, interneten szabadon letölthető agyatlaszokat. Az 

egészséges emberi agy atlaszaira koncentráltunk. Az összehasonlító analízis célja, hogy a célkitűzésnek 

megfelelően megalkothassunk egy általános atlasz fogalmat, valamint megállapíthassuk, hogy egy, a 

keretrendszerbe integrálandó atlasz milyen kiegészítésekkel felel meg ennek. Az analízis teszi lehetővé a 

célkitűzésben szereplő szoftver megtervezését is. A következő tulajdonságokat vizsgáltuk: koordináta-rendszer, 

map típusok, komponensek, fájlformátum és egyéb atlaszspecifikus jellemzők. 

3.1. Elérhető agyatlaszok 

Az elérhető agyatlaszok áttekintése után az alábbiakban ismertetett atlaszok további vizsgálata mellett 

döntöttünk. 

3.1.1. Talairach Daemon 

Az 1988-as post mortem Talairach-atlasz digitalizált változata. Nem valószínűségi atlasz. Hierarchikus, 5 

mélységű: Hemisphere, Lobe, Gyrus, TissueType, CellType. Ezek Talairach-koordinátákon keresztül érhetők el. 

Elérhető On-Line alkalmazásban is. Nagyon fontos atlasz, hivatkozási alap. [key-

15][talairach1988co][lancaster2000automated] 

3.1.2. ICBM atlaszok 

International Consortium for Brain Mapping által fejlesztett atlasz család. Letölthető es on-line elérhető 

adatbázisokat is tartalmaz. 

• Atlaszok: Human Atlasz: egy 76 éves női alany T1 MRI és post mortem 3D anatómiai képe Talairach-térben. 

• ICBM 452 T1 Atlasz: fiatal felnőtt alanyok T1 MRI felvételeinek átlaga. Két változata létezik: AFFIN AIR 

12 és WARP 5 atlasz.(utóbbi pontosabb, és több részletet mutat) Az atlasz ICBM térben van. 

• ICBM DTI-81 Atlasz: Sztereotaxiális valószínűségi fehérállomány atlasz, DTI-alapú fehérállomány 

információkon alapul. Az ICBM 152 template-re épül, tehát MNI-térben van. Automatikus fehérállomány 

szegmentációhoz is használható.[key-19] 

• ICBM valószínűségi atlaszok: Az ICBM 452 template-re épül, ICBM térben van. A következő struktúrák 

valószínűségeit adja meg: GMQQQ, Lebenyek, Nucleusok, Sulcusok. Felfogható hierarchikus valószínűségi 

atlaszként is.[key-17] 

• ICBM T2 50 Template: Az ICBM térben lévő, T2-es kontrasztú MRI felvételek átlaga. 

• ICBM Template: 21 T1 MRI felvétel átlagai ugyanattól az alanytól. Az ICBM-tér alap template-je. Címkézett 

agyi struktúrákat is tartalmaz. 

3.1.3. LPBA-40 

LONI Probabilistic Brain Atlas. Az agy anatómiai régióinak valószínűségi atlaszait tartalmazza. Az aktivációs 

területek lokalizációját szolgáló atlasz. 56 db agyi struktúra probability map-jét tartalmazza. Megtalálható benne 

az ezen struktúrákhoz készített Maximum Probability Map is. 40 alany T1-es kontrasztú MRI felvételeinek 

manuális szegmentációjával készült. MNI és ICBM térben is elérhető.[key-16] 

3.1.4. CYTO Anatomy 

47 szürkeállománybeli struktúra probability map-je. MPM-et is tartalmaz. Anatómiai MNI-térben van. 10 alany 

post mortem metszetei alapján készült. Az SPM Matlab alapú orvosi képfeldolgozó szoftver Anatomy Toolbox 

[key-18] nevű bővítményének saját atlasza. 

3.1.5. Anatomy Fiber Tracts 
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Az SPM Anatomy Toolbox [key-18] saját fehérállomány atlasza. 13 fehérállománybeli struktúra probability 

map-je. A CYTO Anatomy atlaszhoz hasonlóan tartalmaz MPM-et. Szintén anatómiai MNI-térben van és 10 

alany post mortem metszetei alapján készült. 

3.1.6. LONI Mouse Atlas 

LONI valószínűségi patkány agyatlasz. 13 régió probability map-jét tartalmazza. Mivel nem emberi agyat 

reprezentál, egy saját, p0-averageBrain nevű template-tel rendelkezik.[key-20] 

3.1.7. Brede 

A Brede atlasz kiváló példa az agyatlaszok sokszínűségére, ugyanis esetében nem egy volumetrikus atlaszról 

van szó. Az adatabázis a neurológiai témájú cikkekben és közleményekben megemlített, Talairach-

koordinátákban kifejezett lokalizációs információk gyűjteménye. Egy tetszőleges koordinátájú pontra történő 

lekérdezés eredményeképpen cikkek listáját kapjuk, a bennük említett és az általunk megadott lokalizáció 

távolsága szerint rendezett sorrendben. [brede] 

4. Atlaszok összehasonlító analízise 

Az összehasonlító analízis során azt vizsgáltuk, hogy az egyes atlaszoknak milyen komponensei elérhetőek, 

melyeket és hogyan lehetne az egységes kezelhetőség érdekében pótolni. 

A következő alapvető komponenseket különítettük el: 

• label volume, label text (ezek lehetnek label map, vagy MPM komponensei is) 

• map volume (ez kifejezetten az MPM-hez tartozó valószínűségi volume) 

• struktúránkénti probability map 

• template és koordinátarendszer leírás 

Ezen komponensek vizsgálatának eredménye a . táblázatban látható. 

Az analízisből levonható egyik következtetés, hogy az atlaszok mind formailag, mind tartalmilag igen eltérőek. 

A tartalmazott agyi struktúrák között sokrétű átfedések lehetnek. Létezik struktúra, mely több atlaszban is jelen 

van, általában más elnevezéssel. A nomenklatúrából fakadó problémákat orvosi közreműködéssel és a 

NeuroLex [key-23] on-line neurológiai lexikon használatával hidaltuk át. Azonos anatómiai struktúrákat 

tekintve is tapasztalhatunk az atlaszok között jelentős különbségeket [key-10][. Ábra]. Jelen munka a jövőben 

ezen problémák további vizsgálatát is lehetővé teszi. 

További következtetés, hogy egy általános atlaszfogalom definiálása után az összes integrálandó atlaszt 

bizonyos mértékben uniformizálnunk kell. Fontos kérdés az uniformizálás mértéke, mivel ez a művelet 

könnyebbé teszi az egységes keretrendszer kialakítását, azonban megnehezíti az atlaszok integrálását a 

keretrendszerbe. Utóbbi a későbbiekben komoly többletmunkát jelenthet új atlaszok integrálása vagy a régiek 

frissítése esetén. Kevésbé uniformizált atlaszok esetén a keretrendszernek túl sok problémára kellene 

felkészülnie. Kompromisszumot kellett tehát kötnünk a karbantarthatóság és az egyszerű kezelhetőség között. 
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III. rész - A KÉPREKONSTRUKCIÓS 
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8. fejezet - BEVEZETÉS 

1. A leképezés folyamata, képalkotó eszközök 

1.1. CT 

A computer tomográf esetében a leképezést a vizsgált objektum körül forgó röntgencső és a vele szemben 

elhelyezkedő, szintén forgó detektor végzi. A detektor-röntgencső rendszer szerkezet határozza meg, hogy egy 

körbefordulás esetében hány metszet készül: a korszerű berendezések segítségével 8, 16 64 és 128 szeletet is 

készíthető. A leképezés lényege a CT esetéban az, hogy a vizsgált objektum körül forgó röntgencsőből ún. cone-

beam sugárban kilépő röntgen nyalábok a detektorra gyengülés után érkeznek. A gyengülés mértéke az anyag 

sűrűségének a függvénye, így ezzel a technikával egy rögzített szögirány mellet egy ún. vetületi kép készíthető. 

