
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Radiológiai és 
Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék , Budapest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem 

Természet Tudományi Kar, Nukleáris Technikai Intézet 

 
Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális 
összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére: 

Fizikus fejezet 
 
Az oktatási anyag felelős alkotói 
 
Kári Béla 
Szerkesztő 
 
Karlinger Kinga 
Orvos-biológia fejezetek felelős szerkesztője 
 
Légrády Dávid 
Matematikai-fizikai-informatikai fejezetek felelős szerkesztője 
 
Bérczi Viktor 
Intézeti Igazgató 
 
Czifrus Szabolcs 
Tanszékvezető 
 
Az elektronikus tananyag kivitelezéséért és a hozzá kapcsolódó 
informatikai, technikai mukálatokért felelős munkatársak: 
 

Wirth András,  Szabados György,  Somogyi István 
 

 

Az elektronikus oktatási anyagban megjelent tartalmak és ábrák másolása, ill. annak 

engedély nélküli felhasználása reprodukálása (sem elektronikus, sem nyomtatott 

formában) nem megengedett. 



 

 

ELŐSZÓ 

 

 

A képalkotó diagnosztika a mai kor egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris tudományterülete, mely 

nélkülözhetetlenné vált a mindennapi egészségügyi ellátás teljes spektrumában valamint a fizikus/mérnökképzés 

több területén. E szakterületeken elengedhetetlen a megszerzett tudás folyamatos frissítése. Olyan on-line 

elektronikus oktatási anyagot és ezzel egyetemben módszert alakítottunk ki, mely folyamatosan aktualizálható, a 

kor követelményeihez gyorsan adaptálható, emellett a távoktatást magas szinten támogatja.  

 

A létrehozott oktatási anyag három fő egységet tartalmaz: 

 

                                            I.  A képalkotás matematikai, fizikai, műszaki és informatikai eszközei 

                                           II.  Orvosi képi diagnosztika – morfológiai, funkcionális, intervenciós – 

                                          III.  On-line elérhetőségű gyakorlati képanyag 

 

A tananyag alkotói a Semmelweis Egyetem (SE) ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris 

Medicina Tanszék, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) TTK Nukleáris Technikai 

Intézet. A tananyag orvosi és műszaki része elkülönülten kerül tárgyalásra, mindamellett mindkét témakör épít 

egymás ismeretanyagára. A képi alapú gyakorlati anyag on-line, földrajzi helytől függetlenül elérhető és 

feldolgozható, mely mind a műszaki, mind az orvosi felhasználók számára közös és ugyanazon platformon 

kezelhető (a tele-radiológiai eszközök alkalmazásával). Az egyes témakörök, fejezetek bevezetőiben adunk 

rövid tájékoztatást a felépítésről, és egyben gyakorlati tanáccsal is szolgálunk a hatékony használatot illetően.   

 

A létrehozott elektronikus oktatási anyag komplex megközelítésű, hiánypótló és moduláris, amely kompetencia 

alapú, interdiszciplináris megközelítésű, és ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, valamint tartalmazza az 

érintett szakterületek legfrissebb innovációs eredményeit. A kialakított módszerek és a beépített technológia 

önmagában is újszerű, hiánypótló és alkalmas arra, hogy hatékonyan integrálódjon az egyetemi oktatás 

felépítményébe. 

 

Jelenleg nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte az egészségügyi munkaerő-ellátás komoly hiánnyal küzd 

szinte minden területen és minden szinten. Az egyik legérintettebb terület a képalkotó diagnosztika, ahol a 

radiológus és izotópos szakorvos ellátás igen szűk keresztmetszetű. A hazai helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 

radiológia az egyik preferált „kivándorlási szakma”. Hasonló képet mutat a képalkotó diagnosztikában, illetve 

terápiás tevékenységben dolgozó műszaki szakember ellátás is. Az utóbbi idők felmérései, előrejelzései szerint a 

műszaki és természettudományi szakokon belül az orvosi, biológiai határterületek (orvos-biológiai mérnök, 

orvosi fizika, egészségügyi műszerek és eszközök fejlesztése) egyre népszerűbbek és több érdeklődőt vonzanak. 

A szakember hiány a kutatás/fejlesztés, a minden napi klinikai alkalmazás és a nélkülözhetetlen magas szintű 

műszaki szolgáltatás területein igen szűkösek a megnövekedett igényekkel szemben. Mindezek fényében az is 

tény, hogy az egészségügy a világ legtöbb országában jelentős nemzetgazdasági érdeket képvisel mind 

társadalompolitikai, mind gazdasági szempontok tekintetében.  

 

Az elektronikus tananyag az alábbi célcsoportok, illetve képzési formákban résztvevők számára ajánlott:  

  - Semmelweis Egyetem graduális radiológiai oktatás magyar, angol és német nyelven,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális radiológiai szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális nukleáris medicina szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem PhD képzés (képalkotást érintő területek),  

  - Semmelweis Egyetem kötelező szakorvos továbbképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális klinikai sugárfizikus szakképesítés, 

  - Semmelweis Egyetem egészségügyi informatikus képzés, Orvosi képalkotó diagnosztikus BSc,  

  - Orvosi képalkotó diagnosztikus MSc (tervezett) szak,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus BSc,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus MSc, különösen az Orvosi Fizika szakirány  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  VIK Egészségügyi mérnök MSc,  

 

További igen fontos célcsoport az orvosi képalkotó berendezések ipari kutatása, fejlesztése, gyártása, valamint a 

sugárterápia és a nukleáris medicina területén már dolgozó orvos-fizikus, műszaki és informatikai szakemberek.  

A létrehozott tananyag és új oktatási szisztéma szoros kapcsolatot alkot az információ technológiával. 

Gyakorlatilag kidolgoztunk egy teljesen elektronikus kezelésű és elérhetőségű oktatási anyagot, a 

telekommunikáció technológián alapuló gyakorlati képzési lehetőséggel. Mindez nagymértékben elősegíti az új 

kor kihívásaihoz való alkalmazkodást, olyan szakemberek képzését, akik meg tudnak felelni a jelen és jövő 



 

 

követelményeinek. Ezen szakemberek egészségügy területén képesek a magasabb technikai és technológiai 

szintű ismereteket integrálni. Az elektronikus oktatási anyag és a hozzá kapcsolódó módszertan illeszkedik a 

Bolognai folyamat által érintett felsőoktatás megújításához. Elősegíti oktatás minőségének javítását és a 

nemzetközi trendekhez való igazodását (pl. a kettős képzési szakok létrehozása /orvos-fizikus képzés, 

biomérnök képzés,….stb./), mely során megszerzett interdiszciplináris tudásbázis alapul szolgál a hazánkban 

világszínvonalon működő orvosbiológiai műszerfejlesztés és gyártástechnológia hosszú távú 

fenntarthatóságához. 

 

Tananyagfejlesztésünknek további hozománya az esélyegyenlőség biztosítása és növelése a lefedett 

szakterületeken, hisz módszerünk alapeleme a távoktatás támogatása. Így a munkahelyüktől távol tartózkodó 

szakemberek (GYED, időszakos mozgáskorlátozottság,... ) számára lehetőséget adunk, hogy ismeretanyagukat 

folyamatosan földrajzi helytől függetlenül frissíteni tudják, valamint napi rutin gyakorlati képességeiket szinten 

tartsák. A távoktatás nagymértékben erősíti az önképzés lehetőségét, mely magasabb képzettséghez és újabb 

szakvizsgához segíthet. A mozgáskorlátozottak a létrehozott elektronikus tananyag által lefedett témakör 

területén szinte teljesen egyenlő esélyhez jutnak. A megalkotott tananyagot és módszert az elkövetkezendő öt 

évben kötelező érvényűen fenntartjuk, s évente legalább egyszer aktualizáljuk. 
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1 Üdvözlet az olvasónak 

A tankönyv most következő része azoknak szól, akik az orvosi képalkotó és terápiás 

eszközök műszaki vonatkozásaival szeretnének megismerkedni. Ahogy a tankönyvrész neve 

is mutatja, alaypvetően fizikus szemszögből próbáltuk összefoglalni az ionizáló és nem 

ionizáló sugárzás alapú diagnosztikai és terápiás eszközök lényegét: működési elvüket, 

tervezési sajátságaikat, a szorosabban kapcsolódó matematikai alapokat és természetesen az 

élő szervezeteken való alkalmazás miatt a vonatkozó minőségbiztosítási alapelveket. A 

szakma rohamosan fejlődik, ezért e tankönyvet nem lezárt egységként kell kezelni, hanem 

mint dinamikusan alakuló tartalmat, mely folyamatosan bővülni tud az új képalkotási, 

terápiás és minőségbiztosítási technikákkal. Tudományágak közötti szakterületről van szó, 

így a szerzők is más és más végzettségűek a matematikustól a villamosmérnökön át a 

fizikusig, más és más munkahelyi háttérrel az egyetemi oktatástól a klinikumon át a 

műszerfejlesztő cégekig.  

Budapest, 2012.02.29  

Légrády Dávid  

(Elérhetőség)  
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2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

2.1 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai – Bevezető 

Bevezető 

   

Jelen fejezet egyfajta zsebkönyve az orvosi képalkotásban gyakran előforduló matematikai 

eszközöknek. Arra törekedtünk, hogy ezzel a fejezettel az orvosi képalkotó berendezések 

működésének megértéshez elegendő mélységű matematikai hátteret nyújtsunk. A 

matematikai szigor és a szemléletesség, reméljük, szerencsésen egészítik ki majd egymást 

úgy, hogy kinek-kinek saját gondolkodásmódja szerint megérthető és követhető legyen a 

tárgyalás. Természetesen az itt szereplő bemutatás áttekintő jellegű, mélyebb tudást szerezni 

vágyóknak az irodalomjegyzékben található referenciákat ajánljuk.  

Legelőször tisztáznunk kell, hogy mi a kép fogalma, digitális reprezentációja, milyen 

képjellemzők segítségével írhatjuk le minőségi szempontból. Az egészségügyi gyakorlatban 

meghonosodott DICOM szabvány átjárhatóságot biztosít különböző gyártók és modalitások 

között a felvételek és páciensadatok együttes kezelésével. A lineáris rendszernek, melyben a 

leképezés elemei szuperponálódva fejtik ki hatásukat. Ezzel szemben a tomográfiás 

képalkotás ugyanarról az objektumról készült vetületek sorozatából, -matematikai formáját 

tekintve a Radon-transzformáltból - az eredeti eloszlást (pl. transzmissziós együttható, 

izotópkoncentráció) állítja vissza (rekonstruálja). Gyakori még a ma elterjedt tomográfiás 

berendezésekben az egyszerűbb iteratív megoldási módszer. Az Orvosi Fizika egyik legfőbb 

eszköze az ionizáló sugárzás, a részecsketrajektóriák tulajdonságai engednek következtetni a 

geometriai formációkra. A részesketranszport-számítások alapvető eljárása a Monte Carlo 

módszer, mely használható a röntgensugárzás és izotópdiagnosztikai alapú képalkotásban, de 

éppúgy a sugárterápiás számításokban is.  

A témával szisztematikusan foglalkozni a tartalomjegyzék sorrendjében ajánljuk, de az előre- 

és visszautalások rendszere lehetővé teszi, hogy egy-egy fejezet kellő matematikai 

háttérismerettel közvetlenül is érthető legyen.  
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Csikó színes képe 

 
 

Csikó képe szürkeskálán 

 
Csikó képének 

Radon-

transzformáltja 

 
Csikó visszaállított képe vörös 

színskálán 

1. ábra   

2.2 Integrálgeometria és Integráltranszformációk 

2.2.1 Bevezető (Integrálgeomteria és integráltramszformációk) 

Integrálgeometriai alapok - bevezetés 

   

A tomográfiás képalkotás alapproblémája felírható a következőképpen:  

Radon-transzformált (1)  

itt L egy egyenest jelent, f(x) valamilyen leképezendő objektumot, melynek x 

helykoordinátája általában két- vagy háromdimenziós. A bal oldalon szereplő g(L) az L vonal 

mentén vett integrálja az f(x)eloszlásnak. A tomográfiás rekonstrukció feladata f(x) 

visszaállítása g(L)-ből.  

Rengeteg kérdésünk merülhet fel ezzel a képlettel kapcsolatban. Például hogyan kell érteni 

azt, hogy egy függvény változója egy vonal, vagy hogy milyen objektumokról beszélünk 

egyáltalán, esetleg az, hogyan végzünk el vonal menti integrálást két- illetve három 

dimenzióban; azaz hogyan is kell ezeket a szimbólumokat érteni? De talán feltehetünk egy 

még alapvetőbb kérdést is: miért éppen ez a tomográfiás képalkotás alapproblémája?  

Vonalintegrál és CT 

Első példaként vegyük a komputertomográfot, a CT-t. Ha egy keskeny Röntgen vagy gamma 

fotonnyalábot bocsátunk keresztül homogén anyagon, a kezdeti intenzitás a Beer-Lambert 

törvény értelmében a megtett d távolsággal exponenciálisan csökken:  

Beer-Lambert törvény homogén közegben,  

ahol a lineáris gyengítési együttható, az adott anyagra jellemző konstans. Ezeket az 

együtthatókat az adott anyag elemi összetétele határozza meg, értékeit többek között 

megtalálhatjuk itt.  

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html


Tankönyv fizikusoknak 

12 

 

Ha a közeg nem homogén, a gyengítési együttható függeni fog az x (akár több dimenziós) 

helykoordinátától, , de természetesen függhet egyéb változóktól is, mint például 

az energia vagy az idő. A jelölés helyett a részecsketranszport-elméletben gyakran 

használják a hatáskeresztmetszet fogalmát ugyanennek a mennyiségnek a leírására.  

Nem homogén közeg esetén, ha a részecske egy adott L egyenes mentén halad, a gyengülést 

leíró törvény alakja így módosul:  

 

Vegyük most mindkét oldal logaritmusát:  

(2)  

Látható tehát, hogy a sugárnyaláb intenzitásának gyengülése leírható egy vonalintegrállal.  

Vonalintegrál és izotópdiagnosztika 

Második példánk az izotópdiagnosztika, mikor is sugárzó izotóppal megjelölt vegyületet 

juttatunk a szervezetbe, mely a szöveti metabolizmus sajátosságainak megfelelően eltérő 

mértékben dúsul fel a különböző szövetekben. A kibocsátott sugárzást olyan műszerrel 

detektáljuk, mely nem csak a detektálás helyét érzékeli, hanem a bejövő részecske irányát is. 

Egy beérkezési hely és egy adott irány egyértelműen meghatároznak egy egyenest, melynek 

bármelyik pontjában lehetett volna az az izotóp, mely a detektált részecskét kibocsátotta.  

Legyen az izotóp koncentrációja a szervezet különböző x pontjaiban C(x), ekkor ha detektor 

az L vonal mentén felszabaduló fotonokat képes detektálni, a detektorban keletkezett D(L) 

beütésszám ideális esetben a vonal pontjaiban található koncentrációk összege, pontosabban 

integrálja:  

Detektorválasz, mint Radon-transzformált (3)  

A Radon-transzformált 

Ha az (1), (2) és (3) képletekben felírt vonalmenti integrálokat minden lehetséges L-re 

elvégezzük, a Johann Radon (1887-1956) bécsi matematikusprofesszorról elnevezett Radon-

transzformáltat kapjuk.  



 2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

13 

 

 
Egy lehetséges L integrálási 

vonal   
Intenzitáseloszlás az adott L egyenes mentén: ezt az eloszlást 

integráljuk  

2. ábra   

 

A továbbiakban a fenti fogalmak precízebb bevezetésén túl foglalkozunk az L egyenes 

reprezentációjának módjaival, a Radon-transzformált tulajdonságaival, és néhány olyan 

integráltranszformációval, mely a képrekonstrukciós problémákban szükséges lehet.  

 

2.2.2 Egyenes és egyéb lineáris geometria elemek reprezentációja 

Egyenes a síkon 

   

A síkon az egyenes olyan x=(x,y) pontok halmaza, melyre felírható a következő egyenlet:  

ahol .  

Ekvivalens átírás ekkor:  

 

   

 

Mivel így x és y együtthatóinak négyzetösszege 1, definiálhatjuk az  

egységvektort:  

 
és egy t skalárt:  

 
Ezekkel a jelölésekkel tehát az egyenes egyenlete:  

(1)  

Olyan pontok halmazát keressük tehát, melyek helyvektorainak vetülete egy adott  vektorra 
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nézve konstans. Ezek a pontok természetesen az  vektorra merőleges egyenesen 

helyezkednek el, mely egyenes távolsága az origótól t.  

 
3. ábra  

 

   

Az így kapott egyenes pontjainak parametrizálásához keressük meg az vektorra merőleges 

egységvektort. Az egyértelműség kedvéért válasszuk meg a két vektorból képzett mátrix 

determinánsának előjelét, jelen esetben pozitívnak:  

 

(2)  

Legyen az egyenesünk mentén a futópont s, ezzel definiálhatjuk egy L vonal l pontjainak 

helyét a következőképpen:  

 

 
4. ábra  

 

   

Ez a parametrizálás még nem teremt egyértelmű leírást, hiszen ha , akkor 

. Korlátoznunk kell tehát vagy t értelmezési tartományát a pozitív számokra, 

vagy értékét egy adott térfélre. Például, ha , akkor vagy  

és  

vagy éppen  

és  
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A szakirodalom ezt a két konvenciót követi.  

Lineáris elemek magasabb dimenzióban 

   

A 2D egyenes egyenlete tehát olyan pontok halmaza, hogy egy skalárra és egy 

az 1 szabadsági fokú gömbfelszínen ( ) mozgó egységvektorra igaz az, hogy  

és ezzel a pár irányítottsággal rendelkező egyenest határoz meg. Ha az 

egyenes pontjainak parametrizálását tekintjük a (2) egyenletben, s és t cserepe felcserélhető, 

hiszen és egy előjelen kívül egyértelműen meghatározzák egymást. Mondhatnánk tehát, 

hogy az egyenesünk paramétere s és , a futópont pedig t, irányban.  

Egy n dimenziós térben, az (1) egyenlet mellett egy hipersík egyenlete az 

irányvektorra merőlegesen. Ekkor a sík egy pontjának parametrizálásához szükségünk van a 

hipersíkban fekvő lineárisan független, teljes bázist alkotó egységvektorokra, melyeket a 

jelölés kedvéért rendezzünk mátrixba, így egy vektorral megszorozva a sík egy 

pontjába érünk a következőképpen: 

  

 

Ha, mint korábban, az alakzat paraméterének az választjuk, akkor az egyenletünk egy H 

hipersík pontjaira vonatkozik:  

 

Ha viszont a lineáris alakzat paraméterének az szorzat elemeit tekintjük, egyenest 

kapunk, melynek pontjait az egységvektor mentén t futóponttal írhatjuk le:  

 

   

Vegyük észre, hogy a H hipersík pontjainak összeségét n független információval határozza 

meg a pár, míg az L egyenest a  

szorzat 2(n-1)független elemmel, hiszen az egységvektor mellett még az s vektor értékére is 

szükség van. A tér egy pontjának leírásához emellett definiálandó még a  vektorrendszer 

is, ez az objektumról nem hordoz információt, csak a választott koordinátarenszer-konvenciót 

rögzíti.  

 

2.2.3 A 2D Radon-transzformáció   

Definíció 

 

A Radon-transzformáció a lineáris geometriai elemek leírásában bevezetett jelölésekkel két 

dimenzióban egy f valós függvényre:  

 

Válasszuk konvenciónak a és értelmezési tartományokat, ekkor az f 

függvény Radon-transzformáltja a változók függvényében:  
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A Radon-transzformált létezéséhez meg kell követelnünk, hogy a fenti improprius integrál 

létezzen (pontosabban, hogy Lebesgue-integrálható legyen). Johan Radon kimutatta, hogy, ha 

f folytonos és kompakt tartója van, akkor a transzformált egyértelmű.  

Példa 

 

Vegyünk példaként egy r sugarú "korongot", mely értéke 1 az r sugáron belül, és 0 

egyébként:  

 

 

5. ábra  

 

Mivel a függvényérték vagy 1 vagy 0, a Radontranszformált értékét a függvény tartójának 

határai szabják meg: tetszőleges szögre, egy adott t értéknél a 

tartományon ad nullától különböző értéket. Tehát:  

 

ha t<r és nulla egyébként. Az eredmény nem meglepően a szögtől független, kompakt tartója 

van, de szemben az eredeti konstans függvénnyel, maga nem konstans.  

A 2D Radon-transzformált ábrázolható a koordináta-rendszerben, melyet szinogramnak 

hívunk, és a következő szekcióban foglalkozunk vele.  

2.2.4 A szinogram 

   

A 2D Radon-transzformált szokásos ábrázolási módja a szinogram, mely a változók 

koordináta-rendszerében értékét intenzitásértékekként jeleníti meg.  

A szinogram (azaz a Radon-transzformált eredményének) megértéséhez vizsgáljuk meg a 

pont és az egyenes képét.  
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A pont Radon-transzformáltja 

Vegyünk fel egy pontot az (x0,y0) koordinátáknál:  

 
Ekkor  

 

 

 

 

 
 

Pont az (x,y) térben  

 

 

 

 

 
 

Pont a szinogram térben  

 

 

6. ábra    
 

Az eredmény olyan pontokban ad nem nulla eredményt, melyekre igaz, hogy  

 

Az eredményül kapott szinuszos függvény tehát egy pont radontranszformáltja. Ez az 

eredmény az oka, hogy a Radon-transzformált változók szerinti ábrázolását 

szinogramnak nevezzük.  

Az egyenes Radon-transzformáltja 

Vegyünk most egy egyenest melyet paraméterezzünk a már eddig is használt offszet-szög 

paraméterezéssel valamilyen fix  értékekkel. Ekkor az (x,y) térben ennek az egyenesnek 

az egyenlete:  

 
Vegyük a Radon-transzformáltját:  
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behelyettesítve  

 

Kiemelve s együtthatóját:  

 

Ha a kifejezés eredménye  

 
mely korlátos eredményt szolgáltat, hiszen nem tartalmazza a szingularitást.  

Ha , a Dirac-delta nem függ az s integrálási változótól, azaz:  

 

Végeredményünk tehát a pontban ad értéket a szinogramon, ha a véges tagtól 

eltekintünk.  

 

 

 
Egyenes az (x,y) térben  

 

 

 
Egyenes Radon-transzformáltja (közelítés)  

7. ábra    

Általános szinogramok 

   

Egy szinogram értelmezése nem egyszerű feladat, kiindulópontként a fentiek alapján a 

szinogram pontszerű elemeit általában megfeleltethetjük egyeneseknek. Gyakrabban 

megjelenő, felismerhető alakzatok a szinuszos jellegű képletek, melyek az eredeti kép 

kompakt alakzatainak felel meg.  

A továbbiakban néhány ad-hoc szinogram-példát közlünk.  
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Nem centrált korong:  

 

 

 
kép az (x,y) térben  

 

 

 
Szinogram (Radon-transzformált) X-tengely: szög, Y-

tengely: t paraméter  

8. ábra    

 

Nem centrált négyzet:  

 

 

 
kép az (x,y) térben  

 

 

 
Szinogram (Radon-transzformált) X-tengely: szög, Y-

tengely: t paraméter  

9. ábra    
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Shepp-Logan fej-fantom:  

 

 

 
kép az (x,y) térben  

 

 

 
Szinogram (Radon-transzformált) X-tengely: szög, Y-

tengely: t paraméter  

10. ábra   

  

Egy csikó fényképe:  

 

 

 
Csikó képe  

 

 

 
Csikó képének Radon-transzformáltja  

11. ábra    

 

A következő fejezetben a Radon-transzformált általános tulajdonságaival foglalkozunk.  
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2.2.5 A Radon-transzformált tulajdonságai 

   

A Radon-transzformált itt megfogalmazott tulajdonságai kimondhatóak a dimenziók számától 

függetlenül, jelen fejezet mégis a kétdimenziós esetet tárgyalja, hiszen az orvosi képalkotás 

gyakorlatában leginkább ezzel találkozhatunk.  

Szimmetria 

   

A paraméterválasztás és egyértelműen leírja a Radon-transzformált 

minden elemét, hiszen  

 

 
Linearitás 

A Radon-transzformált definíciójából következik, hogy konstansokra és fi függvényekre  

 

 
Eltolási tétel 

Legyen  

 
Ekkor  

 
vezessünk be új változókat:  

 
ekkor:  

 
Vezessünk be új jelölést t-re:  

 
Ekkor:  

 

Az eltolási transzformáció tehát a Radon-transzformált változóját nem befolyásolja, az affin 

t paraméter pedig és az eltolási paramétereket tartalmazó transzformációt szenved.  
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Elforgatás 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében dolgozzunk polárkoordináta-rendszerben, ekkor a 

2D Radon-transzformált alakja:  

 

Legyen tehát a szöggel elforgatott függvényünk:  

 

Tehát:  

 
Vezessünk be új integrálási változót:  

 

Ekkor:  

 

 
Skálázás 

Válaszunk 0<a, 0<b konstansokat, és skálázzuk át a változóinkat:  

 

"h" Radon-transzformáltja tehát:  

 

Megint válasszunk új integrálási változókat: továbbá válasszunk egy újabb 

változót:  

 
Tegyük fel, hogy megválasztható úgy, hogy is helyettesíthető legyen egy változóval a 

következőképpen:  

(1)  

és  

(2)  



 2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

23 

 

Ehhez először a négyzetösszegeket kell normálnunk:  

 
melyből:  

 

Fejezzük ki -t az (1) és (2) egyenletekből, és tegyük egyenlővé:  

 
Ebből pedig:  

 

Ekkor  

 

ahol tehát  

és  

 

 
Konvolúció 

   

Legyen  

 
ahol a jelölés az x és az y dimenzió szerint elvégzett konvolúciókat jelöli.  

h Radon-transzformáltja ekkor:  

 

A dxdyintegrálás a g függvény pontba való eltolásának Radon-transzformáltja, így az 

eltolási tétel szerint:  

 
Bővítsük a felírást egy t1 új változó szerinti integrálással és egy Ditrac-delta függvénnyel, 

majd végezzük el az szerinti integrálást:  

 
Ami nem más,mint konvolúció a t affin paraméter szerint a szinogram-térben. Kompaktabb 

jelölésmóddal:  
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Azaz a két térkoordináta szerinti konvolúció a szinogram térben csak az affin paraméter 

szerinti konvolúciót érinti. Ennek a ténynek a rekonstrukcióban komoly szerepe lesz.  

A következő fejezetekben a több dimenziós Radon-transzformációval foglalkozunk.  

 

2.2.6 A Hilbert-transzformált 

   

Bár legfőképpen a jelfeldolgozásban használják, a tomográfiás képrekonstrukció 

kulcskérdésének megértéséhez számunkra is jelentőségteljes a Hilbert-transzformált. A  

Hilbert-transzformált definíciója:  

 

 

Bár a definíció egyszerűnek látszik, az integrál kiértékelése a nevező szingularitása miatt 

nehézkes. Az integrált tehát Cauchy-féle főértékben kell venni, azaz  

 
Egy ilyen határérték létezése azért könnyen elképzelhető, mert látható, hogy a g=1 

függvényre az 1/x függvény főértékben vett integrálja létezik, páratlan volta miatt ugyanis 0 

eredményt ad, hiszen az integrálási tartomány szimmetrikus.  

Megkönnyítendő az integrál kiértékelését,  

 vegyük észre, hogy a Hilbert-transzformált konvolúció az 1/x függvénnyel  

 Fourier-transzformáljuk, majd inverz Fourier-transzformáljuk a képletet  

 
Értékeljük ki 1/x Fourier-transzformáltját:  

 

A cos páros függvény, leosztva a páratlan x függvénnyel az első tag eltűnik. Marad tehát a 

következő két tag:  

 
és  

 

Mivel  
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A végeredmény tehát:  

 
ahol sgn az előjelfüggvény.  

 

Ez az eredmény numerikus kiszámítási technikáját tekintve jelentősen egyszerűbb, mint az 

alapdefiníció alkalmazása, hiszen a digitális Fourier-transzformáció, és annak megvalósítási 

módja (FFT) sztenderden alkalmazott, elérhető és gyors eljárás.  

Eredményünkből az is látható, hogy ha ugyanarra a függvényre hattatjuk a Hilbert-

transzformációt kétszer egymás után:  

 

azaz a Hilbert-transzformáció inverze egy előjeltől eltekintve önmaga.  

Illusztrációként elkészítettük egy kép 2D Hilbert-transzformációját:  

  
12. ábra    

 

2.2.7 A Digitális Radon transzformált 

A Radon-transzformált diszkrét pontokban megadott g függvényre valamilyen pontban 

a szinogram-térben:  

 
Közelítőleg:  

 
ahol  

 
Ezzel a felírási móddal minden egyes i-re interpolálni kell a g függvényt két dimenzióban is. 

Ha a lépésközt úgy választjuk, hogy az x dimenzióban például mindig rácspontba essünk, az 

egyik interpolációt megspórolhatjuk. Integráljunk tehát inkább x szerint:  
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tehát:  

 
Ezzel:  

 

Az átírásból látszik, hogy ha 0 vagy 180
0
 környékére esik, a képlet instabil lesz, ekkor az y 

rácspontokba eső lépésközökre érdemes áttérni.  

 

2.2.8 Radon-transzformált több dimenzióban és a Sugár-transzformált 

A Radon-transzformált két dimenzióban a kétdimenziós lineáris elem (egyenes) mentén vett 

integrált jelenti. Több dimenzióban a lineáris geometria elem jelenthet egyenest és hipersíkot, 

ez utóbbi vezet a Radon-transzformált multidimenziós általánosításához, az előbbi a Sugár-

transzformálthoz.  

A Radon-transzformált több dimenziós alakja 

Vegyük a , paraméterezésű hipersíkot ( ), melynek egy y pontjai szerint 

végezzük el az integrált, ), ezzel felírhatjuk a 

Radon-transzformált definícióját egy n dimenziós függvényre:  

 

A Sugár-transzformált 

Ha az integrátl t szerint végezzük el, azaz a hipersík helyett egy  

 irányú vonal menti integált végzünk el, a 2D Radon-transzformált egy másik lehetséges 

általánosítását kapnánk, melyet Sugár-transzformáltnak hívunk. A fenti definíciók 

megtartásával, a Sugár-transzformált definíciója:  

 

 

ahol elégséges x értékeit az vektorra merőleges síkokról választani.  

A definíciók ismeretében megkonstruálhatjuk a Radon-, illetve Sugár-transzformáltak 

inverzét.  
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2.3 Képrekonstrukció analitikus összefüggésekkel 

 

2.3.1 Képrekonstrukció - Bevezető 

Képrekonstrukció analitikus összefüggésekkel 

   

Ahogy korábban láttuk, a tomográfiás képalkotás során a mérési adatok tulajdonképpen a 

vizsgált objektum valamilyen fizikai tulajdonságának (pl. izotópkoncentráció, gyengítési 

együttható) Radon-transzformáltját adja. Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogyan lehet a 

Radon-transzformált inverzét megtalálni és ezzel a mért nyers adatokból visszanyerni a 

minket érdeklő térbeli eloszlást, az izotópkoncentrációét vagy a Röntgen-gyengítési 

együtthatóét. Ezt a transzformációt képrekonstrukciónak hívjuk.  

A fejezetben bemutatjuk a Radon-transzformált mint matematikai operátor inverzét, és ehhez 

kapcsolódva a leggyakrabban használt, már numerikusan stabil algoritmussá alakítható 

formáit. A legfontosabb ezek közül a Szűrt Visszavetítés (Filtered Backprojection), mely még 

ma is általánosan elterjedt rekonstrukciós algoritmus.  

Az inverz Radon-transzformált: az alapprobléma 

Johann Radon 1917-es cikkében megadta a Radon-transzfomált inverzének képletét:  

 

Az integrál, ahogy azt a Hilbert-transzformáltnál láthattuk főértékben értendő, hiszen a 

nevező szingularitása miatt nem Riemann-integrálható a képlet. Komolyabb gond, hogy 

direkt numerikus kiértékelése éppen emiatt gondokba ütközik. Azt is látni fogjuk, hogy ez az 

inverziós képlet csak két (illetve a páros) dimenzió(k)ban érvényes, magasabb (pontosabban a 

páratlan) dimenziókban más alapformulára és más numerikus algoritmura van szükség. A 

Hilbert-transzformáltnál tárgyaltakhoz hasonló átalakítást végezve a konkrét numerikus 

nehézségeket el lehet kerülni, ez a megoldás vezet a Szűrt Visszavetítéshez. 

Tárgyalásmódunkban a Szűrt Visszavetítés egy másik levezetését adjuk, mely általánosabb 

keretet ad a releváns szűrők tervezéséhez.  

Tétel, hogy az f kompakt tartójú függvény projekcióinak (azaz Radon-transzformáltjának 

szög szerinti eloszlásának) bármely végtelen elemű halmaza egyértelműen meghatározza az f 

függvényt, de egyetlen véges elemű halmaza sem. Természetesen ez a numerikus 

matematikában nem szokatlan állítás, de mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy a függvény 

rekonstrukciójának pontosságát hogyan befolyásolja a mintavételezés eloszlása.  

A következő szakasz a szűrt visszavetítés alapját képező Központi Szelet Tételt mondja ki.  
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2.3.2 A Központi Szelet Tétel 

A Központi (/Fourier) Szelet Tétel 

A Központi avagy Fourier Szelet Tétel (Central/Fourier Slice Theorem, projection-slice 

theorem, CST) a Fourier-alapú Radon-invertálási technika alapja. Továbbra is két dimenzióra 

korlátozva a tárgyalást ( ) Vegyük egy f(x,y) függvény Radon-

transzformáltjának Fourier-transzformáltját, de csak a t affin paraméter szerint, a kerek 

zárójelek az adott transzformálás utáni változókat jelölik:  

 

Térjünk át x és y szerinti integrálásra:  

 

 
Természetesen a Jacobi-determináns 1:  

 
Ezzel:  

 

 

Az egyenlet jobb oldalán a Fourier-transzformált már kétdimenziós, és nem tartalmazza a 

Radon-transzformáltat, a frekvenciatér-beli változói pedig szintén kétdimenziósak és polár-

koordinátákban adottak. A Radon transzformált affin t paraméterében történő 1D Fourier 

transzformált tehát megadja az eredeti függvényünk 2D Fourier-transzformáltját a 

. Ha tomográfiás készülékünk egyenletes lépésközzel dolgozik, a 

változókban a Fourier-transzformált a következő pontokban vesz mintát:  

 

13. ábra  

Kézenfekvő volna fenti eredményünkkel rögtön az inverziós numerikus séma 

megalkotásához fognunk. Szinogramunkat t változója mentén (minden egyes szögre) 1D 

Fourier-transzformálnánk, majd a kapott 2D függvényt inverz Fourier-transzformálnánk két 
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dimenzióban. Maga a Fourier-, és inverz Fourier-transzformálás több dimenzióban is bevett 

eljárásnak számít.  

A Fourier-transzformált népszerűségének a jel- és képfeldolgozásban egyik alapvető oka a 

Gyors Fourier Transzformáció (Fast Fourier Transform, FFT) algoritmusának megjelenése.  

Az FFT viszont alapesetben karteziánus rácsokra működik, jelen esetben viszont a 2D inverz 

Fourier-transzformáltunkhoz a bemenőadatokat polár-koordinátában kapjuk meg. A direkt 

Fourier-rekonstrukcióhoz át kell mintavételeznünk tehát a polár-koordinátás formát 

reguláris karteziánus rácsba.  

 

 

14. ábra  

Az direkt Fourier-rekonstrukció népszerűtlenségét az átmintavételezésben rejlő pontatlanság 

illetve egyenetlen információeloszlás okozza. A Központi Szelet Tétel tovább alakítható, 

hogy numerikusan stabilabb eredményt kapjunk, a levezetést a következő szakasz 

tartalmazza.  

 

2.3.3 A szűrt visszavetítés   

A Fourier inverziós képlet 

Egy könnyebben felhasználható képlet reményében írjuk fel a 2D inverz Fourier-

transzformációt:  

 

 

Behelyettesítve a Radon-transzformált t szerinti Fourier-transzformáltját:  

 

Az eredményül kapott képlet lényegi egyszerűsödése abban áll, hogy az inverz Fourier-

transzformáció már csak egydimenziós, és regulárisan mintavételezhető pontokra vonatkozik.  

A Fourier inverziós képlet szűrési tagja 
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A képlet értelmezéséhez vegyük észre, hogy a szerinti integrálás csak és kizárólag az utolsó 

transzformációban kap szerepet. Eddig a pontig a változót tekinthetnék egyszerű 

paraméternek is. Tehetjük ezt az inverz Fourier-transzformáció elvégzése utánig, amikor is az 

inverz-Fourier transzformációval létrejövő új tértartománybeli változóba kell behelyettesíteni 

a  kifejezést. Felírjuk most a szerinti integrálás előtti állapotot:  

 

Ez az egyszerűsített képlet tulajdonképpen az 1D függvény Fourier-transzformáltja, 

melyet megszorzunk a frekvenciatér futóváltozójával |r| -rel, majd inverz Fourier-

transzformálunk. Ez a folyamat valójában egy Fourier-térben elvégzett szűrést ír le, 

méghozzá felüláteresztő-alulvágó szűrőt.  

A Fourier inverziós képlet visszavetítési tagja 

Miután a szűrést elvégeztük, hozzáláthatunk a szerinti integráláshoz. A szűrést követően 

előállt függvény, melyet jelöljünk g-vel, változói: . Ekkor az integrál:  

 

Per definicionem a  olyan egyeneseket ír le a  térben, melyek az 

(x,y) pontban mennek át. Az integrál tehát az (x,y) ponton átmenő egyenesek által kijelölt 

projekciókat integrálja. Ez természetesen nem mond ellent az intuíciónknak, hiszen egy 

pontra vonatkozó információk összességét gyűjtjük össze ezzel az integrállal. Kipróbálhatjuk, 

hogyan néz ki egy Radon transzformált visszavetítése a szűrési lépés kihagyásával. Induljunk 

ki a következő eloszlásokból:  

 
Csikó képe az (x,y) térben  

 
Csikó képnének Radon-transzformáltja  

15. ábra    

 

Vetítsük vissza a Radon-transzformáltat a szűrési lépés elvégzése nélkül:  
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16. ábra Visszavetítés szűrés nélkül 

   

Látható, hogy a kép homályos, elfogadhatatlanul részletszegény lesz.  

Jelöljük a visszavetítési lépés operátorát a következő szimbólummal: . Ekkor felírhatjuk a 

Szűrt Visszavetítés lépéseit operátorformában: 

  

 
 

Példa: A szűrt visszavetítés lépései  

Vegyük a lépéseket tehát sorban. 2D eloszlásunk legyen megint a következő fénykép, ezt a 

képet szeretnénk a Szűrt Visszavetítés eredményeképpen visszakapni:  

 

 

17. ábra  

Kiindulópontunk a fenti kép szinogramja, ez a szinogram reprezentálja példánkban a mért 

adatokat:  
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18. ábra  

Operátorokkal kifejezve:  

A szűrést minden egyes  mellett el kell végezni. Illusztrációképpen a 200. projekciót 

választottuk, mely képe:  

 

 

19. ábra  

Operátorokkal kifejezve:  

Vegyük most ennek a projekciónak a Fourier-transzformáltját, melynek amplitúdóspektruma 

a következő lesz:  
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20. ábra  

Operátorokkal kifejezve:   

Ezt beszorozva |r|-rel, kapjuk a következő amplitúdóspektrumot:  

 

 

21. ábra  

Operátorokkal kifejezve:   

Ennek inverz Fourier-transzformáltja szolgáltatja majd a szűrt projekciót:  
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22. ábra  

Operátorokkal kifejezve:   

 

Látható, hogy a grafikon nagyfrekvenciás komponensei erősödtek, azaz "élesedett" a görbe. 

Emellett a zajok is megnövekedtek. A konstans komponens teljesen eltűnt.  

Végezzük most el a Fourier-transzformációt minden egyes projekcióra, ekkor a szög-

frekvencia szinogram így fog kinézni:  

 

 

23. ábra  

Operátorokkal kifejezve:  

Szorozzuk meg minden egyes projekciót |r|-rel, majd inverz Fourier-transzformáljunk. Ekkor 

kialakul a szűrt szinogram:  
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24. ábra  

Operátorokkal kifejezve:  

 

Itt is látható, hogy a kép "élesedett", mikrokontrasztosabb lett a kiinduló szinogramhoz 

képest.  

Ennek  szerinti integráljával elvégezve a. visszavetítést , megkapjuk a rekonstruálandó 

eloszlást (a csikót):  
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25. ábra  

Operátorokkal kifejezve:  

Gyakorlati megvalósítás 

 

A gyakorlatban a fenti eljárásohoz képest két fontosabb eltérés is van:  

 

1. a Fourier térben való szűrést gyakran felcserélik a valós térben való konvolúcióra  

2. az |r| szűrő sajnos nem ideális, mert a zajokat is felerősíti ezért más szűrőtagok 

alkalmazása praktikus  

   

A témákat a következő szakasz fejti ki.  

2.3.4 A szűrt visszavetítés megvalósítása 

A Radon inverziós formula kétdimenziós esetben felírható a következőképpen):  

polárkooditánáták szerint írható le.  

A szög szerinti visszavetítés előtt tehát a mérési eredményként nyert Radon-transzformáltat 

Fourier-transzformáljuk, megszorozzuk -rel, majd r szerint inverz Fourier-transzformáljuk. 

Ez az eljárás tulajdonképpen egy frekvenciatérben -rel végzett szűrés.Jelölhetjük ezt a 

szűrési eljárást a szűrési operátorral, és az |r| szűrőfüggvény helyett bevezethetjük a  

általánosabb jelölést. Korábbi jelöléseinkkel tehát: 

  

 
A Fourier konvolúciós tétel értelmében a Fourier-térben vett szorzás felírható a 

tértartományban konvolúcióként. 

  

Ekkor a szűrési operátor felírható a következőképpen is: 
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Tehát a rekonstrukció összefoglalóan:  

 

.  
 

Szűrőfajták 

   

Mivel az  felüláteresztő szűrőként a numerikus (és egyéb) zajokat felerősíti, a szűrést  

helyett annak egy numerikusan jobban viselkedő változatával helyettesítjük. A legegyszerűbb 

szűrő, a Ram-Lak (Ramachandran-Lakshminarayan) szűrő, mely egy adott L 

frekvenciatérben értelmezett sávszélességnél a szűrőt lenullázza, azaz 

  

 
Ha a szűrést a térkoordináták szerint végezzük, akkor:  

 
itt a jobb oldalon a kifejezés szakirodalomban gyakran előforduló ekvivalens átalakítása 

található.  

 Ram-Lak filter frekvencia- és tartományban:  

 
Ram-Lak szűrő a frekvenciatartományban  

 
Ram-Lak szűrő a tértatrományban  

 
26. ábra  

Néhány további szűrő:  

 Shepp_Logan  

Frekvenciatartományban:  

 



Tankönyv fizikusoknak 

38 

 

Tértartományban:  

 

 
Shepp-Logan szűrő a frekvenciatartományban  

 
Shepp-Logan szűrő a tértatrományban  

27. ábra  

 

 koszinuszos  

Frekvenciatartományban:  

 
Tértartományban:  

 

 

A lehetséges szűrők száma végtelen, gyakran alkalmazzák például még például a Hanning, és 

Hamming szűrőket. A szűrők tervezéséhez szükséges célfüggvényt a Fourier Inverziós 

Formulából nem tudjuk meghatározni, ehhez egy lépést vissza kell mennünk, és olyan 

képletet kell találnunk, mely a szűrők segítségével elért közelítőleges inverz Radon-

transzformált minőségi jellemzőit is bemutatja. Ezelőtt fontos tisztázni a képleteket 

értelmezni.  

 

2.3.5 A Központi Szelet Tétel és a Fourier inverziós képlet több dimenzióban 

 

A Központi Szelet Tétel több dimenzióban, a kétdimenziós korábban bevezetett jelölésekkel. 

Legyen . Az n dimenziós függvény Radon-transzformáltjának t szerinti 

Fourier-transzformáltja:  

 

 
Térjünk át  szerinti integrálásra, mely a (t,y1,y2...,yn-1) vektor elforgatottját jelenti, 

azaz Jacobi-determinánsa 1. Ekkor: 
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azaz multidimenzionális esetben is a t szerinti Fourier-transzformált a teljes n dimenziós 

térben értelmezett Fourier-transzformálttá teszi a Radon-transzformáltat n dimenziós polár-

koordináta (n dimenziós henger-koordináta) reprezentációban.  
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A Fourier inverziós képlet n dimenziós formája 

Végezzük el az inverz-Fourier-transzformálást, és helyettesítsük be a Központi Szelet tétel 

eredményét:  

 
ahol áttértünk polár-koordinátákra. Az egyenlet két oldalának egyezőségéhez még szükséges 

magyarázat, hogy áttérünk az 'r szerinti integrál határainál a intervallumról a 

intervallumra, melyet egy kettes faktorral való osztással korrigáltunk, hiszen a 

Radon-transzformált r-ben szimmetrikus. Erre a lépésre alapvetően didaktikai szempontból 

van szükség, hogy a frekvenciatér origójában található szingularitás kezelhetővé, 

hangsúlyozhatóvá váljék. A frekvenciatérben lokálisan elvégzett manipulációk a 

tértartományban globálisan jelentkeznek (gondoljunk például egyetlen frekvenciakomponens 

hozzáadására), azaz egy nullmértékű szingularitás a tértartományban globálisan jelentkezik.  