A vetületi képek különböző szögek melletti detektálásával egy olyan vetületi képsorozat készíthető, amelyek 

megfelelő alapot nyújtanak a képtérben lévő objektum röntgensugárzási elnyelőképességének 2D 

eloszlássorozatának (metszeti képeinek) előállításához. 

Amennyiben a leképezés közben az ágy mozgást végez, akkor spirál CT-ről beszélünk. 

Kis látóterű kamerák esetében alkalmaznak ún. flat-pabel detektorokat, amelyek 3D cone-beam elképezést 

tesznek lehetővé. 

1.2. SPECT 

A SPECT-módszer instrumentális kelléke egy nagyméretű (40-60 cm átmérőjű) szcintillációs kristály, amelyben 

nyomjelző radioaktív izotópok bomlását kísérő gammakvantumok felvillanásokat keltenek. A vizsgálati személy 

és a kristály közé a kristály felületére merőleges tengelyű, párhuzamos furatokat tartalmazó kollimátort 

helyeznek abból a célból, hogy az egyes szcintillációs események kristályon belüli lokalizációja, valamint a 

gamma-kvantumokat eredményező radioaktív bomlások helye közötti mutatkozó szférikus korreláció egy része 

megmaradjon. A kristályon belül a felvillanások helyzetérzékeny detektálását a kristálynak kollimátorral 

átellenes felületét beborító fotoelektron-sokszorozó rendszerrel (ezek száma típustól függően 40 és 100 között 

változhat), valamint az ahhoz kapcsolódó elektronikával biztosítják. Rögzített geometria mellett ilyen módon 

előállítható a radiofarmakon szervezeten belüli háromdimenziós eloszlásnak egy vetületi képe. Ha a méréseket a 

kristálynak a vizsgálati személy hossztengelye körüli elforgatásával több különböző geometria mellett 

megismétlik, a különböző irányú vetületi képekből a háromdimenziós radiofarmakon-eloszlás is 

rekonstruálható. 

Kétségtelen, hogy a SPECT-módszernek számos előnyös vonása mellett hátrányai is vannak. Ezek között 

elsősorban a mechanikus kollimátor alkalmazásával összefüggő, csökkent fényerőt kell említeni. A furatok 

közötti úgy méretezik a falvastagságot, hogy az biztosítsa a kristályfelszínre nem merőleges irányban haladó 

gammakvantumok közel 100%-os abszorpcióját. Emiatt a képalkotás számára információt hordozó gamma-

kvantumok száma több nagyságrenddel elmarad a szervezetbe bejuttatott össz radioaktivitásból származó 

gamma-kvantumok száma mögött. Kényelmetlenséget jelent az is, hogy a különböző irányú vetületi képek 

elkészítése csak egymást követően történhet, ezért a vizsgálatok végrehajtásához viszonylag hosszú időre van 

szükség. 

A SPECT-módszer mindkét hátrányát ki lehet küszöbölni, ha a farmakon-molekulák nyomjelzésére 

pozitronbomló izotópokat használunk. A szöveti környezetbe ágyazott bomló magokból emittált pozitronok 

átlagos lineáris hatótávolsága 0,2-2,6 mm közé esik a maximális pozitron-energiák értékétől függő módon. A 

lefékeződött pozitronok és a szöveti elektronok szétsugárzásából származó két, 511 keV energiájú gamma-

kvantum a kölcsönhatás helyét jó közelítéssel egymással ellentétes irányban hagyja el. Az összetartozó 

gammafotonokat koincidenciában detektáló két kisméretű kristály egy olyan térbeli egyenest jelöl ki, amely 

áthalad az szétsugárzás helyén. Ez a hely 0,2-2,6 mm pontossággal megegyezik a pozitronbomlás (a nyomjelzett 

farmakon) helyével. Ez az elektronikus kollimáció, valamint a gamma-kvantumok egyenletes szögeloszlása 

lehetőséget nyújt arra, hogy a vizsgálati személyben kialakult egyensúlyi radiofarmakon-eloszlásról úgy 

lehessen vetületi képeket előállítani, hogy a rendelkezésre álló gamma-kvantumok igen nagy hányadát 

felhasználjuk a képalkotás céljára. Ha a szcintillációs detektorokat gyűrűszerűen helyezzük el a vizsgálati 

személy körül, az összes" vetítési irányhoz tartozó vetületi képek egyidejűleg előállíthatók. Egyetlen gyűrű 

alkalmazásával természetesen csak a (néhány milliméteres) detektorméretek által megszabott vastagságú, 
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korong alakú régió radiofarmakon-eloszlásáról lehet információt nyerni. Az egymás mellé helyezett 

detektorgyűrűk számának növelésével a radiofarmakon-eloszlás tetszőlegesen növelhető térbeli hányada 

képezhető le egyidejűleg. 

1.3. PET 

A PET-vizsgálatok során általában intravénás módon injektálnak az élő szervezetbe olyan molekulákat, amelyek 

a különböző szöveti régiókba eljutva biokémiai és fiziko-kémiai folyamatokban vesznek részt. Ezeknek a 

folyamatoknak a jellegzetességeiről a bejuttatott molekulák egyensúlyi eloszlása, valamint ezen egyensúlyi 

eloszlás kialakulásának kinetikája hordoz információt. Az eloszlások mérése érdekében a molekulákat 

pozitronbomló radioaktív izotóppal jelölik meg1. A radioaktív izotópok bomlásából származó pozitronok a 

szövetekben 1-2 mm befutása után lefékeződnek, és a környezet elektronjaival ún. annihilációs kölcsönhatásba 

lépnek. Ennek eredményeképpen a pozitron-elektron pár „eltűnik”, és két, 511keV energiájú, „annihilációs” 

gamma kvantum keletkezik, amelyek a kölcsönhatás helyét egy egyenes mentén, egymással ellentétes irányban 

hagyják el. Ha ezt a két gamma részecskét egy gyűrűszerű geometriában elhelyezkedő detektorrendszer két 

eleme egyidejűleg („koincidenciában”) érzékeli, akkor ez az esemény jelzi, hogy a két detektor geometriai 

helyzete által kijelölt egyenes mentén valahol egy annihilációs kölcsönhatás játszódott le. Az 1-es ábrán 

berajzolt párhuzamos egyenesek (koincidencia-vonalak) együttese egy vetületi irányt jelöl ki. Erre az irányra 

merőlegesen, egy adott idő alatt rögzített koincidencia-események eloszlását projekciós vonalnak nevezzük, 

amelyet a gyűrű síkja és a projekció szöge jellemez. 