A következő fejezetben értelmezzük a fenti Fourier inverziós képletet.  

 

2.3.6 Az inverz Radon-transzformált értelmezése 

A Fourier inverziós képlet elemzése 

   

 
 

Vizsgáljuk meg egyenként újra az inverziós képlet elemeit.  

A Radon-transzformált adjungáltja  

A legkülső integrálra már bevezettük a jelölést. Egy operátor 

adjungált operátorának definíciója:  

 
a <f,g> az f és g függvények skalárszorzata. A Radon-transzformáció adjungált-operátora a 

visszavetítés, hiszen:  

 
Itt áttértünk a t és y változókról az elforgatott x változókra az integrálás során.  

 

A Hilbert-transzformált szerepe a Radon-transzformált inverzében  

 

Tekintsük a visszavetítő operátor után következő tagokat és azonos átalakításokat:  

 
Általásan igaz egy g függvényre, hogy  

 
A Hilbert-transzformálttal kapcsolatban megmutattuk, hogy  

 
melyekből:  
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Mivel a sgn függvény miatt  

az inverziós képlet másképpen viselkedik, ha n páros illetve, ha páratlan.  

Kiírhatjuk tehát a páros és páratlan elemeket külön is:  

 

A Hilbert-transzformált hiányának a páratlan dimenziókban alapvető jelentősége van:  

 amikor a Hilbert-transzformált hiányzik, egy pontban a függvény rekonstrukciójához 

mindössze a ponton, és szűk környezetén átmenő hipersíkokra vett Radon-

transzformált szükséges a rekonstrukcióhoz  

 amikor a Hilbert-transzformált nem tűnik el, egy adott pontban f rekonstrukciójához a 

teljes szinogram szükséges  

   

Vegyük észre, hogy n=2 esetén visszakapjuk a Radon által is felírt inverziós képletet. A 

fentieken kívül is létezik analitikusan megadható inverz Radon - ezzel foglalkozunk a 

következő fejezetben.  

 

2.3.7 Inverz Radon transzformáció Riesz-potenciál megoldáscsaláddal 
A Fourier inverziós képlet egyenes levezetési ágon szolgáltatta a az |r| -kel való 

frekvenciatérben végzett szűrést illetve ennek alternatív megfogalmazását, a derivált- és 

Hilbert-operátorokkal való leírást. A Riesz-potenciál segítségével felírható egy olyan 

megoldáscsalád, melynek a a Fourier inverziós képlet csak alesete.  

Az Riesz-potenciál definiálható egy n dimenziós függvényre a következőképpen: 

  

 
 

Ahol konstans. A Hilbert-transzformálthoz hasonlóan megadhatunk itt is egy, a Fourier-

transzformáltat segítségül hívó definíciót: 

  

 
 

Itt .  

Ebből a definícióból látható, hogy  

 
Írjuk ki f Riesz-potenciáljának Fourier-definícióját:  

 
Térjünk át n dimenziós polár-koordinátarendszerre a szokásos jelölésekkel:  

 
Helyettesítsük be a multidimenzionális Központi Szelet tétel eredményét:  

 
Operátorformában írhatjuk ekkor:  
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Mindkét oldalon számítva a  potenciált:  

 
melyből több inverziós képlet is nyerhető.  

Az  esetben visszakapjuk a már korábban ismertetett inverziós képletet. Érdemes 

megemlíteni még az  esetet is, ekkor  

 

 
 

mely részlegesen legalább, de globális transzformáltak helyett lokális deriváltakra alapul.  

   

2.3.8 Szűrőtervezés a szűrt visszavetítéshez 

A szűrt visszavetítés képletének gyakorlati szempontok szerint fontos általánosítása a Riesz-

potenciálok helyett a szűrést mint konvolúciós formát igényli. Legyen  Radon-

transzformált n dimenzióban. Bizonyítsuk be, hogy  

 
ahol a konvolúciók alsó indexei a konvolúció változóit jelentik.  

A bal oldali konvolúció kiírva a szokásos jelölésekkel:  

 
Az y változó helyett térjünk át: , itt z merőleges -ra. Ekkor behelyettesítve:  

 

 
 

Válasszuk most a következő V és v függvényeket:  

 
Behelyettesítve:  

 

Keressünk most olyan V függvényt, mely egy adott sávszélességben jól közelíti a Dirac-

deltát, mellyel az eredete f függvényünket adná vissza az integrál. Bizonyítható, hogy  

 
tehát, ha V Fourier-transzformáltja konstans bizonyos sávszélességen belül, v-re szűrőcsalád 

tervezhető. Ha a szűrőket csak sugárirányú függéssel látjuk el, a korábbi szűrt visszavetítési 

képleteket kaphatjuk meg.  
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2.3.9 3D rekonstrukció - Kitekintés 

Az analitikus képrekonstrukciós fejezetben a képrekonstrukció alapegyenleteit kívántuk 

összegezni. Az analitikus alapú 3D rekonstrukciók további eljárások kidolgozását teszik 

szükségessé az eddig bemutatott technikákon kívül. A 3D inverziós képletek kidolgozásának 

kulcsproblémája a szkennerek geometriája miatt létrejövő adathiány, mely miatt a sztenderd 

képletek közvetlenül nem alkalmazhatóak.  

 A hiányzó adatok kitöltéséhez az egyik technika a hiányzó adatok kitöltése egy 

közelítő rekonstrukció alapján, majd a sztenderd eljárások alkalmazása (3D 

Reprojection - 3DRP)  

 Mivel a 2D szeletek önmagukban elegendő információt tartalmaznak a 3D 

rekonstrukcióhoz, a többi adat tulajdonképpen redundáns, és csak a rekonstrukció 

jel/zaj arányát javítja. A Single Slice Rebinning (SSRB) technika a szkenner 

tengelyére merőleges irányoktól eltérő LoR értékeket a LoR középpontjához tartozó 

tranzaxiális síkra vetíti, majd 2D rekonstrukciók sorozatát végzi el  

 a Fourier Rebinning (FORE) módszer az SSRB vetítési lépését Fourier térben vett 

interpoláció alapján végzi el  

 

2.4 Képrekonstrukció algebrai összefüggésekkel 

2.4.1 Képrekonstrukció algebrai összefüggésekkel (Bevezető) 

Az analitikus úton kapott inverz Radon-transzformáltak legnagyobb hátránya az, hogy a 

fizikai jelenségek modellezését sugárutakra egyszerűsíti. Pontosabb (és bonyolultabb) fizikai 

modellezés az alapul vett integrál-transzformációkat (A Radon- és Sugár-transzformáltakat) 

olyan mértékben módosítják, hogy teljesen új formalizmust és inverziós képleteket kell 

kidolgozni.  

Az algebrai alapú rekonstrukciós technikák olyan diszkretizált bázison történő 

mátrixegyenlet-megoldási iteratív sémákat takarnak, melyeknél a fizikai folyamatok 

pontosabb modellezése a mátrix elemeinek pontosítását jelenti, azaz a sémát nem 

befolyásolják. Az iteratív séma kidolgozása történhet egyszerű algebrai megfontolásokból, de 

statisztikai alapokon is.  

Először a diszkrét bázis létrehozását mutatjuk be.  
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2.4.2 A képrekonstrukció diszkrét bázisa 

Vegyünk egy lineáris operátort, mely leírja a képalkotás folyamatát. Kiinduló terünk legyen 

az n dimenziós valós számok halmaza, az operátor képezze le ezt a mérési adatok szinogram-

terébe. Példaként és a szemlétesség kedvéért gondolhatjuk a Radon-transzformáltat ennek az 

operátornak. Definiáljunk továbbá egy teljes ortogonális függvényrendszert elemekből. 

Ekkor kellően jól viselkedő f(x) függvényre:  

 

(1)  

Ha a választott operátorunk lineáris:  

 

(2)  

 

A fizikában gyakran használunk sorfejtést differenciál-egyenletek megoldására. A fizikai 

mennyiségek gyakran folytonosak, ezért pl. a Fourier-sorfejtés, vagy a polinomiális sorfejtés 

(Legendre, Csebisev stb.) esetleg a kettő kombinációja (pl. gömbfüggvények) jönnek szóba. 

Gömbfüggvény-sorfejtéssel történő inverz Radon-transzformáció előfordul a 

szakirodalomban, de nem nyert mára komolyabb szerepet.  

Ha ortonormált bázissal dolgozunk, akkor definíció szerint  

(3)  

az (2) egyenlet mindkét oldalát beszorozva, majd integrálva az együttható megkapható a 

következőképpen:  

(4)  

A (3) és (4) egyenlet nem csak teljes ortogonális függvényrendszerekre igaz, vehetünk 

például egy diszkretizációs bázist , mely olyan karakterisztikus függvény, mely az i. 

térrészben , máshol 0; ahol az i. térrész mérete. A (3) és (4) egyenletek 

teljesüléséhez ki kell kötnünk, hogy a függvényrendszer elemei legyenek diszjunktak. A 

könnyebb számítások érdekében ez általában strukturált rácsot jelent, például három 

dimenzióban kockarácsot. Ha f folytonos, akkor az (1) egyenlet már csak közelítőleg teljesül. 

Kiírva N db térrész esetén:  

 

Vegyük észre, hogy ezzel a bázissal f felbontása az i. tértartományra vett integrál-

átlagértékeket jelenti az adott tértartományon értelmezett 1 magas karakterisztikus 

függvénnyel.  

Ezeket a térbeli bázisokat, "pixeleket" hívjuk "voxeleknek" az angol "volumetric pixel" 

szókapcsolatból. Ha három dimenzióról beszélünk. A bázisfüggvényeket elláthatnánk 3 

indexszel is a három térkoordinátának megfelelően. Mivel megszámlálhatók egy indexszel is, 

ezt jelölést nem alkalmazzuk, az i index minden egyes tértartományt minden dimenzió szerint 

bejár.  
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Hasonló diszkretizációt alkalmazhatunk a szinogram-térben is, ahol a  téren kell ezt a 

diszkretizációs lépést elvégeznünk. Ezt a jelölést értsük általánosan, azaz jelölhesse a Sugár-

transzformált változóit is. Jelöljük ezen a téren a felbontást így: . A szinogram tér 

diszkrét felbontásakor a gyakorlatban a Sugár-transzformált felbontására kell gondolni, 

röntgenkészülék esetén például a forrást és egy detektorpixelt összekötő tértartományra, vagy 

például a pozitron emissziós tomográfiában a koincidenciában megszólaló detektorokat 

összekötő tartományra, melyeket válaszegyenesnek (Line of Response, LoR) nevezünk.  

Felírhatjuk ekkor:  

 

Az yj együtthatókat ekkor a következőképpen fejezhetjük ki:  

 

Szokásos jelölés a ci együtthatók helyett a xi jelölés, utalva arra, hogy ezek az együtthatók a 

keresett ismeretlenek. Mátrixos jelölésmóddal tehát a következő egyenletrendszert kell 

megoldanunk:  

 
A levezetésnél nem volt feltételünk, hogy az operátorunk a Radon-transzformált legyen, elég, 

ha lineáris operátor és szinogram-térbe vetít. Az A mátrix fontos tulajdonsága, hogy nem 

négyzetes, ezért közvetlenül nem is invertálható. A gyakorlatban elemeit tekintve ritka A 

mátrix, hiszen egy-egy voxel csak néhány, a voxelen átmenő válaszegyenesre ad járulékot. 

Tipikus méretét tekintve például egy PET szkenner esetén dimenziói lehetnek, akár 10
6
x10

5
.  

fenti egyenlet mátrix-inverziós megoldásával foglalkozunk a következő szakaszban.  

 

 

2.4.3 Nem statisztikai iteratív megoldások 
 

Az előző szakaszban bevezetett jelölésekkel, a képrekonstrukció alapegyenlete felírtható a 

következőképpen:  

 
Ne felejtsük el, hogy az A mátrix nem négyzetes, ritka mátrix, és elemeinek száma akár 10

12
.  

 

A Moore-Penrose pszeudoinverz 

 

Mivel az A a mátrix nem négyzetes, a legtöbb szokásos eljárás (pl. Gauss-Siedel iteráció) 

közvetlenül nem alkalmazható. Akár túl-, akár alulhatározott az egyenletünk, a keresett 

megoldás kritériumát felírthatjuk a következőképpen: 

  

 
ahol ||.|| választásunknak megfelelő norma. Tegyük fel, hogy  minimalizálja a fenti 

kifejezést, továbbá válasszunk skalárszorzatot normának. Ekkor egy tetszőleges  

 vektorra és egy t valós számra igaznak kell lennie, hogy 

  

 
 



Tankönyv fizikusoknak 

46 

 

A deriváltat kiszámítva  

 
azaz  

 
Ennek minden v-re teljesülnie kell, tehát:  

 

Az A
T
A mátrix már négyzetes, és ha létezik inverze, akkor:  

 
Az A

+
 Moore-Penrose pszeudoinverz:  

 

Az A
+
 kiszámításához használhatunk UV dekompozíciót, vagy más hagyományos eljárást, 

illetve kiszámítható a következő egyszerű (de nem annyira hatékony) iteratív képlettel is 

(Ben-Israel- and Cohen-iteráció):  

 

 
 

A Kaczmarz-iteráció 

 

Az PET, SPECT és CT rendszermátrixinak mérete a manapság könnyen elérhető numerikus 

számítási kapacitásokhoz képest nagy, illetve a hagyományos algoritmusok nem túl 

hatékonyak a ritkamátrixokon végzett műveletekkel. Egy egyszerű és gyors, továbbá stabil 

algoritmus a Kaczmarz-iteráció. Lényege az, hogy egy nxm dimenziós A mátrix 

tulajdonképpen n db m dimenziós hipersík egyenlete, melyek metszéspontja az x megoldás. 

Ha a rendszer túlhatározott és zajjal terhelt, nem feltétlenül lesz pontosan egy metszéspont, 

ha alulhatározott, elképzelhető, hogy valamilyen tértartományig szűkíthetjük le az 

ismeretlent. A Kaczmarz-iteráció lényege, hogy úgy próbálunk közelíteni a megoldás 

tartománya felé, hogy minden iterációs lépésben merőlegesen levetítjük az x pontot a mátrix 

egy soraként előálló hipersíkra.  

Vegyünk példaként egy 2x2-es A mátrixot aii elemekkel. Ekkor a kövezkező két elemű 

egyenes-egyenletrendszert kapjuk:  

 
melyek metszéspontja a megoldás. Az ábrán szemléltettük az iteráció első négy lépését.  

 
28. ábra  

A Kaczmarz-iteráció két dimenzióban négy iterációs lépésig  
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Ebben a kétdimenziós esetben jól látszik, hogy  

 ha az egyenesek egymásra merőlegesek volnának, azaz a mátrix sorai lineárisan 

függetlenek, akkor 2 lépésben megkapnánk az egzakt megoldást  

 ha az egyenesek párhuzamosak, azaz az egyenletrendszer ellentmondást tartalmaz, az 

iteráció vég nélkül oszcillál a két megoldás között  

 ha a két egyenes kis szöget zár be egymással, azaz a sorok kevéssé függetlenek, akkor 

az iteráció lassan konvergál, minél függetlenebbek, annál gyorsabban  

   

A Kaczmarz-iteráció előnye, hogy a mátrixnak egyszerre mindössze egyetlen sorát 

használjuk fel, nincsen szükség a teljes mátrix kezelésére egyszerre.  

Nézzük a vetítés lépéseit most már általános esetre, az i index jelölje, hogy a mátrix melyik 

sorát használjuk éppen, azaz hányadik sorvektorát. x
k
 legyen a k. lépésben kapott megoldás. 

A k+1. iterációs lépésben rá kell vetítenünk ezt a pontot az i. egyenlet által meghatározott 

hipersíkra. A hipersík egyenlete: 

 
Korábban láttuk, hogy egy ilyen egyenlet az irányú egységvektorra merőleges síkot 

írja le, melynek távolsága az origótól . Ha tehát a k. lépésben kapott eredményünket 

rá akarjuk vetíteni az i. hipersíkra, irányban kell haladnunk, konvenció szerint 

távolságot. Az egyszerűbb képletek érdekében sűrítsük bele ebbe a távolságba az 

egységvektor normálizációját is, azaz felírhatjuk a következő pont helyét: 

 

Az új pontnak rajta kell lennie a az i. hipersíkon, tehát:  

 
Ebből kifejezhető  

 
A k+1. iterációs lépésben kapott megoldás tehát:  

 

A Kaczmarz-iteráció az orvosdiagnosztikai irodalomban ART (Algebraic Reconstruction 

Technique) néven is megtalálható. Az eljárás egyszerű, a korszerű rekonstrukciók között már 

csak továbbfejlesztett változataival találkozhatunk. Érdekesség, hogy tekinthető a Kaczmarz-

iteráció a később tárgyalt OSEM iterációs séma egy extrém kis részhalmazú esetének.  

Következő fejezetünk a mátrixegyenlet olyan bővítésével foglalkozik, melyben az egyenlet 

elemeit valamilyen valószínűségi változó várható értékének tekintjük.  
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2.4.4 Statisztikai alapú képrekonstrukciós stratégiák 

 

Egészítsük ki korábbi egyenletünket azzal a megfontolással, hogy lineáris 

egyenletrendszerünk csak, mint a mért adatok, mint statisztikai mennyiségek várható értékére 

(  ) igaz: 

 
tehát rendszerünk bemenő információi, a mérési adatok nem "kőbe vésett" egzakt értékek, 

hanem még ha zajjal egyáltalán nem is terhelt rendszerről van szó, több értéket is "legálisan" 

felvehetnek úgy, hogy az x ismeretlenek értéke állandó. Az ismeretleneket a mért értékek 

terébe vetítő operátor lineáritását értelmezhetjük statisztikai függetlenségnek is, pl. emissziós 

tomográfia esetén az egyes voxelekben bekövetkező radioaktív bomlások függetlenek a 

szomszéd voxel bomlásaitól, transzmissziós tomográfia esetén ez a spektrális változás 

figyelmen kívül hagyásig igaz csak. Általánosítsuk modellünket úgy, hogy a mért adatokat és 

az ismeretleneket egy valószínűség-sűrűség függvény köti össze olyan értelemben, hogy egy 

adott x mellett milyen valószínűség-eloszlással kapunk egy adott y kimenetelt; jelöljük ezt a 

valószínűség-sűrűség függvényt -vel. Amennyiben x-et is valváltozónak tekintjük, 

jelölésünk  lenne.  
 

A Maximum-Likelihood becslés 

 

A statisztikai becsléselmélet alapvető technikája a Maximum-Likelihood becslés, amikor 

keressük azt az x paramétervektort, ahol az adott mérési eredmény maximális 

valószínűséggel fordulna elő, azaz becslésünk a következő lenne: 

 
A mérhető fizikai mennyiségek döntő hányada az exponenciális eloszláscsaládból származik, 

ezért a  likelihood-függvény logaritmusára (log-likelihood-függvény) fogalmazzák 

meg a maximalizációs kritériumot.  

A Maximum-Likelihood becslés elmélete és gyakorlata alapvető matematikai technika, 

melyet itt nem kívánunk részletesen bemutatni, mindössze egy példát közlünk az ismétlés 

kedvéért.  

 

Példa külön oldalon Maximum-Likelihood becslésre.  
 

 

Bayes becslés és a Maximum Aposteriori kritérium 

 

Tekintsük most a modell x paramétereit is valószínűségi változóknak, és tekintsük annak a 

valószínűségét, hogy az y mért adatokat kaptunk, mi volna a sűrűségfüggvénye a 

paramétereknek:  

 
A Bayes-becslés ezt a valószínűség-sűrűség függvényt maximalizálja, ezzel ad választ arra a 

kérdésre, hogy mi volna a legvalószínűbb paraméter-eloszlás, feltéve a mért értékeket. Ezt a 

valószínűséget tekinthetjük az aposteriori, azaz a mérés utáni eloszlásfüggvénynek, a 

módszer a Maximum Aposteriori (MAP) elnevezést kapta. Matematikai szimbólumokban a 

Bayes-tétel felhasználásával:  
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Az első maximalizációs tag a Maximum-Likelihood becslésből már ismert kifejezés, a 

második a paraméterek sűrűségfüggvényétől függ, ez tartalmazhatja a paramétereket illető 

előzetes, apriori tudásunkat, magát a függvényt pedig angol terminológiával priornak 

nevezehetjük. Értelmezése abban áll, hogy a paraméterek sem vehetnek föl tetszőleges 

értéket, hiszen például az aktivitás-koncentráció értéke nem haladhatja meg a beadott 

radiofarmakon aktivitás-koncentrációját, vagy a vizsgált objektum (pl. agy) megszabja az 

aktivitás lokalizáltságát. A priorban megfogalmazható előzetes tudásunkat a paraméter-

eloszlásokról nagyban befolyásolja az, hogy mennyire sikerül matematizálni. A gyakorlatban 

a priorok egészen egyszerű feltételeket tartalmazhatnak, pl. a rekonstruálandó eloszlás 

folytonosságát ill. simaságát jellemzik. Tekintve az ln függvény gyakori alkalmazását, a 

priorokat exponenciális formában fogalmazzák meg, ezt Gibbs-priornak hívjuk:  

 
Ha például előzetes tudásunk arra vonatkozik, hogy ha egy voxelben van rekonstruált 

értékünk, akkor a szomszédai értéke sem térhet el ettől, az U(x) potenciál lehet arányos a 

voxelértékek átlagos távolságával a kérdéses voxelértéktől.  

Maximum-Likelihood Expectation Maximisation (ML-EM algoritmus) 

 

A Maximum Likelihood módszer bővítését jelenti a Maximum-Likelihood Expectation 

Maximisation módszer, mely a modellezés kiterjesztését jelenti olyan virtuális valószínűségi 

változók bevonásával, melyek a modellezést pontosabbá, a maximalizációs eljárást 

egyszerűbbé teszik. Az ML-EM algoritmus is alkalmazhat priorokat, ekkor a fentiekkel 

analógiában MAP-EM módszernek hívják.  

Mivel az ML-EM eljárás alapvető eszköze az iteratív orvosi képalkotásnak, bővebben 

foglalkozunk vele a következő fejezetben.  

 

2.4.4.1 Példa Maximum-Likelihood becslésre 

   

Vegyünk N db yi mérési eredményt, melyek feltehetőleg függetlenek egymástól, de azonos 

folyamat eredményeként jöttek létre, mely leírható egy várható értékű, szórású normális 

eloszlással:  

 
A független yi események együttes valószínűség-sűrűség függvénye az egyedi valószínűség-

sűrűség függvények szorzata: 

  

 
 

Ebből a log-likelihood-függvény:  
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Keressük a maximumot a paraméterek szerinti deriváltakat nullával egyenlővé téve:  

 
ebből becslésünk -re:  

 
a mért adatok átlaga. A szerinti parciális derivált:  

 
ebből:  

 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a szórásnégyzetre kapott képletben még van egy 

ismeretlenünk, , melyet kézenfekvő volna -vel helyettesíteni. Mint ismeretes, ezzel a 

behelyettesítéssel a szórás becslése torzított lesz, melyet korrigálhatunk egy N/(N-1)-es 

szorzófaktorral.  

A továbbiakban folytatjuk a becsléselméleti megfontolásainkat a Bayes-becslés tárgyalásával.  

 

2.4.5 Az ML-EM algoritmus 

A Maximum-Likelihood Expectation Maximisation (ML-EM módszer) 

   

Az ML-EM módszer lényege, hogy a mért értékek együttes sűrűségfüggvénye nem 

tartalmazza a - tegyük fel - kimaradt mérések sűrűségfüggvényét, melyek mégis döntően 

befolyásolják a becslést. Ezt a hiányzó információt iteratívan próbáljuk közelíteni, mely során 

minden iterációs lépésben elvégezzük a ML-becslést is. Gondolhatunk például arra, hogy a 

mért adatok egymástól teljesen függetlenek, és teljesen független paramétercsoportokkal 

állnak összefüggésben. Ha tudnánk, hogy melyik adat melyik csoportba tartozik, sokkal 

pontosabb ML becslést végezhetnék ezeken a csoportokon. Az ML-EM módszer E lépése 

megpróbálja ennek a hiányzó paraméternek a hatását figyelembe venni anélkül, hogy 

konkrétan ezekre az értékekre is becslést szolgáltatna.  

Tegyük fel, hogy a mért y adatok kiegészíthetőek egy s adatvektorrá, mely tartalmazza a 

hiányzó információkat. Ekkor felállítható egy statisztikai modell a következő 

sűrűségfüggvénnyel:   

 

Az ML-EM módszer a következő lépések ismétlésével végzi az iterációt:  
 

1) A módszer E (Expectation) lépése 

 

Az n. iterációban kapott x
n
 paraméterbecslés alapján a staisztikai modellünk 

segítségével kiszámoljuk a likelihood-függvényünket a következő feltételes várhatóértékkel 

minden lehetséges x paraméterre:  

 



 2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

51 

 

2) A módszer M (Maximization) lépése 

Az előállt likelihood-függvénnyel hagyományos ML lépést végzünk:  

 

Az ML-EM módszer konvergenciája 

 

Felmerül a kérdés: ha a hiányzó adatok nem mérhetőek, hogyan nyerünk plusz információt, 

mellyel pontosíthatjuk a becslésünket? A válasz a modellezésben magában van, a módszerrel 

a statisztikai modell árnyalása ad módot a jobb becslésre. Be kell azonban látnunk, hogy ez a 

plusz információ legalábbis nem ront a korábbi becslési eljárásunkon. Ehhez írjuk fel a teljes 

adathalmazra vonatkozó sűrűségfüggvényt a Bayes-tétel segítségével: 

 
A log-likelihood függvény tehát kifejezhető: 

 
Nézzük meg, hogy hogyan változik a log-likelihood-függvény értéke az E és M lépések 

elvégzése után, ahol a várható érték az s valószínűségi változóra értendő: 

 
A baloldal s-et nem tartlamazza, tehát a várható értéke önmaga. Nézzük most meg, hogy az n. 

és n+1. iterációs lépés között a log-likelihood-függvény hogyan változik, ha behelyettesítjük 

a becsült paramétereket: 

 
 

Az algoritmus M lépése a tagot, amennyiben sikeresen maximalizálta, 

akkor a behelyettesített értékek különbsége pozitív. A második tag várható értékét 

becsülhetjük a következő egyenlőtlenség felhasználásával:  

 
tehát:  

 

Azaz az E és M lépések hatására R változása negatív.  

Beláttuk tehát, hogy  

 

 

Ezzel beláttuk, hogy az algoritmus legalábbis nem ront az egyszerű ML algoritmuson.  

A következő fejezeteben az ML-EM algoritmus alkalmazását tekintjük át az Emissziós 

Tomográfiában.  
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2.4.6 Az ML-EM algoritmus az Emissziós Tomográfiában 

 

Az emissziós tomográfia során gyűjtött yj beütések száma a j. LoR-ban Possion eloszlást 

követ:  

 

Egyszerűbb, sőt triviális volna az ML becslésünk, ha azt is tudnánk, hogy egy adott LoR-ba 

érkezett beütések melyik voxelből érkeztek. Egészítsük ki tehát a statisztikai modellünket 

olyan s adatstruktúrává, ahol a mért adatok a i. LoR-ban kapott beütései felbonthatóak 

aszerint, hogy melyik voxelből érkezett a beütés: 

 
A mátrix formában felírt egyenletünk ekkor: 

 

Konstruáljuk meg a teljes adatrendszer sűrűségfüggvényét:  

(1)  

Az E lépés: 

Az E-lépés, ahogy a előző fejezetben láttuk: 

 
Ehhez a várhatóérték-képzéshez meg kell konstruálnunk a következő  

sűrűségfüggvényt.  

Az yi beütések mindegyike valamilyen pim valószínűséggel tartozik az m. voxelhez, ami az 

adott voxelekre binomiális eloszlást jelent yj db kísérlettel (pontosabban polinomiális 

eloszlást, melynek várhatóértéke azonban megegyezik a binomiális eloszlással):  

 

A pim valószínűségeket modellezzük az n. iterációban kapott paraméterbecslésekkel:  

 
Számoljuk ki (1) várhatóértékét! Az egyenletben csak egyetlen tag függ sim-től és ez is 

egyszerűen lineárisan. Ekkor a következő várhatóértéket kell tulajdonképpen kiértékelnünk:  

 
, mely a binomiális eloszlás alaptulajdonsága.  

Az M lépés: 

Behelyettesítve nézzük az (1) egyenlet jelent formáját a maximalizáláshoz:  

(2)  
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A jobb oldali utolsó várhatóérték kiszámolására szerencsére nincsen szükségünk, mert csak 

az előző, n. iterációban kapott x
n
 értékek szerepelenek a várhatóértékben, azaz a maximum 

keresésénél nem változó faktor. Vegyük a (2) egyenlet deriváltját a paraméterek xj 

komponense szerint: 

 
tehát:  

 
Az m szerinti szummát elvégezve:  

 
Átrendezve és behelyettesítve:  

 
Az iterációs séma tehát a korábbi koncentrációt egy korrekciós szorzófaktorral "javítja" a 

következő iterációs lépésre. A korrekciós faktor az adott mért adat elosztva a korábbi 

iterációban született koncentráció-eloszlás hatására létre jöhető beütésszámokkal, mely arányt 

visszaosztjuk az egyes voxelekbe a rendszermátrix alapján.  

Az ML-EM módszer néhány fontos variációjával foglalkozunk a következő fejezetben.  

   

2.4.7 ML-EM variációk: MAP-EM, OSEM 

MAP-EM 

Az ML-EM módszer bővíthető Bayes-becslési alapokon priorral. Ekkor az előző fejezet (1) 

egyenletét kell kiegészítenünk a  feltétellel.  

Az M lépésben így megjelenik  deriváltja, mely a végső képletben így jelenik meg:  

 
Az így létrejövő módszert hívják MAP-EM módszernek  
 

OSEM 

Az ML-EM és MAP-EM módszerek variációja az Ordered Subset Expectation Maximization 

(OSEM) módszer. Lényege, hogy az i szerinti szummákat csak N egy alhalmazára végezzük 

el. Emissziós tomográfiában ez általában tranzaxiális bontást takar úgy, hogy a részhalmazok 

homogénen, de ritkán töltik be a szinogram teret. Az alhalmazok választása úgy történik, 

hogy az egymást követő iterációk rendre bejárják végül a teljes teret, azaz a részhalmaz 

iterációról iterációra változik, és uniójuk kiadja a teljes tartományt.  

Extrém esete az OSEM algoritmusnak, amikor a szummázás csupán egyetlen LoR-ra szűkül, 

ekkor a Kaczmarz-iterációt kapjuk vissza.  
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Kitekintés 

Az algebrai rekonstrukciók fejezetében a ma használatos technikáknak csak alapjait kívántuk 

bemutatni. Különösen igaz ez a transzmissziós tomográfiára, ahol az ML-EM módszert nem 

is alkalmazzák, hanem helyette inkább a gradiens, vagy a konvex algoritmust használják.  

 

2.5 A DICOM-szabvány 

2.5.1 Összefoglalás (DICOM) 

   

A DICOM formátum akkora dokumentációs anyagból áll, hogy csak kevesek állíthatják, 

hogy egészében megértik. A fejezet szerzője sajnos nem tartozik ezek közé a boldog emberek 

közé. De talán senki sincsen, aki az összes részletét kifogástalanul ismeri. Mindemellett hadd 

ismertessem néhány szóban e fejezet tartalmát.  

Csak a legalapvetőbb dolgokról lesz ebben a szövegben szó. Először is megpróbálom 

megértetni azokat az alapelveket, melyek mentén a DICOM fájlformátum kiötlőinek 

gondolatmenete haladt. Ezután ismertetem a leggyakrabban használt DICOM 

szolgáltatásokat. Két ún. DICOM megfelelési tanúsítvány található ebben a fejezetben, mely 

segítségével azoknak, akik DICOM tudásukat a gyakorlattal szembesítenék, gyakorlati példa 

áll rendelkezésükre.  

Kinek a számára javaslom ennek a fejezetnek az olvasását? Semmiképpen sem 

programozóknak, akik a DICOM kommunikációs protokoll technikai részletei iránt 

érdeklődnek. Célom olyan, nem feltétlenül komoly technikai érzékkel bíró orvosokat, 

radiográfusokat és diagnosztikai központok vezetőit megszólítani, akiket egyszerűen érdekel, 

vagy éppen kötelességük a képalkotási orvosi diagnosztikai adatgyűjtéssel - mint a különböző 

modalitások, a PACS (Archiving and Communication System) rendszerekkel - kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatába való bekapcsolódás; főleg azokra gondolok, akik diagnosztikai 

központjukat digitálissá tennék.  

Azt felételeztem, hogy olvasóim nem informatikusok, ezért szánok több időt és energiát a 

digitális adatreprezentáció alapelemeire.  
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2.5.2 Bevezető (DICOM) 

A DICOM betűszó feloldása: 

Digital Imaging and Communication in Medicine  

 

A DICOM szabványról szóló autentikus információforrás a hivatalos DICOM honlap:  

http://medical.nema.org/  

A DICOM formátum kitalálója, megfogalmazója, tulajdonosa és fenntartója a NEMA, az 

National Electrical Manufacturers Association of the United States.  

A DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) szabvány, mely 

meghatározza az orvosi képalkotás során keletkező információ kezelését, tárolását, 

nyomtatását és továbbítását. Része a fájlformátum definíciója és a hálózati kommunikációs 

protokoll.  

Hogy teljesen megértsük a DICOM szabvány mibenlétét, hasznos a NEMA jogi nyilatkozatát 

is elolvasni, mely a szabványra vonatkozik:  

"Az ebben a publikációban megjelenő információ a dokumentum kifejlesztésében szerepet 

játszó személyek konszenzusaként értelmesnek fogadható el abban az időpontban, amikor 

elkészítették. A konszenzus nem jelenti azt, hogy osztatlan egyetértés volt az összes személy 

között, akik ezt a dokumentumot megalkották. NEMA szabványok és útmutatók, melyek 

közül egy, a mostani dokumentum, önkéntes alapú konszenzushoz vezető folyamat 

eredménye. Ez a folyamat olyan önként résztvevőket hoz össze és/vagy keresi olyan 

személyek véleményét, akik az adott témában érdekeltek. Bár a NEMA gondozza a 

folyamatot és hozza a szabályokat, melyek a konszenzus kialakításának tisztességességét 

segítik, nem maga írja a dokumentumot és nem teszteli, értékeli vagy igazolja független 

módon semmilyen információ pontosságát vagy teljességét vagy bármely döntés 

értelmességét melyet a dokumentum tartalmaz. A NEMA nem vállal felelősséget semmilyen 

személyi sérelemért, tulajdonon esett kárért, vagy bármilyen természetű kárért, legyen az 

közvetlenül vagy közvetve következménye a publikációnak, a publikáció felhasználásának, 

alkalmazásának vagy vele kapcsolatban bárminek. A NEMA semmilyen garanciát nem vállal 

kimondva vagy kimondatalanul a dokumentumban találhatók pontossága vagy teljessége 

tekintetében, nem vállal kötelezettséget, hogy ez a dokumentum a felhasználó bármilyen 

szándékát, vagy célját kielégíti. A NEMA nem vállal garanciát semmilyen egyedi vagy céges 

előállító termékére vagy szolgáltatására, mely ehhez a dokumentumhoz kötődik. Ennek a 

dokumentumnak a nyilvánosságra hozásával a NEMA nem nyújt hivatalos szolgáltatást 

semmilyen egyén vagy hivatalos szerv nevében, szinten nem vállal magára semmilyen 

kötelezettséget semmilyen egyén vagy cég nevében. Bárki, aki ezt a dokumentumot 

használja, saját személyes véleményére hagyatkozzék, vagy ha ez éppen releváns, kérje 

szakember segítségét, hogy kellő körültekintéssel tevékenykedjen az adott körülmények 

között. A témára vonatkozó információ illetve más szabványok, melyek ebben a 

dokumentumban megjelennek, más forrásokból is elérhetőek, melyeket a felhasználó 

figyelembe vehet, további információk szerzése érdekében, melyek ebben a dokumentumban 

nem fellelhetőek. A NEMA semmilyen hatalommal nem bír, illetve nem követ semmilyen 

protokollt, hogy ennek a dokumentumnak érvényt szerezzen. A NEMA nem igazol, tesztel, 

vagy vizsgál termékeket, terveket vagy installációkat, biztonsági vagy egészségügyi 

szempontból. Bármilyen tanúsítvány vagy állítás, mely biztonsági vagy egészségügyi jellegű, 

http://medical.nema.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_imaging
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/File_format
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_protocol
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és ezzel dokumentummal kapcsolatba hozható nem tekinthető a NEMA szándékának, és 

minden felelősséget a tanúsítvány vagy az állítás kibocsátója vállal." (A fordítás nem 

tekinthető hivatalos fordításnak - a fordító)  

Bár a NEMA visszautasít bármilyen felelősségvállalást, a DICOM az egyik leghatékonyabb 

szabvány, amit létrehoztak.  

Ebben a dokumentumban csak alapvető DICOM funkciókról lesz szó. Nevezetesen:  

 a DICOM fájl formátum, és vonatkozó fogalmak, mint a DICOM DIR, DICOM 

STORE, DICOM QUERY, DICOM RETRIEVE  

 egyéb alapvető DICOM fogalmak, mint a modality work list (MWL).  

   

Tehát a DICOM-ról mint hálózati kommunikációs protokollról egyáltalán nem lesz szó.  

A DICOM szabványt a NEMA fejlesztette ki, a 1980-as évek környékén, azaz több mint húsz 

éve. A szabvány kidolgozásának szükségessége a képalkotó berendezések rohamos 

terjedésével merült fel. Látszott, hogy egy jól kidolgozott szabvány hiányában kaotikus 

állapotok uralkodnának a diagnosztikai osztályokon.  

Nézzük meg az 29. ábra-es ábrát:  

 
29. ábra  

   

A programozók, aki a fenti ábrákat előállító programot készítették, nem ismerték a képet 

létrehozó modalitásra vonatkozót részleteket. Még az is megeshet, hogy akkor, amikor a 

programozók már elvégezték munkájukat, még a szóban forgó képalkotó berendezés nem is 

létezett. Mégis a szoftver képes volt a képi információkat értelmezni, méretüket és 

irányultságukat, és láthatólag még ezen felül is néhány további adatot. A DICOM szabvány 

nélkül ez elképzelhetetlen lett volna! Már most elmondhatjuk, hogy a DICOM formátum az 

egyik legsikeresebb szabvány, amit ember valaha alkotott.  

A DICOM szabvány több ezer oldalas irathalmaz, melynek teljes mélységben való megértése 

teljességgel lehetetlen. Ezért kell olyan dolgokra szorítkoznunk, melyeket az olvasóval 

közölni szeretnénk. Mint ahogy mondtam, csak a legszükségesebbeket merem majd 

lábujjhegyen megközelíteni.  
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2.5.3 Egyszerűsített DICOM kezdőknek 

 
2.5.3.1 Bevezetés az alfanumerikus adatok reprezentációjába 

Azok az olvasók, akik járatosak a számok, karakterek, és szimbolumok digitális 

reprezentációjába, átugorhatják ezt a fejezetet. A DICOM szabvány nem megérthető anélkül, 

hogy "jeleket" tudjunk reprezentálni a számítógépen.  

A legalapvetőbb fogalom a digitális képreprezentációban a "bit". A fizikai bit olyan egység, 

melynek két állapota van. Például egy magasabb / alacsonyabb feszültségérték két pont 

között mérve, vagy: elektromos áram folyik / nem folyik egy adott vezetéken, stb. A konkrét 

fizikai megvalósítástól függetlenül felfoghatjuk a bitet két lehetséges logikai állapotként, egy 

absztrakt egységnek, melyet úgy hívunk: bit.  

A szokásos jelölés erre a két állapotra a 0 és az 1.  

Innentől nem törődünk e két logikai állapot valós fizikai reprezentációjával. Annyi fontos, 

hogy e két állapot alapján a számítógép kódolhat/felismerhet alfanumerikus karaktereket. 

Lényeges, hogy karakterek (betűk) vagy más nem numerikus szimbólumok esetén a kódolás 

tetszőleges. Számok esetében viszont a kettes számrendszer szerinti (bináris) reprezentáció 

rengeteg előnyt jelenthet számunkra. Ez egyértelmű, hiszen a két lehetséges számjegy a 

bináris felírásban az 1 és a 0. Mielőtt bevezetnénk a bináris felírást, először leírjuk, hogyan 

csoportosíthatjuk a biteket. A számítógépek általában nem egyenként találkoznak a bitekkel, 

hanem négyesével csoportosítva, ez a  

fél bájt 

16 különböző fél bájt lehetséges, amint az a táblázatból is látszik:  

A 4 bit  A megfelelő hexadecimális jel  A megfelelő decimális szám  

0000 0 0  

0001 1 1  

0010 2 2  

0011 3 3  

0100 4 4  

0101 5 5  

0110 6 6  

0111 7 7  

1000 8 8  

1001 9 9  

1010 A 10  

1011 B 11  

1100 C 12  

1101 D 13  

1110 E 14  

1111 F 15 
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Itt:  

 hexadecimális : 16-os számrendszer, a helyiértékek decimálisan: 1, 16, 256, ...  

 decimális: 10-es számrendszer, a helyiértékek: 1, 10, 100, 1000...  

 bináris: 2-es számrendszer: a helyiértékek: 1, 2, 4, 8, 16...  

Érdekes, hogy az általunk használt tízes számrendszer nem az egyetlen valaha használt 

rendszer. A maják a vigezimális rendszert használták, a 20-as számrendszert és ismerték a 0-

t; a mezopotámiaiak a sexagezimális (60-as) számrendszert használták, de problémáik 

akadtak a hiányzó helyiértékekkel, lassan fedezték fel a "semmi" fogalmát.  

A táblázat első oszlopa egy félbájt 16 különböző állapotát sorolja fel. A második oszlop 

tartalma a hexadecimális számjegy (hexa számjegy) a megfelelő félbájtra vonatkozva. A 

harmadik oszlop a "szokásos" számérték, melyet egy félbájthoz szintén hozzáköthetünk. Ha 

viszont számokról beszélünk, a félbájt nem  

tízes, hanem kettes számrendszerben reprezentál.  

A decimális helyértékek bit és félbájt esetén:  

a baloldali számjegy 

decimálisan 

a balról második 

számjegy decimálisan 

a jobbról második 

számjegy decimálisan 

a jobboldali második 

számjegy decimálisan  

8 4 2 1  

   

Gyakorlásképpen nézzük a "B" hexa számjegy decimális értékét, mely a  

1011 

bitfolyamot takarja definíció szerint. A helyiértékek a fenti táblázat alapján tehát jobbról 

balra haladva számíthatóak: az első tag 1, mert az "egy" helyiértéken található szám 1. A 

következő helyiérték balra megint 1-es értékű, a helyiérték pedig "kettő", tehát B értékében 

van még egy "kettő" is; a következő bit balra 0, tehát nincsen "négy" B értékében. Az utolsó 

bit balra továbbhaladva pedig megint 1, tehát egy "nyolcas" van B értékében. Ezeket 

összeszámolva:  

1*"egy"+1*"kettő"+0*"négy"+1*"nyolc"  

Tehát B értéke tízes számrendszerben  

1*1+1*2+0*4+1*8 = 11  

   

így tehát "megállapodásunk" alapján B értéke  

B=11 

Ahol B egy hexa számjegy és 11 a decimális értéke.  
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Tehát így (de)kódolhatjuk az összes 16 félbájtot, ha a számokat akarjuk reprezentálni. Sajnos 

a félbájt még nem a végső egység, melyet a digitális szám- és alfanumerikus karakter-

reprezentációban használunk (eddig csak számokról beszéltünk). Az adatreprezentáció egy 

jobb egysége a  

bájt 

   

A bájt két félbájt kombinációja. így 16*16=256 lehetséges kombinációt ad 8 bit, tehát 256 

különböző bájt lehetséges. A következő táblázat egy részét tartalmazza a lehetséges 256 bájt 

értéknek. A decimális értékek számítási módját is megadtuk. Az első félbájt értékét tehát meg 

kell szorozni 16-tal, és végül a kettőt össze kell adnunk.  

A két félbájt  a bájt decimális értéke  

00 0*16+0=0  

01 0*16+1=1  

02 0*16+2=2  

... ...  

19 1*16+9=25  

1A 1*16+10=26  

1B 1*16+11=27  

... ...  

BA 11*16+10=186  

BB 11*16+11=187  

BC 11*16+12=188  

... ...  