1. ábra: Egy detektorgyűrű sematikus ábrája 

Az adatgyűjtés során egy detektorgyűrű esetében az 1-3 fokonként kijelölt projekciós irányok által 

meghatározott projekciós vonalakat egy mátrixba az ú.n. szinogramba rendezik. A mátrixban a sorok a 

projekciós irányokat, az oszlopok pedig az iránnyal párhuzamos koincidencia-vonalakat azonosítják. Egy ilyen 

adatgyűjtő topológia a matematikai előrevetítés (forward projection) technikai megvalósításának tekinthető. A 

mérési adatokból a radioaktivitás eloszlást előállító, ún. rekonstrukciós probléma matematikai modelljében az 

előrevetítés egy olyan transzformációt jelent, ami a detektor síkjában (a képtérben) lévő radioaktivitás-eloszlást 

a projekciós térbe képezi le. Ennek a leképezésnek az eredménye a szinogram. Az előrevetítés inverz 

transzformációja a visszavetítés (back projection), amely a projekciós térben értelmezett szinogramból az eredeti 

eloszlást (a képet) állítja elő. Az előre- és visszavetítésen alapuló rekonstrukciós probléma analitikusan 

megoldható, éppen ezért a visszavetítéses módszer világszerte elterjedt képrekonstrukciós eljárás volt. Hátránya, 

hogy tökéletes rekonstrukciós képet csak megszámlálhatóan végtelen sok projekció alapján lehet előállítani. A 

gyakorlatban természetesen csak véges számú projekciós szög mentén állítják elő a szinogramot, aminek 

egyenes következménye, hogy a rekonstruált képen jellegzetes, sugárirányú csóvák jelennek meg. Ennek a 

zajnak a csökkentésére a visszavetítés előtt a szinogramokon különböző szűrést lehet alkalmazni. Egy ilyen 

eljárással kiegészített képrekonstrukciós algoritmus a szűrt visszavetítés (filtered back-projection). Az 

informatika fejlődése során lezajlott teljesítmény-növekedés lehetővé tette, hogy a képrekonstrukciót a leképező 

eszközök ú.n. statisztikai modellje alapján kidolgozott eljárások segítségével lehessen megoldani. Az így 

kidolgozott algoritmusokat összefoglaló néven iteratív rekonstrukciós módszereknek nevezzük. Az iteratív 

módszerekkel jobb jel/zaj viszonyú kép állítható elő, a számítások azonban csak komoly számolási és 

adattárolási kapacitással rendelkező számítógépeken futtathatók. Ez az igény hatványozottan jelentkezik abban 

az esetben, ha a 2D adatgyűjtésről áttérünk a 3D adatgyűjtésre. Erre akkor van lehetőség, ha a koincidencia-

vonalakat nem csak a detektorgyűrűkön belül, hanem gyűrűk között is értelmezni lehet. Ebben az esetben az 

iteratív rekonstrukciós algoritmusok futtatása csak számítógép klasztereken2 lehetséges. A PET-képek 

rekonstrukciója csak megfelelő korrekciós eljárásokkal együtt végezhető el. A valódi koincidencia-események 

(true-events) mellett ugyanis számolni kell a szóródás (scatter-events), vagy a véletlen egybeesés (random-

events) miatt tévesen regisztrált események torzító hatásával. Ezek az események úgy keletkeznek (2. ábra), 

hogy az összetartozó, 511 keV-es annihilációs gamma kvantumok helyett az egyidejűleg „megszólaló” két 

detektor nem összetartozó, hanem időben véletlenül összeeső gamma kvantumokat vagy az egyik detektor egy 

Compton-szórásból eredő gamma kvantumot érzékel. Az ilyen eseményeket törölni kell a tárolt események 

közül, mert a véletlen koincidencia-kapcsolatban megszólaló detektorok által meghatározott egyeneshez nem 

rendelhető annihilációs kölcsönhatás. Amennyiben a látótérben nagy a radioaktivitás-koncentráció, a holtidő 

korrekcióra is szükség van, mivel a detektorrendszer és az elektronika csak egy meghatározott aktivitásszintig 

tudja az aktivitással arányos koincidencia-eseményszámot rögzíteni. A koincidencia események regisztrált 

számát korrigálni kell a szöveti elnyelésre is, hiszen az annihilációs gamma kvantumok keletkezésük helyéről 

indulva csak különböző szöveti vastagságon áthaladva érik el a detektorokat. Minél nagyobb ez a szöveti 

vastagság, annál nagyobb a szöveti abszorpció valószínűsége. Az ilyen korrekciót ún. transzmissziós mérések 

alapján végzik, amely során a vizsgált rendszer körül forgó, 511 keV-es gamma-forrással mérik a különböző 
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koincidencia-vonalak irányában a rendszeren áthaladó sugárzás intenzitás-gyengülését. A legkorszerűbb PET-

kamerákban a szöveti gyengítést már a PET-mérésekkel egyidőben rögzített CT-mérések elnyelési adatai 

alapján számolják. 

  2. ábra: A valódi- (true) és véletlen (random) koincidencia-eseményeket valamint a szóródással (scatter) 

kapcsolatos hasonló eseményeket bemutató sematikus ábra 

A statikus PET-vizsgálatok esetében az adatgyűjtést akkor kezdik, amikor az egyensúlyi állapot már 

(megközelítőleg) kialakult. Az adatgyűjtés ideje a képpel szemben támasztott minőségi elvárások (jó jel/zaj 

viszony) és a vizsgálatra szánt idő közötti kompromisszum alapján állapítható meg. A dinamikus PET-

vizsgálatok során az adatgyűjtés a tracer-injektálás kezdetétől az egyensúlyi eloszlás kialakulásáig tart. A 

szöveti akkumulációban szerepet játszó folyamatok és azok összefüggései egy kinetikai modellel írhatók le. A 

modell alapján a szöveti radioaktivitás-koncentrációk időbeli változására képpontonként (vagy kijelölt 

régiónként) differenciál-egyenleteket lehet felírni. A differenciál-egyenlet rendszer megoldásával numerikusan 

meghatározhatók a modellt alkotó folyamatok paraméterei (sebességi állandói). Ehhez gyakran ismerni kell a 

radioaktivitás vérben mért koncentrációjának időbeli változását, az ún. vérgörbét. 

1.3.1. Projekciós és list-módú leképezés 

A mérési adatokat PET kamera esetében két különböző módon tárolják: 

• koincidencia vonalak mentén összeszámolt koincidencia események száma (hisztogram mód), vagy 

• a koincidencia események keletkezésük sorrendjében történő tárolás (lista mód) 

A hisztogram mód esetében is két tárolási lehetőség van: 

• szinogramba rendezett módon 

• természetes geometria mentén meghatározott koincidencia vonalakhoz rendelt számlálókban (természetes 

mód) 

Ez sznogramba rendezés előnye, hogy FBP eljárással képet lehet előállítani, azonban mivel az adatok a 

természetes geometria mentén meghatározott koincidencia vonalak mentén keletkeznek, a szinogramba rendezés 

információ veszteséggel jár. 

1.4. MRI 

Az MRI az 1970-es évek végétől vált a képi diagnosztika egyik fontos eszközévé, működési elve a proton NMR 

(Nuclear magnetic resonance) alapú képalkotás. Az MRI látóterében elhelyezett objektum vagy testrész 

atommagjaiban az erős mágneses tértől függő frekvenciájú elektromágneses hullám energiája nyelődik el, majd 

a kötési helyzetének megfelelő, azonos vagy kissé eltérő frekvenciájú jelet sugároz, amelynek időbeli változása 

is a kötési tulajdonságaitól függ. Ennek megfelelően az NMR egy kiváló analitikai módszer, ahol a kapott 

válaszjel spektrumának elemzésével az anyagminta összetételére lehet következtetni 

(melléklet).  MELLÉKLETBE: A rádiófrekvenciás pulzusok alkalmazásával a proton - általában a nukleáris 

mágnesezettség - nem termodinamikai egyensúlyi állapotait állíthatjuk elő. Felismerve, hogy a nukleáris 

mágnesezettség M vektorának (kép) külső mágneses térrel párhuzamos (z) és az arra merőleges (x-y) 

komponense lényegesen eltérően viselkedik. A z komponens relaxációja, a T1 a spinek és a környezet ("rács") 

közti energiacserét az x-y komponensé, a T2 pedig a spinrendszeren belüli információcserét írja le. A T1 és 

T2  relaxációs idők hossza különböző, következésképpen más-más időtartamú időablakot jelentenek az időben 

változó jelenségek "lefényképezésében". A rádióhullám és a mágneses tér jellemzőinek a megválasztása - a 

fizikai alapokból kiindulva - olyan, hogy a kapcsolat csak meghatározott atommagokkal, az MRI 

legáltalánosabban használt változatában például a hidrogénatomok magjaival, a protonokkal jöjjön létre. Tovább 

szűkíthető a kör úgy, hogy a válasz a test kb. 70%-át kitevő vízmolekulák protonjaitól származzon. 

Természetesen számos más stabil izotóp NMR-képe is használatos. Az élő szervezetben a hidrogén nagy 

koncentrációban van jelen, elsősorban a víztartalom miatt. Az MRI nagy előnye a CT-hez képest, az igen jó 

kontrasztfelbontó képessége a lágyrészek területén, melyet tehát nem csak egyetlen tényező (mint a CT esetében 

a sugárgyengítés) leképezésével ér el, hanem több, egymástól független paraméter szerint készült képkontraszt 

elérésére nyílik mód. Ezek a paraméterek a szövetek legkülönfélébb biokémiai, biofizikai tulajdonságait 

tükrözik. Ennek megfelelően a legalapvetőbb MR képek a T1-, T2-súlyozott és protondenzitású felvételek, de a 

különféle mérési eljárások, az ún. (pulzus)szekvenciák mozgás (MR angiográfia, diffúziós MR), mágneses 
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inhomogenitás (funkcionális MR) és hőmérséklet (MR vezérelt terápia) iránti érzékenységének, és az ún. kémiai 

eltolódás, valamint a mágneses átadás jelenségének (MR spektroszkópia, MTC) használatával speciális szöveti 

tulajdonságok is megjeleníthetők (melléklet). A mágneses rezonancia képalkotás nem jelent sugárterhelést a 

betegnek, nem szükséges exogén kontrasztanyag adása, így minimális kockázattal jár. 
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9. fejezet - Képrekonstrukciós 
módszerek 

A képrekonstrukciós feladat célja a leképezős rendszer látóterében elhelyezkedő objektum valamely vizsgált 

paraméterének térbeli eloszlásának előállítása a mérés során rögzített projekciós mérési adatok megfelelő 

feldolgozásával. CT-vel pl. a röntgen sugárázás elnyelését lehet mérni, így a rekonstruált paraméter az vizsgált 

anyag (test, objektum) anyagsűrűségével összefüggő paraméter lesz. Mivel az emberi szervezetben a csont, és a 

különböző szövetek sűrűsége lényegese eltérő, a CT alkalmas a az eltérő sűrűségű lágyszöveti képletek és 

csontszerkezet vizsgálatára. Az izotópos vizsgálatok esetében a mért paraméter a radioaktív bomlások száma 

lehet, így az előállított képi információ az intravénásan bejuttatott radioaktív izotóppal jelölt molekula térbeli 

sűrűségével lesz kapcsolatos. 

A kép előállítása során használt matematikai módszerek tárgyalását csak megfelelő absztrakcióval lehet 

elvégezni. Azaz ha a mért fizikai mennyiségtől, a mérési eljárás technikai részleteitől eltekintünk, és csak a 

leképezés folyamatának geometriai tulajdonságait vizsgáljuk, akkor előállítható olyan matematikai eljárás ami 

konkrét eszköz k képrekonstrukciós szoftvereiben használhatók. 

1. Analitikus eljárás 

1.1. A projekción alapuló képalkotás PET esetében 

A PET-vizsgálatok során általában intravénás módon injektálnak az élő szervezetbe olyan molekulákat, amelyek 

a különböző szöveti régiókba eljutva biokémiai és fiziko-kémiai folyamatokban vesznek részt. Ezeknek a 

folyamatoknak a jellegzetességeiről a bejuttatott molekulák egyensúlyi eloszlása, valamint ezen egyensúlyi 

eloszlás kialakulásának kinetikája hordoz információt. Az eloszlások mérése érdekében a molekulákat 

pozitronbomló radioaktív izotóppal jelölik meg1. A radioaktív izotópok bomlásából származó pozitronok a 

szövetekben 1-2 mm befutása után lefékeződnek, és a környezet elektronjaival ún. annihilációs kölcsönhatásba 

lépnek. Ennek eredményeképpen a pozitron-elektron pár „eltűnik”, és két, 511keV energiájú, „annihilációs” 

gamma kvantum keletkezik, amelyek a kölcsönhatás helyét egy egyenes mentén, egymással ellentétes irányban 

hagyják el. Ha ezt a két gamma részecskét egy gyűrűszerű geometriában elhelyezkedő detektorrendszer két 

eleme egyidejűleg („koincidenciában”) érzékeli, akkor ez az esemény jelzi, hogy a két detektor geometriai 

helyzete által kijelölt egyenes mentén valahol egy annihilációs kölcsönhatás játszódott le. Az 1-es ábrán 

berajzolt párhuzamos egyenesek (koincidencia-vonalak) együttese egy vetületi irányt jelöl ki. Erre az irányra 

merőlegesen, egy adott idő alatt rögzített koincidencia-események eloszlását projekciós vonalnak nevezzük, 

amelyet a gyűrű síkja és a projekció szöge jellemez. 