FE 15*16+14=254  

FF 15*16+15=255 

3. táblázat 

   

Világos tehát, hogy egy bájt tízes számrendszerben 0 és 255 közötti számokat tud 

reprezentálni (összesen 256 lehetőség). Általában 1 bájt nem elég, hogy a gyakorlatban 

előforduló értékeket leírja. A következő egység a dupla-bájt, a  

szó 

   

A decimális értékre való átszámolást tehát a következőképpen tehetjük meg. Először 

kiszámoljuk a félbájtok értékét, majd megszorozzuk az első félbájtokat 256-tal. Például:  

AB 1F=AB*256+1F=(10*16+11)*256+(16+15)*1=171*256+31=43807 

   

Még egy megjegyzés. Amikor a numerikus reprezentációt néztük a bájtok sorrendjében, 

biztosra vettük, hogy jobbról balra kell olvasnunk a helyiértékeket, ahogy a decimális 

értékeknél is szoktuk. Például láttuk, hogy a következő adatfolyam-értelmezés ez:  



Tankönyv fizikusoknak 

60 

 

AB 1F= 3807  

Megtehettük volna, hogy visszafelé haladunk, ha korábban úgy állapodunk meg, hogy balról 

jobbra növekednek a helyiértékek. Ekkor a következő eredményre jutunk:  

AB 1F=AB*1+1F*256=271*1+31*256=271+7936=8207  

   

Ha már a számok reprezentációját megértettük digitális (hexadecimális) formájukban, nézzük 

meg az alfanumerikus karaktereket, mint például a különböző nyelvek ábécéinek betűit, a 

központozási jeleket és más szimbólumokat. Fontos, hogy számjegyek állhatnak nem 

numerikus jelentésben is. Például a "2" szimbólum jelenthet egy hattyút és lehet, hogy semmi 

köze nincsen a kettes számhoz.  

A következő táblázat az u.n. Latin-2 kódtáblázat, ami 256 különböző karakter 

reprezentációját adja meg a ISO 8859-2 szabvány szerint:  

 
30. ábra . Latin-2 karakterkódolás 

 

A 30. ábra sorai és oszlopai a hexadecimális karakterekkel vannak megjelölve. Például az 

"Ő" karakter a D-sorban van és a -5 oszlopban. Tehát a félbájtok, melyek a magyar "Ő" 

karaktert leírják a D és az 5. A bájt, amit e két félbájt kiad, a D5. Tehát az ISO Latin-2 

kódtáblázatban:  

Ő=D5  

   

Bináris formában (mivel D=1101 és 5=1001)  

Ő=D5=11011001  

Ahogy már láttuk, a D5 bájtnak van egy másik jelentése is, ha számként tekintünk rá:  

D5=13*16+5=213 és ugyanakkor D5=Ő 

   

Hogyan tudjuk meg, hogy a D5 akkor mit is jelent?  

Láthatjuk, hogy annak a 2 bájtnak, hogy AB 1F most már három különböző jelentése lehet:  
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43807  8207  Ť és ”nem értelmezhető”  

Ha a AB 1F egy szám, és a 

helyiértékék jobbról balra 

növekednek 

Ha a AB 1F egy szám, és a 

helyiértékék balról jobbra 

növekednek  

ha AB 1F karakterként tekintjük 

és a Latin-2 kódtáblázat szerint 

értelmezzük  

   

Még nagyon sok másik karaktertábla van, és sok numerikus értelmezés is. Ha találkozunk a 

bájt mentéssel avagy DICOM mentéssel hexadecimális formában, meg kell bizonyosodnunk, 

hogy értelmezésünk helyes. Például nézzük a következő mentést ami 32 bájtból áll:  

4B 65 64 76 65 73 4F 6C 76 61 73 F3 21 4E 65 6D  

65 6E 6A 65 6E 65 6C 61 6B 65 64 76 65 64 21 21  

Ha ezt a Latin-2 kódolásként értelmezzük, jelentése:  

KedvesOlvasó!Nemenjenelakedved!!  

Ha azt feltételezzük, hogy ezek szavak (dupla bájtok) melyeket számokként kell érteni, és a 

helyiértékek jobbról balra nőnek, akkor 16 különböző számot kapunk.  

Általában a szavak a DICOM-ban a képernyő egy pixelének állapotát írják le. Két bájt (4 

hexadecimális számjegy) 65536 különböző értéket jelölhet. Egy ilyen négy számjegyű 

csoportja a hexadecimális számoknak 65536 különböző pixelállapotot takarhat. A 

legegyszerűbb értelmezés 65536 különböző szürkeskála-értéket jelenthet.  

Amit eddig megérthettünk, hogy a félbájt, a bájt, vagy bájtok kombinációja, mint a szó, 

sokféle különböző interpretációnak ad lehetőséget. Azaz a bájtok halmazát nem tudjuk 

olvasni anélkül, hogy világosan közölnénk annak szabályait, hogy hogyan kódoljuk a 

karaktereket, szimbólumokat és számokat. A DICOM szabvány egy része éppen a 

megengedett kódolási módszerek leírása, később ezzel még foglalkozunk.  

 

2.5.3.2 Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba I. (Feladatok az olvasónak) 

Ha a korábbi fejezetben foglaltak világosak, akkor könnyedén meg tudja oldani az olvasó az 

alábbi problémákat:  

1. ha tudjuk, hogy az 1100 számot takar, mi ez a szám hexadecimális és decimális 

formátumban?  

2. ha tudjuk, hogy C egy szám, mi decimálisan?  

3. ha tudjuk, hogy CC egy szám, mi decimálisan?  

4. ha tudjuk, hogy 1F CC egy szám, meg tudjuk mondani kérdés feltevése nélkül, hogy 

mennyi is az? Mi lenne az az kérdés?  

5. tegyük fel, hogy az előző kérdésre a válasz: a helyiértékek balról jobbra nőnek. Mi 

ekkor a szám értéke decimális formában?  

6. ha a válasz éppen az ellenkezője, és jobbról balra nőnek a számok, mi a szám 

decimális formában?  

7. ha tudjuk, hogy CC egy szám, mi decimálisan? Vegyük a következő bájtsort:  
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11 01 1F 2A 11 11.  

Tegyük fel, hogy a bájtsor számokat takar. a) meg lehet határozni e számokat, kérdés 

nélkül? b) milyen kérdést tegyünk fel, hogy dekódolhassuk a bájtsort?  

8. tegyük fel, hogy a válaszok: a) ezek szavak, a decimális számok mint bájtpárok 

jelennek meg. b) a helyiértékek jobbról balra nőnek c) a válaszok megadása után 

határozza meg a 3 decimális számot, mely az adatsorban megjelenik  

9. tegyük fel, hogy van 3 különleges jelünk (bájtok) 00,11,FF. A feladat a bájtfolyam 

dekódolása. a) annak a jele, hogy a következő bájt az adatfolyamban egyetlen 

decimális számot takar, b) FF annak a jele, hogy a következő 2 bájt egy szót ad, ami 

egy decimális szám, és a helyiértékek jobbról balra nőnek, c) 11 arra utal, hogy a 

következő 3 bájt 3 Latin-2 kódolású karaktert jelent d) a következő bájtsor a fenti 

szabályokkal van kódolva:  

00 01 00 00 00 FF 00 B1 FF 00 00 FF 00 11 11 42 59 45 11 42 59 45 

e) Mi történne, ha egy hiba következtében nem látnánk az első bájtot? f) Honnan 

tudjuk,hogy FF egy szám része-e, vagy egy speciális szimbólum, ami a dekódolást 

határozza meg? g) Dekódoljuk a fenti bájtfolyamot!  

 

2.5.3.3 Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba II. (Megoldások) 

1. 1100=8*1+4*1+0*2+0*1=12=C.  

2. C=12  

3. CC=C*16+C=12*16+12=192+12=204  

4. A kérdés: melyik irányban nőnek a helyiértékek?  

5. A válasz volt: a helyiértékek jobbról balra növekszenek. Tehát, a 1F CC sorban az 1F 

helyiértéke 1 és a CC-jé 256. 1F=31 és CC=16*12+12=204. Végül: 1F CC = 

31*1+204*256= 31+7936=7967  

6. ha balról jobbra növekszenek a helyiértékek:  

1F CC = 204+256*31= 204 + 7936 = 8140  

7. Nem ekkor nem lehetséges az adatfolyam dekódolása anélkül, hogy feltennénk a 

következő kérdéseket: a) mi a számok csoportosítása: bájtok, szavak vagy az egész 

sztring egy decimális szám? b) hogyan olvassuk a csoportokat: melyik irányban 

növekednek a helyiértékek?  

8. At első kérdésre a válasz: a) ezek szavak, ekkor a helyes csoportosítás  

11 01 1F 2A 11 11 

b) A helyiértékek jobbról balra nőnek, tehát  

11 01 = 256*11+1= 256*17+1= 4353  

1F 2A = 256*31+42=7936+32 = 7978 
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11 11 = 256*17+17=4352+17= 4369  

A kódolt decimális adatsor tehát  

4353, 7978, 4369 

9. Mielőtt megválaszolnánk a kérdéseket nevezzük át a speciális bájtokat (és csak a 

speciális bájtokat. Honan tudjuk, hogy melyek a speciális bájtok?) a 

következőképpen:  

00 - * 

FF - + 

11 - () 

Ha átírjuk a a bájtfolyamot, ezekkel a jelölésekkel:  

* 01 * 00 * 00 + 00 B1 + 00 00 + 00 11 () 42 59 45 11 42 59 45 

Tiszta sor, hogy ha nem lett volna meg az első 00=*, akkor nem tudtuk volna, hogyan 

olvassuk a a bájtfolyamot. Miután átírtuk a bájtokat látjuk, hogy először három 

bájtunk van, a következő decimális értékekkel: 1, 0 és 0. Ezután 3 szavunk van a 

következő értékekkel:  

00 B1 = 177, 00 00 = 0, 00 11 = 17 

Végül a () szimbólum bevezeti a Latin-2 kódolású karakterek folyamát:  

BYEBYE  

Vegyük észre, hogy miután bevezettük a * jelölést, senki sem kérdezi meg, hogy a 

harmadik 00 az eredeti bájtfolyamban miért nem speciális karakter. Világos, hogy a 

kódolási rendszerünkből adódik, hogy a speciális szimbólumokat bájtok vagy szavak 

követnek. A () szimbólum után a helyzet egy kissé komplikáltabb. Nem lehet látni, 

hogy hol végződik egy karaktersorozat  
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2.5.3.4 Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba III 

Mielőtt belemerülhetnénk a DICOM sztenderd fájlformátumába, készítsünk egy 

egyszerűsített változatot csak úgy, saját szórakoztatásunkra. Az előző fejezetben (Bevezetés 

az alfanumerikus adatok reprezentációjába) megismerkedtünk az adatok bináris 

reprezentációjával. Felismertük, hogy ha egy hosszú bájtfolyamot kapunk, nem tudjuk 

értelmezni, mielőtt ismernénk az adatformátumokat. Ha megoldottuk a korábbi feladatokat 

(Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba I. (Feladatok az olvasónak)) a következő 

problémákat tudjuk felsorolni:  

1. fontos, hogy ismerjük az adattípusokat  

2. fontos, hogy ismerjük az adattípusok pontos szerkezetét. a) numerikus adatok esetén 

tudnunk kell, hogy hány bájt tartozik egy számhoz b)anélkül, hogy tudnánk, melyik 

irányban nőnek a helyiértékek, nem lehet numerikus értékeket dekódolni  

3. ismernünk kell az adattípusok bevezetőkarakterét  

4. hasznos lehet, ha tudjuk, hány adat következik egymás után ugyanabból a típusból  

   

A legjobb az volna, ha a kezdő DICOM szakértő maga gondolná át a fenti gondokat, és 

próbálna egyedül megépíteni játék-Dicom fájlformátumát. Hogy könnyítsünk a feladványon, 

definiálom azokat az adattípusokat, melyeket ebben a bevezető szakaszban használni kell:  

 páciens neve  

 fájl azonosíó  

 numerikus értékek, melyek szürkeskála-értékeket takarnak, a számértékeket szavak 

tárolják  

 A kép (játék DICOM fájlunk egyetlen képet fog tartalmazni, 25 pixellel : 5 sor, 5 

oszlop)  

   

Ekkor négy különböző adattípusunk van: a szó, a kép, a páciensnév és a fájl azonosító. 

Mielőtt bevezetnénk szimbólumokat a különböző adattípusokra, ne feledkezzünk el a szavak 

interpretációjáról, amikor numerikus értékeket írunk le, melyek a különböző szürkeskála-

értékekhez tartoznak. Praktikus volna privát játék-DICOM fájlunkat egy olyan jellel kezdeni, 

hogy melyik numerikus interpretációt használjuk. Legyen a 00 bájt annak a jele, hogy jobbról 

balra növekednek a helyiértékek, és az FF bájt annak, hogy ellenkezőképpen. Megtehetjük, 

hogy ugyanezt valamilyen szimbolikus módon jelezzük, a 00 lenne a () és FF pedig <, hogy 

segítsük az emberi befogadást. Tovabbi szabályok előtt jelentsük ki, hogy csak a Latin-2 

karakterkódolást használjuk. Felismertük tehát, hogy a DICOM fájlnak lesz egy ún. header 

(fejléc) része is, mely az egész fájlról tartalmaz információkat. Igen, a header a DICOM 

fájlnak nagyon fontos része. 

 Miután ezekben megállapodtunk, jelezzük a páciensnév kezdetét 01-gyel, melynek a humán 

olvasatra szánt változata a PN. Legyen a bevezető bájtja a fájl azonosítónak 02 és a képnek 

03; az olvasható formája pedig UID illetve *. Még egy dologról kell megegyeznünk. Legyen 

a bevezető szimbólumot követő bájt jelentése az az adott típusú egységek darabszáma 

(egységek: bájtok a PN és UID esetében, szavak a pixeleknél).  

Mielőtt egy mintafájlt adnánk, melyet dekódolni lehet, itt egy táblázat, melyben 

összefoglaltuk a fentieket.  
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a 

bájt  

speciális 

szimbólum  

olvasható 

formátum  

példa egy egységre hexa 

formában  
a jelentés  

00 LittleEndian  

a szavakat 

jobbról balra kell 

olvasni, a 

“LittleEndian” 

szó erre utal  

10 2a  16*256+42=4096+42= 4138  

FF BigEndian  

a szavakat balról 

jobbra kell 

olvasni  

10 2a  16+256*42=10752  

01 PN 

A páciensnév 

kezdete, a 

következő bájt, a 

páciens nevében 

szereplő 

karakterek 

számát adja meg  

010B 41656565656565 

6F6F6F6F0300010001  

01 megmondja, hogy a 

páciensnév következik, 0B azt, 

hogy a név hány karakterből 

áll: 0B=11, a további 11 bájt 

interpretációja a Latin-2 

karaktertáblázat szerint nyer 

értelmet. Mivel a Latin-2 

41=A, 65=e, 6F=o, páciens 11 

karakteres neve 

„Aeeeeeeoooo”. A következő 

bájttal (03) nem törődünk, mert 

tudjuk, hogy a név csak 10 

karaktert tartalmaz.  

02 UID 

A fájl 

azonosítója. Ne 

feledjük, hogy a 

következő bájt az 

UID 

karaktereinek 

számát írja le.  

02020303 
02: UID jön, 02: két bájtos 

lesz: 0303. Azaz: 33.  

03 Kép 

Itt kezdődik a fájl 

azon része, mely 

a képet 

tartalmazza.A 

következő szám 

A9=25 a képeink 

mindig is 5x5 

pixelt 

tartalmaznak  

03A9 0000 0000 0000 

0000 0000 0001 0001 

0010 0010 0010 000A 

000A 000A 000A 000A 

000B 000B 000B 000B 

000B  

03: a kép következik A9 

jelentése 25, azaz a kép 25 

pixelt tartalmaz, melyek 

pixelértékeit szavakban adjuk 

meg. Még nem tudjuk, hogyan 

értelmezzük a szavakat, hiszen 

még nem ismerjük a fájl első 

bájtját  

   

Válasszuk a szokásos módszert, azaz ahogy a decimális számoknál is szoktuk: növekedjenek 

a helyiértékek jobbról balra. Ennek eredményeképpen a fájl header 00 vagy LittleEndian lesz. 

Ekkor a DICOM bájt szintű adatfolyam:  

00 01 0B 41 65 65 65 65 65 65 6F 6F 6F 6F 02 02  

02 03 03 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01  

00 01 00 01 00 01 00 01 00 0A 00 0A 00 0A 00 0A  
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00 0A 00 0B 00 0B 00 0B 00 0B 00 0B 00 00 00 00  

00 00  

Először fordítsuk le ezt a folyamot olvasható formátumba. A fájl első fele információt 

szolgáltat a fájl egészéről, ezt "MetaHeader" (meta-fejléc)-nek hívjuk a továbbiakban. 

Minden más információt a képen kívül hívjunk Header-nek.  

Meta Header:  

LittleEndian  

Header:  

PN (páciens név 11 karakter): Aeeeeeeoooo  

UID (Fájl azonosító 2 karakter): 33  

Kép: (Pixel értékek 25 szó, 5x4 pixel):  

0, 0, 0, 0, 0  

1, 1, 1, 1, 1  

10, 10, 10, 10, 10  

11, 11, 11, 11, 11  

0, 0, 0, 0, 0  

játék DICOM fájl vége  

Ha a következő szürkeskála-képünk van:  

 
Szürkeskála-definíció 

Ekkor a 33-as azonosítójú DICOM fájlunk, mely Aeeeeeeoooo nevű betegünkhöz tartozik a 

következő képet tárolja:  

 
31. ábra Szürkeskála-kép 

   

Vegyük észre, hogy a játék-Dicom fájlunk semmilyen információt nem tartalmaz a 

felvételvalós fizikai mérétéről és orientációjáról.  
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2.5.3.5 Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba IV (további bonyolítás: az 
értékmegjelenítés) 

Játék-DICOM fájlunkban a következő fogalmakat használtuk:  

1. Meta header  

2. header  

3. különböző adattípusok  

4. a képformátumnak külön jelentősége van, hiszen kép-kommunikációs szabványt 

dolgozunk ki  

5. minden adattípusnak jól definiált formátuma van: vagy definíció, vagy adatleírók 

(deszkriptorok) alapján, mely a számot, bájtot vagy szót adja meg  

   

A fájl értelmezése implicit módon volt megadva: egy bizonyos adattípus az adathossz 

leírásával elég volt arra, hogy a fájl különböző részeit értelmezzük. Egy valós DICOM 

fájlban az adattípusok és az adattípusok értelmezése két egészen külön dolog. Hogy ezt 

tisztázzuk, játék-DICOM formátumunkat bővítsük két újabb "érték-reprezentációval". 

Például elképzelhetünk két különböző adattípust és két különböző "érték-reprezentációt", 

melynél mind a négy kombinációnak érelme van. Például a DICOM fájlunkban a PN 

szimbólum mellett bevezethetjük a PMN (Patient Maiden Name - leánykori név) és az RM 

(Remark Data - megjegyzés). Most többfajta adattípusunk van, nézzünk két kompatibilis 

érték-reprezentációt (VR).  

LO neve: 

Long 

String  

karaktersztring, mely előtt/mögött szóköz 

karakterek lehetnek  

alapbeállítás 

karakterkészlet 

64 karakter 

maximum  

LT neve: 

Long 

Text  

karaktersztring, mely több bekezdést 

tartalmazhat. Tartalmazhatja a Graphic Character 

karakterkódot és kontroll karaktereket, mégpedig: 

CR,LF, FF, és ESC.  

alapbeállítás 

karakterkészlet  

10240 

karakter 

maximum  

W  dupla bájt, mely metaheaderként értelmezendő 
Arbitrary pairs of 

bytes  

Nincs 

megkötés  

   

Igaz, hogy mind a négy kombináció működhet. A következő játék-DICOM fájlban 

mindenféle VR és adat megtalálható, amit eddig definiáltunk. Innentől nem bájtokat hanem a 

definiált VR-ek szerinti értékeket nézzük.  

''Meta Header:  

LittleEndian  

Header:  

PN LO 11: Aeeeeeeoooo  

PMN LT 48: Pacskurk Maria Olga Viola Henreitta von Comorra  

RM LO 31: This a VIP patient of type 234.  

UID LT 2: 33  

Image W 25:  

0, 0, 0, 0, 0  

1, 1, 1, 1, 1  
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10, 10, 10, 10, 10  

11, 11, 11, 11, 11  

0, 0, 0, 0, 0  

End of the toy-DICOM file.''  

Vegyük észre, hogy a PN, PMN? RM és UID esetében megválaszthattuk volna a VR 

rendszert másképpen is. Az is egyértelmű, hogy néhány adattípus és VR nem kompatibilis. 

Az is igaz,hogy első példánkban a VR definíciókat explicit megadtuk. Elméletben az 

adattípus definíciója maga tartalmazhat egy VR-t. Megtanultuk, hogy a DICOM adattípus és 

az értelmezés módja külön-külön fogalmak.  

Egy végső megjegyzés és még egy példa: a DICOM formátum megengedi az implicit VR-t 

azaz bizonyos adattípusokra van alapértelmezett VR. A DICOM metaheadernek tartalmaznia 

kell az információt, hogy lesznek-e VR-ek a fájlban.  

Értelmezzük az alábbit két játék-DICOM fájl verziót. Az első lehetőség: (a különbség a 

fentihez képest csak annyi, hogy meg van adva, hogy a VR-ek léteznek-e )  

''Meta Header:  

LittleEndian  

Explicit  

Header:  

PN LO 11: Aeeeeeeoooo  

PMN LT 48: Pacskurk Maria Olga Viola Henreitta von Comorra  

RM LO 31: This a VIP patient of type 234.  

UID LT 2: 33  

Image W 25:  

0, 0, 0, 0, 0  

1, 1, 1, 1, 1  

10, 10, 10, 10, 10  

11, 11, 11, 11, 11  

0, 0, 0, 0, 0  

End of the toy-DICOM file.''  

2. ---  

''Meta Header:  

LittleEndian  

Implicit  

Header:  

PN 11: Aeeeeeeoooo  

PMN 48: Pacskurk Maria Olga Viola Henreitta von Comorra  

RM 31: This a VIP patient of type 234.  

UID 2: 33  

Image 25:  

0, 0, 0, 0, 0  

1, 1, 1, 1, 1  
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10, 10, 10, 10, 10  

11, 11, 11, 11, 11  

0, 0, 0, 0, 0  

End of the toy-DICOM file. ''  

   

 

2.5.4 A DICOM-fájlformátum elemei 

 

2.5.4.1 Érték-reprezentáció 

 

Néhány szó a valódi DICOM formátumról 

 

Adattípusok  

Amikor játék-DICOM formátumunkat definiáltuk, bájtokat használtunk, hogy az adattípusok 

között különbséget tegyünk, majd szimbolikus formát vezettünk be a típus meghatározására. 

Emellett voltak "hivatalos" adattípus-neveink is. A valódi DICOM esetén a fő különbség a 

"hivatalos" formátumoknál az, hogy itt az adatfolyamban dupla bájttal jelezzük.  

LittleEndians és BigEndians  

Ahogy már elmagyaráztuk, még akkor is, ha tudjuk, hogy egy szó, vagy egy még hosszabb 

bájtszakasz egy számot ír le, tudnunk kell, hogy melyik irányban növekednek a helyiértékek. 

Két lehetőség van:  

1. A helyiértékek jobbról balra növekszenek. A DICOM szabvány ezt  

LittleEndian 

-nak hívja, utalva arra, hogy a bájtsor végén találhatóak a kisebb értékek  

2. A helyiértékek balról jobbra növekszenek. A DICOM szabvány ezt  

BigEndian 

-nak hívja, utalva arra, hogy a bájtsor végén találhatóak a nagyobb értékek.  

   

A DICOM fájl az "Endian"-ra vonatkozó információt a headerben tárolja. A Header 

információiról még később részletesen szó lesz.  
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Érték-reprezentáció (VR) a DICOM-ban 

Amikor a játék-DICOM formátumunkat ismertettük, világossá vált, hogy akár a számítógép, 

akár a humán befogadó próbálja értelmezni az adathalmazokat, a különböző adattípusokat 

precízen definiálni kell. Két fontos elemét emeltük ki: a bevezető jel, ami megmondja, hogy 

pontosan milyen fajta adat van kódolva a következő bájtokon, és annak a leírása, ahogyan ez 

az adat kódolva van. A bevezető jelek, az ún. Dicom tagek a témája a következő szakasznak. 

Ezzel szemben a jelen fejezet a DICOM érték-reprezentációval foglalkozik. A következő 

táblázat az összes lehetséges 27 adatformátumot felsorolja.  

VR név  definíció  Karakterkészlet  érték hossza  

DS 

Decimal 

String  

Egy karaktersztring, mely egy fixpontos 

vagy lebegőpontos számot tartalmaz. A 

fixpontos szám csa a 0-9 karaktereket és 

egy opcionális nyitó + vagy - jelből 

illetve egy opcionális decimális törtrészt 

jelző "."-ból állhat. A lebegőpontos 

szám az ANSI 3.9 szerinti definíció 

szerint áll, "E" vagy "e" jelüli az 

exponens kezdetét. A Decimal String 

kiegészíthető nyitó vagy záró 

szóközökkel, karakterek közötti 

szóközök nem megengedettek. Fontos: 

az adatelemek melyek ezt a VR-t 

használják, nem megfelelően kódoltak, 

ha az explicit VR transzfer szintaxist 

használjuk, és ennek az attribútumnak 

az értéke meghaladja a 65534 bájtot.  

“0”-”9”, “+”, “-

”,“E”, “e”, “." az 

alapbeállítási 

karakterkészletbő

l  

maximum 16 bájt  

DT Date 

Time  

az egybefüggő dátum-idő 

karaktersztring a következő 

formátumban: 

YYYYMMDDHHMMSS.FFFFFF&ZZ

XX Balról jobbra. YYYY: év, MM: hó, 

DD: nap, HH: óra (00-23), MM: perc 

(00-59), SS: másodperc (00-60), 

FFFFFF: másodperc törtrésze egy 

másodperc milliomod részéig (000000-

999999). A &ZZXX utótag opcionális, 

az Egyezményes Koordinált Világidő 

(Coordinated Universal Time, UTC), 

ahol a & értéke + vagy -, ZZ óra, XX 

percben mért offszet. Az év, hónap, nap 

a Gergely-naptár szerint értendő. 24 órás 

jelölés használatos. Az éjfél 

reprezentációja "0000" hiszen a "2400" 

kilógna az értékkészletből. A másodperc 

törtrésze, ha jelen van csak 1 és 6 

közötti számokból állhat. Ha a 

másodperc törtrésze nincs jelezve, a 

megelőző "."-ot nem kell kiírni. Az 

“0”-”9”, “+”, “-

”,“E”, “e”, “." az 

alapbeállítási 

karakterkészletbő

l.  

26 bájt maximum, egy 

Query kontextusában 

54 bájt lehet maximum  
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offszet előtag, ha van, csak 4 

számjegyből állhat. A sztring 

kiegészíthető szóközökkel de csak 

végpozícióban, előtte és szó közben nem 

megengedett. Azt a komponenst, melyet 

kihagyunk, nullkomponensnek 

nevezzük. A végpozícióban lévő 

nullkomponensek azt jelzik, hogy az 

érték nem pontos az adott komponensek 

pontossági szintjéig. A YYYY 

komponens sohasem lehet nulla. 

Nullkomponens középső pozícióban 

nem állhat. Az opcionális előtag nem 

számít komponensnek. Az opcionális 

előtag nélkül a DT az adatelemet 

létrehozó alkalmazás helyi időzónáját 

jelenti, hacsak az időzóna-offszettel 

explicit nincsen megadva. Az UTC 

(0008, 0201) offszet a helyi idő mínusz 

az UTC. Az offszet érték a DT UTC-ben 

+0000. Megjegyzések: 1) az offszet 

tartománya -1200-től +1400. Az USA 

keleti-parti idejére (EST) az offszet -

0500. A japán középidőre +0900. 2) az 

RFC 2822 által használt -0000 az 

offszetre helyi idő használatának tiltását 

jelenti 3) a DT 195308 jelentése 1953 

augusztus, a napot nem jelzi. A 

19530827111300.0 DT érték 1956 

augusztus 27 d.e. 11:13 -at jelöl, 

tizedmásodperc pontosságig. 4) a 

másodperc komponens csak 

szökőmásodperc esetén veheti fel a 60-

as értéket 5) az offszet beírható 

nullkomponensként is, azaz a 2007-

0500 legális érték 

FL 

Floating 

Point 

Single  

Szimplapontos bináris lebegőpontos 

szám a IEEE 754:1985 szerinti 32-bites 

lebegőpontos számformátum 

nem jön szóba  fix 4 bájt  

FD 

Floating 

Point 

Double  

Duplapontos bináris lebegőpontos szám 

a IEEE 754:1985 szerinti 64-bites 

lebegőpontos számformátum 

nem jön szóba  fix 8 bájt  

IS 

Integer 

String  

Karaktersztring, mely decimális egész 

számot tartalmaz, csak a 0-9 számokat 

tartalmazhat és egy opcionális nyitó + 

vagy - jelből állhat. Kiegészíthető 

kezdő- vagy végpozícióban álló 

“0”-”9”, “+”, “-

”,“E”, “e”, “." az 

alapbeállítási 

karakterkészletbő

l.  

12 bájt maximum  
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szóközökkel. Karakterek között a 

szóköz nem megengedett. Az n, egész 

szám a következő tartományba eshet: -

231 <= n <= (231 - 1).  

LO Long 

String  

karaktersztring, mely kiegészíthető 

kezdő- vagy végpozícióban álló 

szóközökkel. Az 5CH karakterkód (a "\" 

per-jel az ISO-IR 6 szerint) nem 

használható, mert elválasztókarakterként 

használjuk többértékű adatelemeknél. A 

sztring nem tartalmazhat kontroll-

karaktert kivéve az ESC-t  

alap 

karakterkészlet 

és/vagy 

(0008,0005) 

szerinti definíció  

64 karakter maximum  

LT Long 

Text  

Karaktersztring, mely egy vagy több 

bekezdést tartalmazhat. Alkalmazható a 

grafikus karakterkészlet, és a következő 

kontroll-karakterek: LF, FF és ESC. 

Kiegészíthető végpozícióban lévő 

szóközökkel, kezdőpozícióban lévő 

szóközök viszont jelentéssel bírnak. 

Adatelemek ebben a VR-ben nem 

lehetnek többértékűek, így a 5CH 

karakterkód (a "\" per-jel az ISO-IR 6 

szerint) használható  

(0008,0005).   

OB 

Other 

Byte 

String  

Bájtsztring, melynek tartalma a Transfer 

Syntax. OB olyan VR, ami nem 

érzékeny a Little/Big Endian bájt 

sorrendre. A bájtsztring egyetlen 

végpozícióban lévő null bájtot (00H) 

tartalmazhat, hogy azonos hosszt adjon  

nem jön szóba  
lásd Transfer Syntax 

definíció  

OF 

Other 

Float 

String  

32-bites IEEE 754:1985 lebegőpontos 

szó. Az OF olyan VR, ami bájtcserét 

igényel minden Little Endian és Big 

Endian váltásokor  

nem jön szóba  2
32

-4  

OW 

Other 

Word 

String  

16-bites szó. Az OW olyan VR, ami 

bájtcserét igényel minden Little Endian 

és Big Endian váltásokor  

nem jön szóba  
lásd Transfer Syntax 

definíció  

PN 

Person 

Name  

A karaktersztring az 5 komponens 

konvenció szerint van kódolva. A 5CH 

karakterkód (a "\" per-jel az ISO-IR 6 

szerint) nem használható, mert 

elválasztó-karakterként használjuk 

többértékű adatelemeknél. Emberi 

használatra az öt komponens a 

következő: családnév, keresztnév, 

középső név, név előtag, név utótag. 

Fontos: a HL7 nem engedi meg a 

kezdőpozícióba helyezett szóközt, a 

DICOM megengedi kezdő- és 

alap 

karakterkészlet 

és/vagy 

(0008,0005) 

kivéve a kontroll 

karakterek LF, 

FF, és CR, de 

megengedett az 

ESC kontroll 

karakter.  

64 karakter maximum 

komponenscsoportonké

nt  
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végpozícióban is, és figyelmen kívül 

hagyja. Az 5 komponens bármelyike 

lehet üres, a komponenseket elválasztó 

karakter a "^" (5EH). Elválasztó 

karakterek szükségesek a belső null-

komponensek esetén. Több bejegyzés 

minden komponensben megengedett, és 

mint szöveges sztringek jelennek meg 

az adott személy által kívánt formában. 

Állatorvosi használatban az első két 

komponens sorrendben: felelős személy 

családi név vagy felelős szervezet neve, 

páciens neve, például "Léda". A többi 

komponenst nem használjuk, és nem is 

jelenhetnek meg. Ez az öt elemes 

csoportra, mint Person Name (PN) 

komponenscsoportra hivatkozhatunk. 

Hogy a neveket fonetikus vagy betű 

szerinti formában lehessen írni, 3 

komponenscsoport használható (lásd H 

melléklet, 1 és 2). A komponenscsoport 

elválasztó karaktere a "=" (3DH). A 

három komponenscsoport előfordulásuk 

sorrendjében: egybájtos karakter 

reprezentáció, betű szerinti 

reprezentáció és a fonetikus 

reprezentáció. Bármely 

komponenscsoport hiányozhat, 

beleértve az első komponenscsoportot, a 

személy neve kezdődhet egy vagy több 

elválasztó "=" -vel. Végpozícióban lévő 

nullkomponensek és elválasztók nem 

kötelezőek. Pontos szemantika határoz 

meg minden komponenscsoportot. 

Példák: Rev. John Robert Quincy 

Adams, B.A. M.Div.“Adams^John 

RobertQuincy^^Rev.^B.A. M.Div.” 

[egy családnév; három keresztnév;nincs 

középső név; egy előtag; két utótag]; 

Susan Morrison-Jones, Ph.D., Chief 

Executive Officer “Morrison-

Jones^Susan^^^Ph.D., Chief Executive 

Officer” [két családnév; egy keresztnév; 

nincs középső név; nincs előtag; egy 

utótag]; John Doe “Doe^John” [egy 

családi név; egy keresztnév; nincs 

középső név, nincs előtag,nincs utótag. 

az utolsó három komponens elválasztóit 

lehagytuk]; Smith^Cirmos [macska, 

nem ember, ahol a felelős személy 
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családneve Smith, és saját neve 

Cirmos]; ABC Farm^Kesely Üstök [Ló, 

ahol a felelős intézmény neve ABC 

Farm, saját neve pedig “Kesely Üstök”]; 

Megjegyzés 1. A hasonló 

többkomponensű konvenciója szintén 

használatban van a HL7 v2 XPN 

adattípusban. Az XPN viszont az 

utótagot teszi az előtag elé, és van egy 

hatodik komponensi "fok", amint a 

DICOM a név utótagba olvaszt. Szintén 

vannak különbségek abban, hogy 

hogyan azonosítjuk a név elemeit. 2) A 

tipikus amerikai és európai használati 

mód az, hogy az első "utónév" jelenti a 

keresztnevet, a keresztnév második és a 

többi megjelenése a középső névbe 

kerül át. A középső név a visszafelé való 

kompatibilitás illetve más 

szabványokkal való összhang érdekében 

maradt meg. 3) az implementáció 

készítőjének tudatában kell lennie, hogy 

a korábban "utónevek" a keresztnevek 

és a középeső nevek helyére kerültek be. 

4) a visszafelé kompatibilitás miatt a 

szabvány a V3.0 előtti állapotában a 

személynevek egészében 

családnevekként voltak kezelve.  

SH Short 

String  

Karaktersztring, mely kitölthető kezdő- 

vagy végpozícióban lévő szóközökkel. 

A 05HC karakterkód (the per-jel “\” az 

ISO-IR 6 szerint) nem használható, mert 

elválasztó-karakter különböző 

adatelemek között. Kontrolkarakterek 

szintén nem használhatóak az ESC 

kivételével.  

Alap betűkészlet 

és/vagy 

(0008,0005) 

szerint.  

max 16 karakter  

SL 

Signed 

Long  

előjeles bináris egész szám, 32 bit 

hosszú kettes komplemens formában. 

Egy n egész szám a következő 

tartományban: - 231 <= n <= (231 - 1).  

nem jön szóba  4 bájt, fix  

SQ 

Sequenc

e of 

Items  

nulla vagy több elem sorozata  nem jön szóba nem jön szóba  

SS 

Signed 

Short  

előjeles bináris egész szám, 16 bit 

hosszú kettes komplemens formában. 

Egy n egész szám a következő 

tartományban: - 215 <= n <= (215 - 1).  

nem jön szóba  2 bájt, fix  

ST Short Karaktersztring, mely egy vagy több Alap betűkészlet 1024 karakter 
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Text  bekezdést tartalmazhat. Lehet része 

grafikus karakter és kontroll karakter 

CR, LF, FF és ESC. Kitölthető 

végpozícióban lévő szóközökkel, melyet 

nem vesznek figyelembe, 

kezdőpozícióban álló szóközöket 

viszont igen. Adatelemek ebben a VR-

ben nem lehetnek többértékűek ezért a 

05HC karakterkód (the per-jel “\” az 

ISO-IR 6 szerint) használható.  

és/vagy 

(0008,0005) 

szerint.  

maximum  

TM 

Time  

Karaktersztring a következő 

formátumban: HHMMSS.FFFFFF, itt 

HH: óra (00-23), MM: perc (00-59), SS: 

másodperc (00-60), FFFFFF: másodperc 

törtrésze egy másodperc milliomod 

részéig (000000-999999). 24 órás 

jelölés használatos. Az éjfél 

reprezentációja "0000" hiszen a "2400" 

kilógna az értékkészletből. A sztring 

kiegészíthető szóközökkel de csak 

végpozícióban, előtte és szó közben nem 

megengedett. Kevesebb, vagy több 

komponens a MM, SS, FFFFFF közül 

maradhat üresen, amíg egy 

meghatározatlan komponenstől jobbra 

álló komponens szintén nem 

meghatározott. A másodperc törtrésze, 

ha jelen van csak 1 és 6 közötti 

számokból állhat. Példák: 

1."070907.070" jelentése 7 óra 9 perc 

7.0705 másodperc. 2. “1010” jelentése 

10 óra 10 perc 3. “021 ” érvénytelen 

érték. Megjegyzések: az ACR-NEMA 

szabvány 300 (a DICOM elődje) 

támogatta a HH:MM:SS.tört értéket erre 

a VR-re. Ez a formátum nem 

kompatibilis. 2. Lásd még a DT VR-t. 3. 

Az SS komponens csak szökőmásodperc 

esetén lehet 60.  

“0”-”9”, “+”, “-

”,“E”, “e”, “." az 

alapbeállítási 

karakterkészletbő

l vagy a query 

kontextusának 

megfelelően  

26 bájt maximum, egy 

query kontextusában 

54 bájt lehet maximum  

 

UI 

Unique 

Identifier 

(UID)  

Karaktersztring, mely egy UID-t 

tartalmaz, mely bizonyos elemek 

egyértelmű azonosítására szolgál. Az 

UID olyan numerikus elemek sorozata, 

melyeket a ""."" karakter választ el. Ha 

az értékmező, mely az UID.eket 

tartalmazza páratlan számú bájt hosszú, 

egy végpozícióban álló NULL (00H) 

karakterrel kell lezárni, hogy páros szám 

legyen a bájtban mért hossz.  

0-9 és . az alap 

karakterkészletbő

l  

64 bájt max  
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UL 

Unsigne

d Long  

előjel nélküli bináris 32 bit hosszú egész 

szám. Olyan n egész, mely értékkészlete 

0 <= n < 232  

nem jön szóba  4 bájt fix  

UN 

unknown  

olyan bájtsztring, melynél a tartalom 

kódolása ismeretlen  
nem jön szóba  

bármely más VR 

hosszával megegyező  

US 

Unsigne

d Short  

előjel nélküli bináris egész szám, 16 bit 

hosszú. Egy n egész szám a következő 

tartományban: 0<= n <= 216  

nem jön szóba 2 bájt fix  

UT 

Unlimite

d Text  

karaktersztring, mely egy vagy több 

bekezdést tartalmaz. Tartalmazhat 

grafikus karaktert és kontroll karaktert 

CR, LF, FF és ESC. Végpozícióban 

állhatnak szóközök, melyeket figyelmen 

kívül hagyunk, kezdőpozícióban viszont 

jelentőséggel bír. Az adatelemek ebben 

a VR-ben nem lehetnek többértékűek, 

ezért a 05HC karakterkód (the per-jel 

“\” az ISO-IR 6 szerint) használható.  

alap 

karakterkészlet 

és/vagy 

(0008,0005) 

szerint  

2
32

-2. Megjegyzés: az 

érték határát csak a 

maximum előjel nélküli 

egész szám szabja meg, 

amit a 32 bites VL 

értékben megadhatunk-

1, hiszen az 

FFFFFFFFH fenntartva  

   

 

 

 

2.5.4.2 Dicom-azonosítók 

 

DiCOM azonosítók és a DICOM vizsgálat fogalma 

A DICOM szabvány lefontosabb fogalamai a következők:  

 a vizsgálat azonosító  

 és más, a sorozathoz tartozó azonosítók  

 képek  

 azonosítók, melyek más, eddig fel nem sorolt DICOM objektumokhoz tartoznak  

   

Gondoljunk egy régimódi röntgen-osztályra. A filmalapú felvételek egy bizonyos páciens 

vizsgálatához tartoznak, ezeket egy borítékba raknánk, illetve minden felvételen lenne 

valamilyen betegadat, vagy más információ, mint például a felvétel orientációja. A 

vizsgálatot az teszi vizsgálattá, hogy az összetartozó felvételek ugyanabban a borítékban 

vannak, és a borítékon elég információ van ahhoz, hogy azonosítsuk a felvételeket és a 

pácienst. Ha véletlenül néhány felvétel kiesik a borítéból, a felvételeken található 

páciensadatok alapján újra összerendezhetjük őket.  

Tehát egy vizsgálat jól azonosítható felvételekből áll, melyek egy jól definiálható borítékba 

tartoznak: minden felvétel információt tartalmaz a borítékra nézve és a boríték a felvételekre 

nézve. A diagnosztikai osztály szemszögéből az az egyszerű tény, hogy szegény beteg szintén 
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szereplője a történetnek, teljesen érdektelen ahhoz képest, hogy felvételek és borítékok 

egyértelműen megfeleltethetőek legyenek egymásnak.  

 
32. ábra  

   

Most képzeljünk el egy korszerű digitális képalkotó osztályt modalitásokkal, melyek digitális 

felvételek százait készítik el egy vizsgálat során. Hol vannak a borítékok, és hol van az 

információ, mely segítségével össze tudjuk rakni az egymáshoz tartozó felvételeket, a 

vizsgálatot? Először is megfigyeltük a régimódi képalkotó osztálynál, hogy a képeknek 

ugyanazt az információt kell tartalmazniuk ahhoz, hogy visszaállítsuk a rendet, ha esetleg 

összekuszálódnának. Néhány felvételt tartalmazó vizsgálat esetén könnyűnek látszik a rend 

helyreállítása. Sok száz felvételt tartalmazó vizsgálat esetén ez a feladat már nagyon 

nehéznek bizonyulhat. A számítógépek viszont kifejezetten jók a számokban. Tehát vegyünk 

egy egyedi számazonosítót, ami a vizsgálatot azonosítja, és ezt minden egyes felvételhez 

mellékeljük, ami a vizsgálathoz tartozik. Ez a korszerű változata a régi boríték-képek 

rendszernek. Tehát a DICOM-ban a borítékok köddé válnak, és szerepüket egyéni azonosítók 

töltik be.  

Ha egy egyedi UID (Unique ID) vizsgálatazonosítónk van, mely az egész világon egyes 

egyedül egy vizsgálat azonosítója, rendet tarthatunk a számítógépünkben. Újra elismételjük, 

hogy a vizsgálat-azonosítónak egyedinek kell lennie. Csak a DICOM szervezet adhat ki 

azonosítókat a képalkotó berendezéseket vagy szoftvereket gyártó cégek számára. Egy ilyen 

vizsgálati UID például így néz ki:  

1. 3. 12. 2. 1107. 5. 1. 4. 45533. 30000008102706401187500000052 

Ha összehasonlítjuk ezt az UID-t egy másik UID-vel, melyet ugyanaz a berendezés generált, 

látni fogjuk, hogy az azonosító első számjegyei azonosak lesznek, majd egy bizonyos 

számjegytől kezdve eltérnek. Ez azért van, mert az UID első fele a gyártóhoz és a konkrét 

berendezéshez tartozik, az utolsó karakterek pedig a vizsgálatot jelölik. A vizsgálat UID-n 

kívül, ami minden felvételen megjelenik, minden sorozat és minden felvétel saját 

azonosítóval (ID) rendelkezik.  