1. ábra: Egy detektorgyűrű sematikus ábrája 

Az adatgyűjtés során egy detektorgyűrű esetében az 1-3 fokonként kijelölt projekciós irányok által 

meghatározott projekciós vonalakat egy mátrixba az ú.n. szinogramba rendezik. A mátrixban a sorok a 

projekciós irányokat, az oszlopok pedig az iránnyal párhuzamos koincidencia-vonalakat azonosítják. Egy ilyen 

adatgyűjtő topológia a matematikai előrevetítés (forward projection) technikai megvalósításának tekinthető. A 

mérési adatokból a radioaktivitás eloszlást előállító, ún. rekonstrukciós probléma matematikai modelljében az 

előrevetítés egy olyan transzformációt jelent, ami a detektor síkjában (a képtérben) lévő radioaktivitás-eloszlást 

a projekciós térbe képezi le. Ennek a leképezésnek az eredménye a szinogram. Az előrevetítés inverz 

transzformációja a visszavetítés (back projection), amely a projekciós térben értelmezett szinogramból az eredeti 

eloszlást (a képet) állítja elő. Az előre- és visszavetítésen alapuló rekonstrukciós probléma analitikusan 

megoldható, éppen ezért a visszavetítéses módszer világszerte elterjedt képrekonstrukciós eljárás volt. Hátránya, 

hogy tökéletes rekonstrukciós képet csak megszámlálhatóan végtelen sok projekció alapján lehet előállítani. A 

gyakorlatban természetesen csak véges számú projekciós szög mentén állítják elő a szinogramot, aminek 

egyenes következménye, hogy a rekonstruált képen jellegzetes, sugárirányú csóvák jelennek meg. Ennek a 

zajnak a csökkentésére a visszavetítés előtt a szinogramokon különböző szűrést lehet alkalmazni. Egy ilyen 

eljárással kiegészített képrekonstrukciós algoritmus a szűrt visszavetítés (filtered back-projection).A 2D-s 

analitikus eljárásoknál csak megfelelő látómező szeletekhez tartozó LOR-okat, illetve az azokhoz tartozó 

eseményeket használjuk fel a számításba. (Ma már elavultnak tekinthető PET kamerák csak 2D-s gyűjtésre 

alkalmasak, tehát bennük az egyes detektor gyűrűk közötti LOR-ok nincsenek definiálva. Továbbá opcionálisan, 

a gyűrűket egymástól a látótérbe benyúló ólom lemezekkel un. septákkal vannak elhatárolva). A LOR-okat 
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projekciós irány szerint rendezzük. A projekciós szögnek és a projekciós irányra merőleges vetületen definiált 

távolság változó függvényében ábrázolt eseményösszeget szinogrammnak nevezzük. 

Más szóval adott projekciós irányhoz és adott látómező szelethez tartozó aktivitás integrál vetülete a szinogram. 

A 2D-s valós térből, a projekciós térbe való leképzést Radon transzformációnak nevezzük. Ily módon a 2D-s 

PET mérés ekvivalens a mért térfogatban találhat aktivitás eloszlás 2D-s szeletein végrehajtott Radon 

transzformációkkal. Ennek megfelelően, az eredeti aktivitás eloszlás visszanyeréséhez, az az a szeletenkénti kép 

rekonstrukciókhoz inverz Radon transzformációt kell alkalmaznunk, ami megfelel a projekciós tér valós térbe 

történő transzformálásával. A rekonstruált 2D-s szeletek utólagos pozícióhelyes összeillesztésevel nyerhetünk 

kvázi háromdimenziós képet. A gyakorlatban a Radon transzformációnál stabilabb és számítógépes 

feldolgozásnak jobban megfelelő, diszkretizálható Szűrt Visszavetítést (Filtered Backprojection - FBP) 

alkalmaznak. 

2D módszerek alapvető eleme a gyűjtött adatok szinogrammok képtérbe való visszavetítése. Ez gyakorlatilag a 

az az a binérték és a vetítési szög függvényeképp előálló értékek képmátrixba történő visszahelyezését jelenti, a 

megfelelő s és φ értékekhez tartozó LOR mentén. Mivel a hagyományos PET készülékeknél (nem TOF-PET-ek 

esetén) az az információ, hogy adott LOR-ban jelentkező koincidencia esemény a LOR mely részéből 

származott, a visszavetítésnél az adott LOR mentén elhelyezkedő minden egyes képelem értékét megnöveljük. 

Az eljárás problémáját a kép közepén jelentkező pixel felülreprezentáció és a periferiás voxelekre jellemző 

alulreprezentálás jelenti. Ennek oka a rekonstruált térfogat LOR-sűrűségének nem konstans volta (a középpont 

fele mind radiális, mind axiális irányból növekszik), valamint ezek átlapolása jelenti. Így például egy homogén 

aktivitású, kiterjedt gömb rekonstruált képe nem homogén, hanem a sugár mentén adott eloszlás szerint növekvő 

értékű lesz. Más részről egy pontforrás képe viszont nem pontszerű, hanem szintén adott eloszlásnak 

megfelelően elkent lesz. A valódi és a rekonstruált képek közötti összefüggést az alábbi képlet irja le: 

ahol a * jel konvulúciót jelent. Ezek alapalján a kép elkentsége a látómező közepe fele, a valódi eloszlás 1/r 

függvénnyel történő konvolválása szerint növekszik. Így az egyszerű visszavetítéssel rekonstruált kép csak 

kivételes esetekben, például kicsiny kiterjedésű, nagy aktivitású és nagy kontrasztarányú minták esetén 

használható. A gyakorlatban némileg jobban használható eljárás a direkt Radon transzformáció (RT). Itt a 

legyűjtött szinogrammokat inverz Radon transzformációnak vetjük alá, így megkapva a valós aktivitás eloszlást: 

[1] 

Az eljárás továbbfejlesztett változata, a klinikai gyakorlatban mai napig legelterjedtebb 2D-s iteratív 

rekonstrukciós módszer, a szűrt visszavetítés, (Filtered Brackprojection - FBP). Az eljárás során minden egyes 

projekciót Fourier transzformáljuk. A transzformáció eredményeképp kapott profilokat adott filter-függvénnyel 

megszorozzuk, majd inverz Fourier transzformáljuk. Ezután egy hagyományos visszavetítést hajtunk végre. A 

legegyszerűbb filter függvény a Ramp filter (a k térben értelmezett 1/k fv.), mellyel a visszavetített kép fentebb 

említett 1/r elkenődését lehet korrigálni. Ezzel a súlyozással a Fourier tér magasabb frekvenciájú összetevői 

nagyobb, míg az alacsonyabbak kisebb súlyfaktort kapnak. Más szóval a látómező nagyobb LOR-sűrűségű, 

tehát centrálisabb pozíciójú tartományai kisebb, míg az inkább a látómező széle irányába eső részek nagyobb 

súllyal számítanak a képrekonstrukcióba. Ezzel az eljárással azonban a kép zajosságát és a rekonstrukciós 

műtermékek előfordulásának esélyeit is növeljük. Az algoritmus fejlesztése során ezek csökkentésére a Ramp-

filteren kívűl számos filter függvényt is kidolgoztak (mint például Shapp-Logan, Hamming, Cosinus, stb.) A 

használatuk racionalitása sok egyéb paraméter mellett függhet a kép minőségétől, a kamera és a minta 

geometriájától, stb. 

A 3D PET technikával gyűjtött adatokat lehetőség van 2D-s axiális LOR-fájlokká vagy szinogramokká 

transzformálni. Ezt az eljárást rebinnelésnek nevezzük. Így lehetőség nyílik a 3D-s adathalmaz gyorsabb és 

kisseb számítástechnikai háttért igénylő, tisztán 2D-s algoritmusokkal történő rekonstruálására. További előnye 

az adathalmaz méretének csökkentése, ami egyben hátránya is. Ugyanis így a statisztika romlása miatt csökken 

a kép jel per zaj értéke. Számos rebinnelő algoritmus létezik. A legegyszerűbb, amikor a keresztirányú, az az a 

nem tranzaxiális irányú LOR-okat egyszerűen elhagyjuk. Némileg kifinomultabb az SSRB, mely során a ferde 

LOR értékét az őt felező tranzaxiális metszet LOR értékéhez adjuk hozzá. Így gyakorlatilag információ nem 

veszik el, bár a rekonstruált kép minősége romlik. Ennél pontosabb rebinnelő metódus a Fourier rebinnelés 

(FORE), melyben a ferde szinogrammokat Fourier-transzformáljuk, súlyozzuk majd inverz Fourier-

transzformáljuk. Az eljárás után rekonstruált kép kissé magasabb statisztikus zaj szinttel, de alacsonyabb 

torzítással rendelkezik, mint az SSRB eljárás után kinyert kép. 

1.2. Szűrt visszavetítés matematikája 2D-ben 
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1.2.1. Radon transzformáció 

Johann Radon osztrák matematikus 1917-bnen megjelent művében lefektette egy olyan integrál transzformáció 

alapjait, amely segítségével egy n-változós ismeretlen függvény előállítható az ismert n-dimanziós térben felvett 

vonalintegráljaiból. Ez az absztrakt matematikai elmélet nagyon fontos gyakorlati alkalmazásokkal bír az 

asztronómia, orvosi képalkotás, optika stb. területeken. Az orvosi képalkotás szempontjából az ismeretlen 

függvény lehet pl. a vizsgált szervbe bejuttatott radioaktív izotóp térbeli eloszlása, míg az ismert vonalintegrálok 

ezen 3D eloszlás vetületi képei. Így a Radon-féle matematikai megközelítés gyakorlatilag egy megoldást adott a 

képrekosntrukciós problémára: hogyan állítható elő a vetületi képekből a leképezett objektum? 

A Radon transzformációt valós 2D, 3D esetleg nagyobb dimenziójú Eukideszi térben definiáljuk. A tárgyalás 

gyakran elegendő 2D-ben, mert az általánosítás 3D-re vagy nD-re triviális. A Radon transzformáció 

tárgyalásához hasznos bevezetni három teret: 

• Képtér: ahol a keresett f térbeli eloszlás található. Pl. 2D-ben ez f(x,y) 

• Radon-tér és Fourier-tér: az tér amiben f eloszlás Radon ill. Fouroier transzformáltjai megjelennek. 

A megfelelő transzformációk jelölése: 

Radon: 

9.1. ábra - eq_37.png 

 

Fourier: 

9.2. ábra - eq_38.png 

 

2D-eset: 

9.3. ábra - eq_39.png 

 

ahol  2D helyvektor, az integrál pedig a  paraméterekkel jelölt vonalintegrált jelenti. A helyvektor

az integráltranszformáció átalakítható: 

9.4. ábra - eq_41.png 

 

ahol  és . Ugyanez 3D-ben: 

9.5. ábra - eq_44.png 

 

Az egyes transzformációk közötti összefüggések: 

9.6. ábra - eq_45.png 
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Ez a "central-slice thorem" azaz központi szelet tétel kimondja, hogy az f projekciójának (azaz Radon 

transzformáltjának) 1D Fourier transzformáltja egy rögzített szög mellett azonos az nD transformált egy azonos 

szög mellet vett metszetével. 

A Radon transzformáció tulajdonságai: 

• Lináris 

• Szimmetrikus 

• Differenciálható 

1.2.2. Backprojektion 

A leképezéssel kaptt projekciós képek visszavetítésének matematikai modellje a bevezetett transzformációkkal 

így írható le: 

9.7. ábra - eq_46.png 

 

ahol 

9.8. ábra - eq_47.png 

 

1.3. Szűrők 

A Radon-tétel alapján kimondható, hogy ha ismerjük egy térbeli eloszlás végtelen sok vetületi képét, akkor az 

eloszlás előállítható a képek inverz transzformációjával. A gyakorlatban azonban nem ismerünk csak véges 

vetületi képeket, így a visszavetítés zajjal lesz terhelt. Ezeknek a zajoknak a kiszűrésére szűrőket használnak. 

Fontosabb szűrők: 

• Hanning 

• Hamming 

• Ramp 

• Csoine 

• Butterworth 

1.4. Speciális geometriák 

A párhuzamos leképezés mellet ismertek a nem hagyományos geometriák, amikor a leképezés nem párhuzamos 

vonalak mentén, hanem kúpszerűen történik. Ilyenek a Cone-beam leképezés és Fan-beam leképezés. 

2. Iteratív módszerek 

2.1. Matematikai modell 

2.1.1. A modell és jelölések 

Matematikailag a képrekonstrukció a vizsgált testbeli aktivitáskoncentráció térbeli függvényének a 

meghatározását jelenti, ismert térbeli pozícióval rendelkező vonalon mentén mért aktivitás értékek alapján. A 

pozitron emissziós tomográfiában (PET) pozitron emittáló izotópokat használnak. A bomlás során keletkező 

pozitronok rövid szabad úthossz megtétele után elektronokkal találkoznak és annihilálódnak, miközben két 
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gamma foton keletkezik. A fotonok megközelítőleg egy egyenes mentén, ellentétes irányba repülve hagyják el 

az annihiláció helyét. A kapott adatunk a detektorpárok által meghatározott egyenesek, ún. binek, mentén észlelt 

fotonpárok száma egyenesenként. Az emisszió és a fotondetektálás Poisson folyamatok. A test belsejében a 

radioaktivitás eloszlást maximum likelihood módszerrel megbecsülhető. 

A továbbiakban diszkrét PET modellt feltételezünk. Az a metszet, ahol az aktivitás van befoglalható egy 

négyzetbe. Osszuk fel ezt a területet  darab négyzet alakú képelemre úgy, hogy azok teljesen lefedjék. 

Feltételezzük, hogy a képelemekben az aktivitás egyforma. M vonal mentén mérjük a koincidencia 

eseménypárokat. 

Vezessük be az alábbi jelöléseket. Legyen , ahol  az átlagos aktivitás a  képelemben 

, és legyen  , ahol  az  detektor binben mért beütésszám .  jelöli a 

rendszermátrixot. A rendszermátrix  eleme arányos annak a valószínűségével, hogy az  binben detektált 

beütés, a  képelemből származik. Feltételezzük, hogy  A  értékek csak egy kis hányada különbözik 

nullától. 

2.1.2. Maximum likelihood modell 

A statisztikus képrekonstrukcióban a kép maximum likelihood becslését keressük. Jelen esetünkben  egy

 várható értékű Poisson eloszlásból vett minta. 

A  várható értékű Poisson eloszlás:  

Így esetünkben a likelihood függvény mivel a  értékek független Poisson eloszlású valószínűségi változók. 

A képrekonsrukciós probléma az  meghatározása a mért  adatokból. Az ML módszer eredménye az az , 

amely mellett a  maximális. Ez a probléma  függvény logaritmusának,  a 

maximalizálásával ekvivalens.  

Az additív konstanst elhagyva és az egyenletet mínusz egyel megszorozva a  függvényt kapjuk, 

amely az alábbi alakú  

2.2. EM-ML 

Kimutatható, hogy  konvex függvény. Ez abból következik, hogy a függvény Hesse-mátrixa 

negative szemidefinite, tehát  konkáv. Ezért a  lokális minimuma az  helyen globális és  

global minimum ha Karush-Kuhn-Tucker feltétel teljesül. 