Úgy tűnhet, hogy a DICOM szabvány kissé túlzásba viszi az azonosítási folyamatot, mert 

nemcsak a vizsgálatok, de a felvételek és sorozatok is saját ID-t kapnak. A sorozatok 

esetében, amikor a saját ID-je minden felvételénmegtalálható, ez bizonyosan nem túlzás, 

hiszen így a gép mindig újra tudja rendezni őket sorozattá, mintha a nagy vizsgálati borítékba 

raknánk sok kis borítékot. De minek kell minden egyes képnek saját ID-vel rendelkezni? 
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Gondoljunk egy modalitásra, ami néhány képet újra elküld. Ha az ID ugyanaz volna, akkor az 

új kép egész egyszerűen felülírná az előző felvételt. Ha az újraküldött képek új ID-vel 

rendelkeznek, akkor mint új képeket kezeljük a vizsgálatban, aminek az ID-je szintén 

tartalma az újra elküldött képeknek. Az egyedi ID-ek rendszere így biztosítja, hogy a 

vizsgálatokat, képeket és sorozatokat nem fogjuk véletlenül összecserélni vagy felülírni.  

 

2.5.4.3 A DICOM fájl struktúrája és a DICOM tagek 

Ahogy már tudjuk, egy DICOm fájl, mely egyetlen képet tartalmaz, tartalmazza a képet és a 

páciensre vonatkozó adatokat (név, kor, stb.), és olyan adatokat, melyeka vizsgálatra 

vonatkoznak (felvétel ideje, gyártó, stb.), illetve azonosítókat: a vizsgálat UID-et, a sorozat 

UID-jeit és a kép UID-jét. 

 A képet kezelő szoftvernek tehát képesnek kell lennie arra, hogy megtalálja a DICOM 

fájlnak azt a részét, ahol a kép található, továbbá az összes azonosítót és minden más adatot 

is, ami a DICOM fájlban található. A DICOM szabvány speciális karakterei a zárójel és a 

vessző: a "(" és ")", illetve a "," . Azok a 2x4 hexadecimális számjegyek, melyek zárójelben 

vannak, és vessző választja el őket, egyértelműen meghatároznak egy bizonyos DICOM 

mezőt vagy adatot. Például ez a tag:  

(0010,0010) 

a páciens nevének azonosítója, "a tíz-tíz a páciens neve", ahogy DICOM szakérők mondani 

szokták. Az utolsó dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy az adat - ebben az esetben a páciens 

neve - a fenti tag-ek közé van zárva:  

… (0010,0010)TEST^EDWARD  

A ^ karakter szintén speciális, az al-adatokat választja el az azonos tag-ek között. Amikor a 

számítógép megtalálja az első ( karaktert, a tag azonosítását végzi el a rákövetkező ) 

karakterig. Ha a gép megtalálja a záró tag-et a zárójel bezárásával együtt, akkor megnézi, 

hogy ugyanazt a tag-et találta-e meg. Ha nem, akkor hiba van a DICOM fájlban. Ha nem talál 

hibát, akkor egy DICOM adat, mint például a páciens neve, megtalálásra került. Minden adat 

dekódolását követően a gép interpretálja az eredményt egy képernyőn megjelenő képpel.  

Itt található a DICOM információ egy dekódolt része, amit egy DICOM fájlban találtunk:  

1. Dicom-File-Format  

1. Dicom-Meta-Information-Header  

2. Used TransferSyntax: LittleEndianExplicit  

(0002,0000) UL 182 # 4, 1 MetaElementGroupLength  

(0002,0001) OB 00\01 # 2, 1 FileMetaInformationVersion  

(0002,0002) UI =CTImageStorage # 26, 1 MediaStorageSOPClassUID  

(0002,0003) UI 1.3.12.2.1107.5.1.1.20377.20031125114113176.4 # 46, 1 

MediaStorageSOPInstanceUID  

(0002,0010) UI =LittleEndianImplicit # 18, 1 TransferSyntaxUID  

(0002,0012) UI 1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99 # 30, 1 ImplementationClassUID  

(0002,0013) SH ERAD_60 # 8, 1 ImplementationVersionName  
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1. Dicom-Data-Set  

2. Used TransferSyntax: LittleEndianImplicit  

(0008,0005) CS ISO_IR 100 # 10, 1 SpecificCharacterSet  

(0008,0008) CS ORIGINAL\PRIMARY\LOCALIZER\CT_SOM4 TOP # 38, 4 ImageType  

(0008,0016) UI =CTImageStorage # 26, 1 SOPClassUID  

(0008,0018) UI 1.3.12.2.1107.5.1.1.20377.20031125114113176.4 # 46, 1 SOPInstanceUID  

(0008,0020) DA 20031125 # 8, 1 StudyDate  

(0008,0021) DA 20031125 # 8, 1 SeriesDate  

(0008,0022) DA 20031125 # 8, 1 AcquisitionDate  

(0008,0023) DA 20031125 # 8, 1 ContentDate  

(0008,0030) TM 113945.000000 # 14, 1 StudyTime  

(0008,0031) TM 114003.384000 # 14, 1 SeriesTime  

(0008,0032) TM 114109.299000 # 14, 1 AcquisitionTime  

(0008,0033) TM 114109.299000 # 14, 1 ContentTime  

(0008,0040) US 0 # 2, 1 ACR_NEMA_OldDataSetType  

(0008,0041) LO IMA TOPO # 8, 1 ACR_NEMA_DataSetSubtype  

(0008,0050) SH (no value available) # 0, 0 AccessionNumber  

(0008,0060) CS CT # 2, 1 Modality  

(0008,0070) LO SIEMENS # 8, 1 Manufacturer  

(0008,0080) LO SE-AOK RAD.ONKOT.KLIN # 22, 1 InstitutionName  

(0008,0090) PN FORGACS # 8, 1 ReferringPhysiciansName  

(0008,1010) SH sict04 # 6, 1 StationName  

(0008,1030) LO NATIV DR. FORGACS/ TA # 42, 1 StudyDescription  

(0008,1090) LO SOMATOM PLUS 4 # 14, 1 ManufacturersModelName  

(0009,0010) LO SPI RELEASE 1 # 14, 1 PrivateCreator  

(0009,0012) LO SIEMENS CM VA0 CMS # 20, 1 PrivateCreator  

(0009,0013) LO SIEMENS CM VA0 LAB # 20, 1 PrivateCreator  

(0009,0020) LO SIEMENS CT VA0 IDE # 20, 1 PrivateCreator  

(0009,0030) LO SIEMENS CT VA0 ORI # 20, 1 PrivateCreator  

(0009,1010) LT SPI VERSION 01.00 # 18, 1 Comments  

 

Az első oszlop tartalmazza a DICOM tag-et, a második oszlopban van a tartalom, a harmadik 

oszlop tartalma a vonatkozó karakterek száma, a negyedik oszlop azt jelzi, hogy az aktuális 

mező több, mint egy adatot tartalmaz, ezek "\" karakterekkel vannak elválasztva, mint a 

második sorban, és a mező hivatalos DICOM nevét.  

A DICOM szabványban saját neve van a különböző DICOM tag-eknek, adatoknak vagy 

mezőknek, melyeket egy tag-páros jelöl ki. Például a (0008,0060) '"tag'" azonosítja a 

modalitás DICOM mezőt. Fent ennek a mezőnek a tartalma CT. Egy másik példa, a 

StudyDate, ami annak a mezőnek a hivatalos neve, ami a vizsgálat dátumát tartalmazza: a 

'"tag'" (0008,0020) a tartalma pedig 20031006, ami 2003 November 6. Gyakorlásképpen 

találja meg a tag"'-et és a DICOM adatot, ami a modalitás gyártóját írja le. Mi a tag''? Mi a 

hivatalos DICOM-neve? Hány karakterből áll? Ki a gyártó?  
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A legfontosabb DICOM információ a képet magát leíró számsorozat. A képi információt is 

egy tag vezeti be. Mivel egy kép pixeleinek többféle numerikus megjelenése lehet, a DICOM 

információnak a kódolás mikéntjét is tartalmaznia kell. A különböző numerikus 

képreprezentációs formákba nem merülünk mélyebben bele. 

Viszont akad még olyan DICOM adat, amit a számítógépnek meg kell találnia, mielőtt egy 

képet megjeleníthetne. A következő szakaszban azt fejtjük ki, hogy milyen módszer szerint 

tárolja a DICOM a térbeli információt, irányítottságot és a kép fizikai méretét.  

 

2.5.4.4 Képi információk tárolása a DICOM-ban 

Először is a szürkeskála- vagy színértékeket tároló adatok neve a DICOM-ban PixelData. A 

DICOM szabvány szerint a PixelData a (7fe0,0010) és (7fe0,0010) tag-ek között található. 

Egy kép esetébena pixelinformáció hexadecimális formában található a PixelData tag-ek 

között található:  

03c5\03be\03af\03e0\03e4\03e6\03f0\03f2\03f4\03f8\03f7\03fa\03fb.. . 

A számok, melyek a a szín- vagy szürkeskála-értékeket tartalmazzák, per-jelekkel vannak 

elválasztva. Elég annyit tudnunk, hogy a hexadecimális számok fent egyértelműen 

meghatározzák a vonatkozó pixeleket. Mindemellett, ha még tudnánk is dekódolni a fenti 

információkat, hogyan tudnánk elhelyezni a pixeleket a képernyőn további ismeretek 

hiányában? Tiszta sor, hogy a sorok és oszlopok számát tudunk kell. Ezeket az információkat 

hivatalosan a Rows és a Columns mezők adják meg. Az idevágó DICOM fájl részlet:  

(0028,0010) 128 2, 1 Rows (0028,0011) 128 2, 1 Columns  

 

Tehát a képünk 128 oszlopból és 128 sorból áll. Most már értelmezhetjük a (7fe0,0010) tag-

ekkel ellátott számok sorozatát: vegyük az első 128 számot, és helyezzük el a képernyőn mint 

a kép egy sorát. Vegyünk a második 128 számot, és helyezzük az első sor alá, és így tovább. 

Fontos, hogy a képet fentről lefelé kell megrajzolnunk.  

Ezzel a módszerrel az összes vizsgálathoz tartozó képet meg tudjuk jeleníteni. Nem tudjuk 

még viszont a fizikai helyzetüket. A következő képen láthatjuk a koordináta-rendszer térbeli 

elhelyezkedését. A kép bal felső sarkának elhelyezkedését és irányát egyértelműen meg 

tudjuk határozni három vektorral.  

 

 

 

 

 

 

 

 
33. ábra Képi koordinátarendszer 
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Az első vektor az origóból a bal felső sarokba mutat, a vonatkozó DICOM mező a 

ImagePositionPatient:  

(0020,0032)[-255.5\-146\74.6] 16, 3 ImagePositionPatient 

Most megpróbáljuk ezt értelmezni! A (0020,0032) bizonyára a DICOM tag, ami a DICOM 

ImagePositionPatient mezőt jelzi. Ez a vektor decimális formában \-jelekkel elválasztva a 

három koordináta: -255.5, -146, 74.6. Észrevehetjük, hogy az illusztráció sántít, mert ez a 

vektor visszafelé mutat, nem úgy, mint az ábrán.  

A másik két vektor az ImageOrientationPatient mezőben található.  

 

(0020,0037)[1\7.0448747e-016\0\0\0\-1] 26, 6 ImageOrientationPatient  

 

Az ImageOrientationPatient mező két vektort tartalmaz, egyenként három decimálisan 

ábrázolt koordinátával. Az első vektor az 

 1, 0, 0 

(mivel az e-16 nagyon kis érték, helyettesítettük nullával), írja le a kép első sorának 

orientációját. Ez a vektor most az X tengely irányába mutat. A második vektor a  

0, 0, -1 

ami a kép első oszlopának orientációját adja meg. A következő kép a koordináta-rendszert 

helyesen ábrázolja:  

 
34. ábra Orientációs koordinátarendszer 

 

Ha ezt a képet a képernyőn helyesen ábrázoljuk, a következőt kapjuk: 

 
35. ábra A felvett kép 

   

Kérdés: miért kellett tükrözni a képet?  
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2.5.4.5 A DICOM-szolgáltatásokról 

Még egy bevezető jellegű írásmű sem lehet teljes az alapvető DICOM szolgáltatások leírása 

nélkül.  

Adatküldés DICOM eszközök között 

Ahogyan azt már említettük, a DICOM formátum egyik fő célja, egy jól definiált 

fájlformátum és egy kommunikációs protokoll létrehozása. Ezt a fájl formátumot és a 

kommunikációs protokollt a DICOM eszközök megértik, ahogy ez a DICOM megfelelési 

tanúsítványukban áll. Mivel a szabvány megenged többféle számformátumot, az első lépés 

bármilyen DICOM kommunikációban a metaadatok cseréje, amit mindkét eszköz megért.  

Egy másik fontos elem a DICOM kommunikációban az, ahogyan azonosítják egymást. 

Három adat segít azonosítani egy DICOM-eszközt: az IP cím, a port és az ún. Application 

Entity Title, amit általában rövidítve használunk "AE Title"-ként. Ha csatlakozunk egy 

DICOM eszközhöz, az első dolog a három karakterisztikus adatot megtudni mindkét szóban 

forgó eszközről. Mondjuk, az A eszköznek tudnia kell a B eszköz azonosítóit és viszont. A 

felhasználói felület, amin keresztül bevihetjük a partner eszköz adatait, eszközönként 

különböző lehet, és akár jelszóval védett. Ezért a gépek felelősének jelen, vagy legalábbis 

elérhetőnek kell lennie.  

Adatok továbbítása 

Amikor két DICOM berendezés összekapcsolódik, és felismeri egymást, elméletben 

mindkettő továbbíthat adatot a másik berendezés számára. A valóságban inkább csak az 

egyik játssza az adattároló, a másik az adatforrás szerepét. A DICOM szabvány mégsem 

erőlteti ezt a különbségtételt. Általában amikor csatlakozik egy A berendezéshez egy B 

készülék, meg kell határoznunk, hogy mi a B készülék szerepe A-hoz képest. Két lehetőség 

van: az A készülék vagy egy tárfelhasználó (a B készülék adatokat tud kapni a A 

készüléktől), vagy társzolgáltató (a B készülék tud az A készüléknek adatot küldeni). A B 

készülék szemszögéből is tekinthetjük. Ekkor a szerepek felcserélődnek. A következő 

lehetőségek vannak:  

 Az A készülék a B készüléket társzolgáltatónak ismeri fel, és B pedig A-t mint 

tárfelhasználót  

 Mindkét eszköz, A és B, mint tárfelhasználó és társzolgáltató is felismerik egymást  

   

Triviális, hogy nincs értelme annak, hogy A és B mindketten felhasználók, de egyikük sem 

szolgáltató. Annak sincs, hogy mindkettő szolgáltató, de egyikük sem felhasználó.  

DICOM Query és Retrieve 

A fenti logikát követve beszélhetünk Query (lekérdezési) felhasználóról és Query 

szolgáltatóról. A felhasználó küldhet sztenderd Query-t a Query szolgáltatónak, és a 

szolgáltató válasza vizsgálati azonosítókból áll. Ha van olyan vizsgálat, ami a Query-nek 

megfelel a lekérdezett eszközön, az eszköztől elkérhetőek az adott vizsgálatok.  
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A DICOM Modality Worklist 

Még nem vezettük be a "DICOM sorrend" fogalmát. Ez a sor általában a páciens név, 

modalitás fajtája és a vizsgálatra való beutalás. A fenti bekezdés logikáját követve 

mondhatjuk, hogy egy eszköz DICOM MW (Modality Worklist) szolgáltató. Ekkor, ha egy 

másik DICOM eszköz DICOM MW felhasználó, akkor ez utóbbi eszköz lekérdezheti az 

előzőt, és az eredmény a beutalók listája különböző páciensekre és vizsgálatokra.  

A DICOM sorrend jöhet a kórházi információs rendszerből, vagy kézzel is készíthetőek egy 

DICOM eszközön. Egy másik szabvány, az ún. HL7 szabvány írja le a kommunikációs 

protokollokat és adatformátumokat, ami a DICOM és más kórházi informatikai rendszerek 

között zajlik. Ennek ismertetése nem témája jelen dokumentumnak.  
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2.6 Lineáris Modell Alapú Képi Információ Feldolgozás Matematikai 
Módszerei 

 

   
2.6.1 Bevezetés 

 

Azon matematikai eljárások és eszközök összefoglalása történik meg e témakörben, melyek 

segítségével egy rendszer (mely adott esetben lehet 1D, 2D, 3D leképező rendszer) 

információ átviteli és jel/zaj viszonyai vizsgálhatók, analizálhatók, mind a rendszerre 

jellemző valós paraméter térben, mind a paraméter változások mértékére és tulajdonságaira 

jellemző ún. frekvencia térben. A paraméterek valós és frekvencia térbeli kapcsolat leírása 

alapján feltérképezhető egy rendszer válasza az őt érő hatások (bemenő jelek) alapján. 

Mindezen ismeretek segítségével a rendszer minőség jellemzői (pl. zaj eliminiáció, torzító 

hatások, felbontóképesség) javíthatók - szintézis -, ill. a bemenő és válasz információk 

feldolgozása alapján a rendszer működési jellemzői és azok optimálistól vagy megadott 

referenciáktól való eltérése meghatározható - analízis -. Az elmondottak az alábbi ábrák, 

illusztrációk alapján tehető még érthetőbbé a képi információ feldolgozás témaköréhez 

kapcsolódóan (1.,2.,3.ábra).  

 
1. ábra.  

Egy pajzsmirigyben akkumulálódó Tc-99m radio-pharmacon-t mutat. A bal oldali 

„Original Image” a leképező rendszer által natívan előállított 2D képet mutatja. A 

mellette lévő feldolgozott (2D szűrés eredményeként) kapott képből látható, hogy a zaj 

miként fedi el a valós radio-pharmacon eloszlás térképet (a leképezés zaja összemérhető 

szintű a detektált jellel). 
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2. ábra.  

Tomográfiás vizsgálatok (SPECT) esetén az optimális előszűrés meghatározására ad 

példát. A bal oldali képen egy helytelenül megválasztott (magas frekvenciás, túlzott 

élkiemelő) előszűrés, míg a jobb oldali képen egy optimalizált előszűrés eredményeként 

kapott rekonstrukció látható.   

 
3. ábra.  

Időben lejátszódó radio-pharmacon koncentráció válasz függvény (RIR = Residual 

Impulse Response) meghatározása azon perem feltétel alapján, hogy a bemenő bolus 

aktivitás egyetlen pillanat alatt (azaz impulzus szerűen) jut be a vizsgált szervbe 

(esetünkben a vesékbe). A folyamat lejátszódását követve a perem feltételben 

megfogalmazottak helytálló feltételeknek tesz eleget (igen jó közelítés), hisz a 

szívműködés által vezérelt” bolus folyamat sec. nagyságrendű, míg a vese kiválasztás 

pharmacon-kinetikája több min. nagyságrendben zajlik le.
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2.6.2 Lineáris operátorok 

Lineáris modell feltétel rendszerei - Lineáris operátorok  

Adott peremfeltételek mellett egy leképzési eljárást megvalósító rendszer működése absztrakt 

módon a rendszerre jellemző operátorral írható le. Így célszerű egy rövid összefoglalót adni 

az operátorokról és tulajdonságairól kiemelve azon specifikus operátor halmazt, mely a 

képalkotás, képfeldolgozás területén hatékony modellként alkalmazható. Egyik fontos 

peremfeltétel, hogy a rendszer jellemző operátor lineáris és a lineáris tér elemei között teremt 

kapcsolatot.  

Definíció:   

Az operátor egy előírás, leképzés, transzformáció halmazok elemei között. Az operátor egy 

halmaz elemeihez hozzárendeli ugyanazon, vagy egy másik halmaz elemeit egy megadott 

transzformáció alapján. Az alábbi modellezéseinkben a hozzárendelés a lineáris térben 

értelmezett és csak olyan operátor leképezését tekintünk, mely a lineáris tér elemei között 

teremt kapcsolatot.  

Legyen ,  az  lineáris tér egy-egy részhalmaza, azaz . A  operátor az  és 

 halmazok között egy olyan hozzárendelést valósít meg, ahol egy  részhalmaz 

 eleméhez hozzárendeli az  lineáris tér  elemét (4.ábra).  

 
4.ábra 

   

A  halmazt az operátor tartományának nevezzük, míg a  halmazt az 

operátor képének nevezzük.  

Definíció: Ha a operátor tartománya és képe ugyanazon lineáris térben van, akkor a  az  

lineáris tér operátora.  

Definíció: Ha a operátor  halmaz elemeihez skalár értéket rendel, azaz 

, ahol  a valós és komplex számok halmaza akkor a -t lineáris 

funkcionálnak nevezzük.  
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Műveletek operátorok között:  

 

 

 

 

Definíció: A  operátor az és halmazok között egy-egy értelmű, ha , és -ra, ahol 

minden  esetén  fennáll, hogy .  

Definíció: Legyen  operátor egy-egy értelmű. Így a  inverz operátora a operátor, 

melynek tartománya a  operátor képe és esetén.  

Lineáris operátorok:  

A  operátor lineáris operátor, ha  

 

A lineáris operátorok komoly szerepet játszanak a leképező rendszerek absztrakt matematikai 

modellezésében, a megalkotott modellek alapján történő leírásában. Kiemelt modellezési 

eljárás a lineáris invariáns operátorokkal jellemezhető leképezési módszerek, ill. térben és 

időben lejátszódó folyamatok elemzése (biokémiai folyamatok, ill. időben lejátszódó jel 

analízis eljárások). A lineáris invariáns operátorok halmazát jelölje , ahol . Legyen 

egy térben és időben lejátszódó folyamat leírása: 

  
Az lineáris operátor invariáns, ha 

 

A térben és időben lineáris invariáns rendszerek - - lineáris invariáns operátorral írhatók le. 

Ilyen típusú rendszerek a diszkrét paraméterű (más szóhasználattal koncentrált paraméterű -

ahol a rendszert jellemző paraméterek hely és idő függetlenek-) lineáris rendszerek. Ha egy 

lineáris invariáns rendszer idő független, akkor a folyamat leírása , 

ha térfüggetlen, akkor  alakot ölti. A továbbiakban a kimeneti és 

bemeneti változók, függvények közötti kapcsolat rendszer egyparaméteres („ ”) leírás alapján 

történik az egyszerűbb formalizmus végett (fenntartva, hogy „ ” bármely változót - időt, 

térkoordinátákat,...stb. - is reprezentálhat) (5. ábra).  
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5.ábra. Lineáris invariáns rendszer (jelátvitelét a 'w' átviteli függvény jellemzi). Bemeneti 

(gerjesztő) függvény F(t) és a rendszer kimeneti válasza y(t). 