9.9. ábra - eq_58.png 

 

 első deriváltja a következő:  
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Ez a következő feltételhez vezet  számára:  Így a probléma egy iteratív algoritmust 

eredményez, mely folyatonosan kozelíti a valódi képvektort:  Az 

iteratív algoritmus kiindulását szigorúan pozitív  vektor képzi. 

Az algoritmus konvergencia sebessége rendkívül alacsony és jelentős számítási kapacitásra van szükség, hogy 

elfogadható képet kapjunk. 

2.3. OS-EM (Ordered Subsets - Expectation Maximalization) 

A módszer a tomografikus adatok, speciálisan módon sorendbe rendezett részhalmazait ("subset"-eit) 

alkalmazza az EM algoritmusra. Az részhalmazoknak a következő feltételnek kell, hogy eleget tegyenek: 

 

Példák: 

1. Átfedés nélküli részhalmazok 

2. Kumulatív részhalmazok. 

3. Sztenderd EM 

A részhalmazok számának meghatározása egy meglehetősen bonyolult kérdés. Nagyszámú részhalmaz 

használata mindenképpen elkerülendő. Ebben az esetben az OS-EM algoritmus nem működik optimálisan. Egy 

másik vizsgálandó szempont a részhalmazok kompoziciója és sorba rendezése. A projekciók feldolgozási 

sorrendje elvileg tetszőleges, azonban megfelelő rangsor választása előnyös lehet a képminőségre. A sorrend 

kiválasztása példáúl történhet oly módon, hogy az első részhalmazban azok a projekciók kerülnek, melyek 

mentén a kép variációja maximálisa, míg a másodikban az ezekre merőlekes irányok vesznek részt. A 

rákövetkező részhalmazokba pedig a fent említett irányok között elhelyezkedő projekciók kerülnek. A PET 

technikában a vetületek szögeloszlása egyenletes, így kijelenthető hogy a  vetület azokból a projekciókból áll 

melynek szögei  , egy megfelelően megválasztott tengelyhez viszonyítva. Ezzel a 

konvencióval definiálható az  részhalmaz, a következő vetületekkel:  Ekkor az 

részhalmazok sorrendberendezése természetes módon történik. Mivel a PET kamerák detektorrendszerébe a 

gyűjtés során minden irányból érkeznek események, az OS-EM algoritmus a gyűjtés befejezése után 

alkalmazhat leginkább. Az OS-EM algoritmus esetén egy iteráció egy teljes, az összes részhalmazon 

végrehajtott iteratív lépést jelenti. Minden iteráció bemenetét az előző lépés végén nyert kép vektor képzi. A 

lépések során a részhalmazok sorrendje változatlan. Az algoritmus képlete: 

9.10. ábra - eq_65.png 

 

ahol  egy teljes iteráció indexe, míg a második index az altér sorszáma. A  egy teljes iterációs ciklus végén 

válozik. Ezek alapján a teljes projekciós tér feldolgozásra kerül minden ciklusban. Ha a részhalmazok átfedés 

nélküliek akkor a számitási kapacitás az EM-ével egyezik meg. Kimutatható, hogy az algoritmus a maximum 

likelihood megoldáshoz konvergál konzisztens esetben. Zaj jelenléte a rendszert inkonzisztensé teszi és az 

algoritmus nem konvergál az optimális megoldáshoz. 
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3. Speciális módozatok 

3.1. Lista módú EM algoritmus 

3.1.1. Projekció adat alapú ML-EM 

EM algoritmus for az ML becslésre:  ahol:  

3.1.2. Lista módusu ML-EM 

A Lista módusu ML-EM:  ,ahol I a mért események összáma. Az algoritmus 

figyelembe veszi a tényt, hogy a mért lista módu adatok implicitása 1 minden egyes LOR-ra. Ez egy 

meglehetősen lassú algoritmus. 

3.1.3. Egy iterációs, lista módusu EM algoritmus 

Számottevő gyorsulást lehet elérni a számitásban a projekciós részhalmazok használatával, illetve, ha csak egy 

iterációval használjuk az algoritmust. Az OPL-EM algoritmus: 

 

melyben a lényeges különbség az, hogy a szummáció csak azokra  lista módu eseményekre fut le, melyek 

képviselve vannak a . részhalmazban: , ami időbeni részhalmaza a lista módu adatoknak. 

3.2. Rendszermodellezés 

Ebben a metódusban a rendszer mátrix ( ) három mátrix szorzataként áll elő:  

A  mátrix összegyüjti a beütéseket a voxel egy szomszédjától és elhelyezi az eredményt a keletkezett 

kép j. voxelében. A  mátrix eltolás invariáns gauss kernelek egymásután elhelyezett másolatait tartalmazza. A

 mátrix egy egyszerü vonal-modelt tartalmaz, mely az előrevetítést végzi el (  a . LOR 

kimetszett szakaszának hossza a  voxelben). Egy adott LOR mentén végzett előrevetítés során nem csak a 

közvetlenül a LOR-ra eső, hanem egy kicsiny környezetéből származó eseményekkel számolunk. A

 diagonális mátrix minden egyes LOR-hoz egy súlyfaktor társít, mely faktorok a geometriai 

érzékenységbeli változásokat jelentik, mint például a detektorok elfordulása. Így az . LOR  várható 

beütésszáma:  Az egyenlet megmutatja, hogy az  képbecslés előszőr előfeldolgozott 

a  mátrix által tartalmazott  elmosó ("bluring") kernelnek megfelelően. Ez a módosított kép ezután 

előrevetített  felhasználásával.  mátrix használata több adatot használ fel a  várható eseményszám 

becsléséhez, így javítva a  korrekciós faktor statisztikus minőségén. 

9.11. ábra - eq_74.png 

 

Így az OPL-EM algoritmus átalakul: 

Definiciók: 
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• Legyen  egy -D vektor.  egy operátor, amely előrevetít az . LOR mentén egy -D 

vektorral megjelenitett 3 dimenziós képet, és ami egy skalár értéket eredményez. 

• Legyen  egy skalár érték.  egy operátor, amely visszavetít egy skalár számot az . LOR 

mentén egy három dimenziós képbe. 

Legyen  egy multiplikatív képkorrekciós érték:  és  legyen az érzékenységi 

korrekciós faktor, mely leginkább a kamera geometriai viszonyai miatt szükséges:  

ahol , -mel egy egységvektor. 

4. ART (Algebraic reconstruction technique) 

A kezdőlépés:  

Legyen  az első  pozitív egész szám egy permutációja. (Fontos a permutáció helyes megválasztása) Továbbá 

rendeljünk minden  egész számhoz egy  valós számot, ez lesz az ún. relaxációs paraméter. Ekkor a  

értékekhez tartozó komponensek a következőképpen definiáltak: 

Matematikailag az ART célja egy a vetítési adatok alapján meghatározott lineáris egyenletrendszer megoldása 

(amennyiben az egyenletrendszer nem ellentmodásos). Ennek menete, hogy az egyenletekkel meghatározott 

hipersíkokra történő, egymást követő merőleges vetítések alapján egy sorozatot generálunk. Ha az 

egyenletrendszer ellentmondásos, akkor relaxációs paramétereket vezetünk be és a súlyozott legkisebb 

négyzetek módszerét alkalmazzuk. A problémát az jelenti, hogy nincs minden körülményeket között legjobbnak 

nevezhető relaxációs paraméter érték. A megválasztása függ attól, hogy a rekonstruált képet milyen orvosi céllal 

készítjük, a gyűjtési paraméterektől (mind a LOR-ok geometriájától, mind a mérés karakterisztikus zajától), és 

az alkalmazott iterációk számától. 

4.1. RAMLA (Row-action maximum likelihood algorithm) 

A projekciók olyan speciális rendezése, amely a leképező eszköz geometriájának segítségével kihasználja a 

rendszermátrix ritkamátrix tulajdonságát, elengedhetetlen ahhoz, hogy az ART-nál megfigyelt sebességet 

elérjük. Ezek alapján egy sorokon dolgozó, az ART-hoz hasonló algoritmust dolgoztak ki, amely a maximum 

likelihood függvényt jelentősen kisebb számítási költség mellett maximálizálja, mint az EM algoritmus. Ez az 

algoritmus a RAMLA. 

Ha $\lambda_k(>0)$ akkor 

 definiáljuk a következő iterációt,  kezdővektorral: 

 ahol  . 

Most, tegyük fel, hogy ahelyett, hogy egy sorral foglalkoznánk egyszerre, sorhalmazokat veszünk, így 

definiálva az $[1,N]$ intervallum egy S1.....Sn diszjunkt felosztását. 
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Ha k jelöli teljes iteráció indexét és i a szubiteráció indexe, akkor a RAMLA-t a következőképpen 

általánosíthatjuk 

  , , ahol 

 

Fontos megjegyezni, hogy  rögzített a teljes ciklus alatt (  ) De ha minden i-re a cikluson belül -t 

, akkor visszakapjuk az OS-EM módszert. 

A relaxációs paraméter egy specifikus feladathoz történő helyes megválasztásának az egyetlen megbízható 

módja a tanítás. Találomra kiválasztottak 26 transzaxiális metszet közül hatot, ezek szolgáltak az optimális 

relexációs paraméterek becsléséhez és a maradék 20 metszetet használták az EM-t és a RAMLA-t 

összehasonlításához. A hat kiválasztott metszet mindegyikéhez véletlenszerűen legeneráltak 5-5 fantomot a 

hozzá tartozó projekciós méréseket. Ez a 30 fantom és a projekcióik alkották a tanító készletet. A maradék 20 

metszetből véletlenszerűen 50 fantomot generáltak, a hozzájuk tartozó projekciókkal együtt (teszt készlet). Ezt 

ötször megismételték, minden alkalommal másik 6 metszetet kiválasztva a tanító készlet elkészítéséhez és másik 

20-at a tesztkészlet elkészítéséhez. Így 5 különálló tanító készlet jött létre (mindegyikben 30 fantommal) és 

mindegyikhez 5 tesztkészlet (mindegyikben 50 fantommal). Ez a kísérlet időtakarékos, mivel egy relaxációs 

paramétert mindenképp meghatározódik iterációnként és a kísérlet nagyszámú tanító fantomot alkalmaz. 

Kísérleteztek egy másik, némileg ad hoc megoldással (RAMLA1) is a relaxációs paraméterek 

megválasztásához, ahol 

5. Rebinnelés 

A 3D módban gyűjtött PET mérési adatok feldolgozásához 3D képrekonstrukciós eljárások alkalmazására van 

szükség. E módszerek a jelentős számítási erőforrásigényük miatt nem terjedtek el, a XX. sz. számítógépes 

rendszerivel reális futásidővel bíró megoldások a diagnosztikai rendszereken nem is voltak elérhetőek. 

A 3D mérési adatok 2D mérési adatokká konvertálását rebinneésnek nevezzük. Az elterjedt módszerek: 

• SSSRB: singel slice rebinning 

• MSRB: multi slice rebinning 

• CSRB cross slice rebinning 

• 2D reduction 

• FORE: Fourer alapú rebinning 

A rebinnelés segítségével a 3D képrekonstrukciós feladat több 2D képrekonstrukciós feladattá alakítható, így 

használatuk a képrekonstrukciós folyamatot mindig megelőzte. 

6. Képkorrekció 

Megfelelő képminőséget csak a leképező rendszer és a leképezés folyamatának fizikai sajátságait is figyelembe 

vevő korrekciós eljárásokkal lehet elérni. Ezek az eljárások részei lehetnek a képrekonstrukciós folyamatnak 

(iteratív módszerek) de bizonyos esetekben elvégezhetők a már előállított képanyagokon. A korrekciós eljárok a 

PET esetében nélkülözhetetlenek: ezek nélkül elfogadható diagnosztikai képalkotás nem létezik. 

6.1. Koincidencia adatok korrekciója 

A nyers koincidencia adatokon korrekciós lépéseket kell végeznünk ahhoz, hogy számunkra értékelhető 

adatokhoz jussunk, azaz a rekonstruált kép minden voxelében (3D-s elemi kocka) a valós szöveti-koncentráció 
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eloszlást kapjuk. Ezek a korrekciók a következők: normalizáció, gyengítési korrekció, szórás korrekció, a 

random koincidencia eseményre irányuló korrekció és a detektorrendszer holtideje miatti korrekció. 

6.2. Normalizáció 

Mivel a MiniPET kamerában lévő detektorpárok detektálási és geometriai hatásfoka, a speciális detektor-

struktúrákból adódó egyébb zavaró tényezők (PMT elektronika, vezetékek hossza, stb.) mindegyike hozzájárul 

ahhoz, hogy a LOR-onként rögzített koincidencia események száma „homogén leképezés” esetén is eltérő.. 

Ezekből a tényezőkből származó eltérések korrigálhatóak megfelelő méréstechnikai eljárással számolt ún. 

korrekciós tábla segítségével. 

6.3. Gyengítési korrekció 

A gamma-kvantumok a szövetben haladva, szövet bizonyos fizikai tulajdonságaitól függően, gyengül, tehát a 

gyengült sugárzás nem kívánt hatásokat indukálhat, ami a detektorpárokban zavarként tapasztalunk. Ezt a hatást 

szintén LOR-onként meghatározott szorzófaktor segítségével korrigálhatjuk. 

6.4. Szórás korrekció 

A gamma-foton, a szövetben végbemenő Compton szórás miatt hibásan, annihilációként jelenik meg a 

detektorban. Azt tudjuk viszont, hogy a Compton szórás termékeként keletkező gamma-foton csak energiájában 

külömbözik az annihiláció által keltett gamma-kavantumtól. Ennek kiküszöbölésére egy detektálási 

energiaintervallumot állítanak be (450 keV – 650 keV). Ezen kívül léteznek kifinomultabb korrekciós eljárások, 

amelyekre elsősorban a humán vizsgálatok esetében van szükség, kisállat kamerák esetében a szórás hatás 

gyakran elhanyagolható. 

6.5. Random-korrekció 

A mérés során előfordulhat, hogy a koincidencia párként detektált fotonok között nincs annihilációs 

összefüggés, tehát véletlenszerűen, egy koincidencia időablakon belül észlelte a ’’random’’ gamma-fotonokat a 

detektor. Ezt korrigálni kell, mivel e hatás is rontja a kép minőségét. 1.4.5 Holt-idő korrekció A detektoroknak 

van egy un. holtideje, amivel abban az esetben számolunk, amikor a látótérben jelentkező radioaktivitás 

bomlások száma meghaladja a detektorrendszer által feldolgozható események számát, így rontva a rendszer 

detektálási hatásfokát. 