   

A bemenő és kimenő függvény kapcsolat:  rendszer válasz alapján, ill.: 

 rendszer leíró operátorral.  

Az  operátor koncentrált paraméterű rendszerekre az alábbi általánosított formában írható 

fel:  

 
a diszkrét elemű rendszert jellemző paraméterek, melyek függetlenek a „ ” változótól (így  

invariáns is).  

A fentiekben elmondottak alapján az:  összefüggéssel modellezett rendszer 

kimeneti válasza az alábbi formában adható meg, mint általános megoldás: 

 , ahol  a lineáris rendszer homogén megoldása (az ún. nulla 

bemenetre adott válasz), míg  a partikuláris megoldás, azaz egy megadott bemenő 

függvényre (gerjesztésre) a peremfeltételek szerinti válasz.  

 
Az  által leírt lineáris rendszer esetén a homogén megoldás - - adja meg a rendszer 

tranziens válaszát, míg  a partikuláris megoldás az adott gerjesztésre kapott válasz 

függvény, mely a rendszer stacionárius válaszát írja le.  

Legyen egy  operátorral jellemzett lineáris rendszer egymástól független bemenő 

függvényei:  

, melyekre rendre kapott válasz függvények , 

melyekre fennáll, hogy:  

 

ahol a független bemenő függvényekre kapott válaszfüggvényt 

származtatja, mely nem más, mint a szuperpozíció elve.  
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Fizikai jelenségek-L-lineáris invariáns operátorai  

Az alábbiakban két egyszerű fizikai példán keresztül építjük fel az  operátort, mint a 

rendszert modellező, leíró lineáris invariáns operátort (6.ábra, 7.ábra):  

 
6.ábra 

 

7.ábra 

Egy „k” direkciós állandójú és  csillapítású 

rúgóra „m” tömegű test csatlakozik, melyet 

F(t) erő gerjeszt. Mechanikai modell 

differenciál egyenlete: 

 

„R” ellenállás,„C” kapacitású kondenzátor és 

„L” induktivitású tekercs sorba kötve a „K” 

kapcsolóval csatlakozik U(t)-re. Az 

elektromos modell differenciál egyenlete: 

 
  

A következő jelöléseket bevezetve: ; illetve  

 

  

 

 

a fentiekből leolvasható, hogy mindkét fizikai modellt jellemző lineáris operátor  

 alakú.  

Így a mechanikai folyamatot leíró modell:  

 
illetve az elektromos folyamat esetén:  
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Az említett két egyszerű eset jól mutatja, hogyan lehet analitikusan felépíteni egy-egy 

rendszerre jellemző operátort és ennek következtében a rendszer válaszai miként 

analizálhatóak a különböző bemenetekre. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor egy 

rendszer belső felépítése nem ismert és a rendszer tulajdonságai a különböző nevezetes 

bemenő jelekre kapott válaszok alapján válik ismertté, melynek következményeként lehet a 

rendszert leíró operátort felépíteni. Az elkövetkezendő fejezetek képezik mindezen 

módszerek és eszközök ismertetésének tárgyát.  

2.6.3 Nevezetes bemenő függvények 
 

Egységugrás függvény  
 

Az egyik legfontosabb és leggyakrabban használt bemenő függvény egy rendszer vizsgálata, 

elemzése során az ún. „Heavyside” egységugrás függvény, melynek görbéi az alábbi 8. ábrán 

látható a matematikai leírásával egyetemben.  

 
8. ábra 

   

 

Ezen függvény eltolt képe és matematikai leírása az alábbiakban látható (9.ábra):  

 
9. ábra 
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Impulzus függvény (Dirac delta)  

Az ideális impulzus függvény bevezetéséhez tekintsük az alábbi ábrát.  

 
10. ábra 

   

Az  függvény alaptulajdonsága:  

 

valamint az  függvény további fontos jellemzője:  
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A 10. ábra alapján képezzük az  függvényt az alábbiak szerint:  

 

Így a fentiek alapján látható, hogy  szintén.  

Teljesen hasonló módon képezzük az függvény ill. az függvényt.  

 

Végezzük el az alábbi határátmenetet! 
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Az így kapott  függvény a Dirac-delta, Dirac impulzus, melynek jellemzője, hogy 

mindenütt 0 értékű kivéve a  helyet, ahol végtelen nagy "amplitúdójú", azaz határértéke 

végtelenben van úgy, hogy az intenzitás, azaz az impropirus integrál 1 marad.  

Mindezek alapján értelmezzük és definiáljuk az eltolt Dirac-delta függvényt a 11. ábra 

alapján.  

 
11. ábra 
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Az előzőekben elmondottak értelmében az eltolt Dirac-delta  

 

Függvény ábrázolás szempontjából a Dirac-delta függvény a 12. ábrán látható módon 

jeleníthető meg:  

 
12. ábra 

Az eddig elmondottak alapján keressünk kapcsolatot a Heavyside egységugrás és a Dirac-

delta függvények között. Ennek érdekében először tekintsük a  intervallumban 

folytonosan differenciálható  függvényt. Így az  függvény megadható az alábbi 

módon:  

 

A klasszikus analízis értelmében a Heavyside egységugrás függvény a  

intervallumban nem differenciálható folytonosan, azaz  

 

A Heavyside egységugrás függvény és a Dirac-delta közötti kapcsolat megteremtése és 

megértése érdekében tekintsük az alábbi 13. ábrát.  
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13. ábra 

   

Az  függvény a következő formában adható meg:  

 

A Heavyside függvény és az  függvény között az alábbi kapcsolat áll fenn:  

 

Ezt követően képezzük az  függvény  szerinti deriváltját.  

 

Mivel a  a (0;1) intervallumban változott a  derivált ugyanazt az egységnyi területű 

(intenzitású) impulzust adta ami alapján az előbbiekben a Dirac-deltát származtattuk. 

Vezessük be a következő jelölést:  

 

Az  és a  között még az alábbi kapcsolat is fennáll.  



 2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

95 

 

 

Ezt követően képezzük a következő határátmenetet:  

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a Heavyside egységugrás függvény  pontban vett 

deriváltját értelmezzük, s mint általánosított deriváltat meghatározztuk:  

A továbbiakban ezen kiterjesztett, ill. általánosított deriváltat a -vel jelöljük. A 

következőkben megadjuk a Dirac-delta és az általánosított derivált néhány következményét.  

Legyen  egy folytonosan deriválható függvény a  intervallumban.  

Ezen  függvény  helyen felvett értéke a Dirac-delta segítségével eképp adható meg:  

 

Ugyanezen  függvény valamely  helyen felvett értéke az eltolt Dirac-delta 

alapján:  

 

Az általánosított derivált bevezetésével értelmezzük a meg nem szüntethető szakadással 

rendelkező függvények vizsgálatát. Tekintsük a 14. ábrán látható függvényt.  

 
14. ábra 
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Az függvény  –ban vett meg nem szüntethető szakadása elégítse ki a 

 feltételt. Mindezen feltételek alapján az általánosított derivált 

segítségével az  deriváltja eképp írható fel:  

 

Az általánosított derivált függvény a következő ábrán látható.  

 
15. ábra 

   

 

   

Periódikus függvények  

A lineáris rendszereink stacionárius állapotát leggyakrabban periódikus bemenő jelekre adott 

válasz alapján vizsgáljuk. Egy  függvény  szerint periódikus függvénynek nevezzük, 

ha , ahol  természetes szám (16.ábra).  
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16. ábra 

   

 

A Fourier elmélet szerint egy  periódikus függvény közelítő Fourier polinomja:  

 

A közelítés hibája: . Továbbá vezessük be az    általánosított 

körfrekvenciát.  

Így  

Felmerül az a probléma, hogy  előállítható-e végtelen tagú trigonometrikus sor 

segítségével.  

Ha  függvény a  intervallumban egyenletesen konvergens, akkor az  

függvény Fourier sorba fejthető: 

 , ahol  

.  

A 

         Euler relációt alkalmazva levezethető, hogy  az alábbi 

alakra írható át:    (lásd részletezve függelékben: Fourier sor átírása komplex alakba) 

 

   ahol      
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Az alábbiakban néhány példával illusztráljuk az előző fejezetekben bemutatott bemenő 

függvények miként jelennek meg a képalkotásban. Az illusztrációk 2D emissziós képalkotó 

berendezések (kördetektoros gamma kamerák) válaszfüggvényei.  

 
17. ábra: A 2D leképző rendszer bemenő függvénye f(x,y) = A0*1(x,y) kétdimenziós 

Heavyside függvény. Az ábra az A0*1(x,y) függvényre adott választ adja kör alakú detektor 

esetén (azaz a homogén bemenetre adott válasz) 

   

 
18. ábra: A pontválasz függvényre adott válasz. A pontválaszfüggvény a detektor méretéhez 

képest elhanyagolhatóan kis méretű, nagy koncentrációjú 'pont szerű' aktivitásra /2D Dirac 

delta f(x,y)=A0*delta(x,y)/ kapott válasz. 
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19. ábra: 'y' irányban periódikusan elhelyezkedő állandó aktivitású vonalforrásra kapott 

válasz függvény látható. 

 

 

2.6.4 Általános bemenő függvények - Fourier-transzformáció 

 

Általános bemenő függvények  

   

Tekintsük az  bemenő függvényt, melyről tudjuk, hogy abszolút integrálható 

(20.ábra).  

 
20. ábra 

   

Tekintsünk egy olyan  függvényt, mely a  intervallumban megegyezik az  

függvénnyel és ebben az intervallumban periódikus.  
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Ezen feltételek szerint a  és  függvények a  intervallumban Fourier-sorba 

fejthető:  

 

Így  

 

Vezessük be az  jelölést és kíséreljük meg a  határátmenetet végrehajtani.  

 
 

Az látható, hogy az , ill.  létezésének elégséges feltétele:  

, azaz  abszolút integrálhatósága.  

Használjuk fel, hogy .  

Így 

.  

Vezessük be a következő jelölést: .  

 

Így .  

 

 
 

Az itt kapott kettős integrálban az  hozzárendelést az 

 függvény Fourier-transzformáltjának nevezzük. Mint az egész gondolatmenet során 

 

 

 

 

 



 2 Az orvosi képalkotás matematikai alapjai 

 

101 

 

 

 

 

 feltételként szerepelt, jelen esetben is fennáll mint elégséges feltétel a Fourier-transzformáció 

létezéséhez: , azaz az  függvény abszolút integrálhatósága.  

 

A kettős integrál ‟külső‟ integrálja 

 a Fourier-transzformáció inverze, azaz az 

inverz Fourier-transzformáció.  

 

Az a Fourier-transzformáció származtatásából látható, hogy a transzformáció egy operátor. A 

Fourier-transzformáció az  abszolút integrálható függvények osztályához az 

 függvényeket rendeli. Ezt másképp megfogalmazva úgy is nevezhetjük, 

hogy az  függvények ‟valós‟ paraméter teréből az  függvények frekvencia terébe 

transzformál (általánosított értelembe nevezhetjük absztrakt, ill. általánosított frekvencia 

térnek).  

 

A Fourier-transzformáció - mint operátor - lineáris operátor:  

 
 

A Fourier-transzformáció fizikai értelmezése  

Definíció: Az abszolút integrálható függvényhez hozzárendelt  

Fourier-transzformáltat az függvény komplex spektrumának nevezzük.  

, ahol a frekvencia függvényében ábrázolható a 

komplex spektrum amplitúdó és fázismenete.  

, amely azt jelenti, hogy az amplitúdó menet páros függvény, míg 

a fázismenet páratlan.  

A Fourier-transzformáció leképezési tulajdonságából adódik, hogy , ahol * 

a komplex konjugálás művelete. Az alábbi 21. ábra a komplex spektrum egy lehetséges 

ábrázolási módját mutatja, mely igen gyakran alkalmazott formája a lineáris rendszerek 

frekvencia függvényében végzett analízise során.  
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21. ábra 

   

Definíció: Egy  abszolút integrálható függvény energia tartalma:  

 

Ezen definíciót írjuk fel az alábbi formában:  

, itt az egyik  tényezőt fejezzük ki az inverz Fourier-

transzformáció formula alapján:  
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Ahol látható, hogy .  

Így .  

Mivel az amplitúdó spektrum  páros, ezért  is páros.  

Ennek következménye:  

, amely nem más 

mint a Parzeval-tétel.   (részletezést lásd függelék: Parseval tétel kifejtése) 

Az  energiatartalom kiszámításában szereplő  függvényt a jel 

energiaspektrumának nevezzük.  

 

A Fourier-transzformáció főbb tulajdonságai:  

Az alábbiakban a Fourier-transzformáció néhány jellegzetességére mutatunk példát, ill. 

nevezetes függvények Fourier-transzformáltjával ismerkedünk meg. Első lépésként 

foglalkozzunk a belépő függvénnyel (22. ábra). 

Definíció: Az  függvényt belépő függvénynek nevezzük, ha esetén , és 

 esetén , ahol  abszolút integrálható függvény:  

 

 
22. ábra 

   

Ha  belépő függvény és abszolút integrálható, akkor komplex spektruma: 

.  

 



Tankönyv fizikusoknak 

104 

 

 

Az  függvény a komplex spektrum  és  kifejezésekkel valamint a Parzeval tétel 

alapján eképp írható fel:  

 

 
Vezessük be .  

 

 

Azaz belépő függvényre  ha  és  

 

Periódikus függvény Fourier-transzformáltja: 

Mint ismeretes az eddigi feltételek alapján a Fourier-transzformáció létezésének elégséges 

feltétele az  függvény abszolút integrálhatósága, azaz .  

Ezen elégséges feltétel egy periódikus függvényre sem teljesül. Így ezen esetre meg kell 

kísérelni más módszert. Kiindulásként próbáljuk megadni az egyik legegyszerűbb periódikus 

függvény az , ill. az  Fourier-transzformáltját. Az Euler reláció 

szerint  függvény Fourier-transzformáltját érdemes keresni.  

Tételezzük fel, hogy az  Fourier-transzformáltja Dirac függvény típusú, azaz 

. Lásd az alábbi 23. és 24. ábrán.  

 
23. ábra 
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24. ábra 

 

A feltételezésünk helyességét az inverz Fourier-transzformáció alapján igazoljuk. Így 

képezzük az  inverz Fourier-transzformáltját. 

 

A Dirac deltáról ismert:  

, amiből adódik, hogy  esetén . 

Ennek egyenes következménye, hogy .  

Ezt követően egy  szerinti általános periódikus függvényre kíséreljük 

megadni  Fourier-transzformáltját. Mint ismeretes bármely  függvény, mely 

periódikus Fourier-sorba fejthető, azaz  

 

 

Mivel a Fourier-transzformáció lineáris transzformáció és erre érvényes a szuperpozíció elve, 

ezért, ha  

,  

Akkor  
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Belépő periódikus függvény  

Legyen  belépő függvényünk az alábbi , ahol 

Fourier-sor alakjában felírható periódikus függvény. (25. ábra)  

 
25. ábra 

   

A periódikus belépő függvény Fourier-transzformáltja az előbbiek értelmében  

 

Abban az esetben, ha  belépő függvény egy abszolút integrálható  függvény és 

egy   periódikus függvény szuperpozíciójaként áll elő:  

; ahol akkor az  

Fourier-transzformáltja:  
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2.6.5 Laplace-transzformáció 

2.6.5.1 Lineáris rendszerek vizsgálata a kiterjesztett frekvencia tartományban 

Az elkövetkezőkben a lineáris rendszerek leírását kiterjesztjük az  komplex 

frekvencia tartományra, mely során megvizsgáljuk milyen összefüggések, illetve kapcsolatok 

teremthetőek a különböző rendszer válaszok alapján.  

Definíció: Legyen az  függvény valós változós, valós vagy komplex értékű belépő 

függvény:  

, valamint  

Az függvénytranszformációt az  függvény Laplace-

transzformáltjának nevezzük.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a Laplace-transzformáció létezésének elégséges feltétele az  

függvény abszolút integrálhatósága, de nem szükséges. A Laplace-transzformáció lineáris 

transzformáció, azaz:  

, ahol  

A továbbiakban nézzük meg milyen kapcsolat áll fenn a Laplace-transzformáció és a Fourier-

transzformáció között. Az előző gondolatmenetek alapján ismert, hogy mindkét 

transzformáció létezésének elégséges feltétele az  függvény abszolút 

integrálhatósága.  

Fourier-transzformáció:  

Laplace-transzformáció:  

Használjuk fel, hogy , s így írjuk fel a Laplace-transzformációt.  

 

A Laplace-transzformáció definíciójából tudjuk, hogy  függvény belépő függvény kell 

legyen. Ha  belépő függvény, akkor következésképp  függvény is 

belépő függvény.  
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Így  

 

Mindezekből az alábbi következtetések vonhatók le. Azon feltételek mellett, ha  

belépő függvény és abszolút integrálható, az  függvény Laplace-transzformációja az 

 tengelye mentén adja a függvény Fourier-transzformáltját. Így belátható, hogy a 

Fourier-transzformáció csak a  képzetes frekvencia tengelyen értelmezett. A Laplace-

transzformáció értelmezési tartománya az egész komplex frekvencia sík. Más olvasatban még 

az a következtetés is levonható, hogy egy  függvény Laplace-transzformációja az 

 függvény Fourier-transzformációjaként is előállítható. Következésképp  

az inverz Fourier-transzformáció segítségével eképp írható fel:  

 

 

az inverz Laplace-transzformáció, mely a 

Riemann-Melling integrál.  

 

2.6.5.2 A Laplace-transzformáció tulajdonságai és műveleti szabályai 

1.) Mint azt már az előzőekben említettük a Laplace-transzformáció lineáris, melynek 

tulajdonságából következik a transzformáció tagonkénti elvégezhetősége:  

 

   

2.) Derivált függvény Laplace-transzformáltja:  

Legyen  általános belépő függvény, melynek Laplace-transzformáltja: 

. A kérdés, hogyan származtatható a derivált függvény Laplace-

transzformáltja.  

Azaz a integrál számítását kell elvégezni.  
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A kivitelezéshez a parciális integrálás szabályát alkalmazzuk:  

, ahol a ‟ a „t” szerinti deriváltat jelöli jelen esetben.  

 

Így  

 

 
Az alkalmazott módszert induktív módon lehet használni az „n”-ed rendű derivált 

függvényre, azon feltétel mellett, hogy  belépő függvény, és a  intervallumban 

„n”-szer folytonosan deriválható. 

 

ahol  a magasabb max (n-1)-ed rendű derivált értékek a t=0 

, azaz a belépő helyen /kezdeti feltételek/.  

 

3.) Integrál függvény Laplace-transzformáltja:  

Legyen  általános belépő függvény, és .  

Keresendő a  Laplace-transzformált.  

 

Az előzőekhez hasonlóan a Laplace-transzformáció definíciójából induljunk ki:  

 
 

A derivált függvény meghatározásához teljesen analóg módon a parciális integrálás 

módszerét alkalmazzuk ismét.  

 

 

 
 

A deriváláshoz teljesen hasonló és analóg módon adható meg az „n”-szeres integrál Laplace-

transzformáltja:  
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4.) Hasonlósági tétel:  

Legyen  általános belépő függvény és  tetszőleges valós szám.  

 

 

 

A transzformáció eme tulajdonsága a transzformáció lineáris tulajdonságára utal (lásd 

Fourier-transzformáció és Laplace-transzformáció mint lineáris operátor tulajdonságok ).  

5.) Csillapítási tétel:  

Legyen  általános belépő függvény és  egy tetszőleges valós szám.  

 

A korábbiakból is ismert, ha  belépő függvény, akkor  is az.  

Így  

6.) Eltolási tétel  

Tekintsük a 27. ábrán, illetve a 28. ábrán látható belépő és eltolt belépő függvényeket.  

 
27. ábra 
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28. ábra 

   

Ha az  függvény Laplace-transzformáltja , akkor az  

Laplace-transzformáltja :  

Ezen tétel igazolásához is induljunk ki a Laplace-transzformáció definíciójából:  

,  

és most vezessük be a következő új változót: ,  

és az új -nek megfelelő integrálási határok:  

 

 

 

2.6.5.3 Nevezetes függvények Laplace-transzformáltja 

Az alábbiakban néhány igen fontos alapfüggvény Laplace-transzformáltját adjuk meg, mely 

az előzőekben használt módszerek alapján igazolhatók.  

a) Dirac delta  

 

b) Heavyside egységugrás  

 

c) Hatvány függvény  
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d.) Exponenciális függvény , ahol  

 

e.)  harmónikus oszcillátor  

 

f.)  harmónikus oszcillátor  

 

g.) Belépő periódikus függvény Laplace-transzformáltja. Ennek származtatásához tekintsük 

az alábbi 29. ábrát és 30. ábrát.  

 
29. ábra 

   

 
30. ábra 
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Az  periódikus belépő függvény egyetlen periódusát jelölje , ahol 

 

A 29. ábrán látható periódikus függvény előállítható az  egyetlen periódus 

 eltolásával és szuperpozíciójával. Mindez analitikusan eképp fejezhető 

ki:  

 

Képezzük a Laplace-transzformáltat felhasználva az eltolási tételt:  

 

   

Az látható, hogy  egy végtelen mértani sor, melynek zárt alakú kifejezése: 

  

Ennek következtében egy periódikus függvény Laplace-transzformáltja:  

, ahol  

 

   

, és  a függvény periódusa  

   

h.) Konvolúció  

Legyen  és  abszolút integrálható belépő függvények, amelyek Laplace-

transzformációja:  

 

Keresendő azon  függvény,amelynek komplex frekvencia-tartományban történő 

származtatása az alábbi:  
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Az  függvényt a  paraméter térben az inverz Laplace-transzformáció szolgáltatja:  

 

Az műveletet az ; és  

függvények konvolúciójának nevezzük.  

Tehát, ha egy  paraméter térben egy  függvény az és  abszolút 

integrálható függvények műveleteként áll elő, akkor 

ennek kiterjesztett frekvencia tartománybeli transzformáltja:  

, azaz a két függvény 

 kiterjesztett frekvencia tartománybeli szorzata.  

 

A következőkben még azt nézzük meg miként áll elő a konvolúció műveleteként keletkezett 

függvény deriváltjának Laplace-transzformáltja:  

 

 
 

 

2.6.5.4 Rendszerjellemző függvények matematikai leírása 
 

A következő részekben lineáris koncentrált paraméterű rendszer modellek jellemzésére 

használt matematika eszközeit, módszereit foglaljuk össze. Kiindulásként használjuk fel az 

előzőekben az operátorral modellezett rendszer leírását. Következésképp, egy koncentrált 

paramáterű lineáris invariáns rendszer válasza egy  belépő bemenő függvény 

hatására:  

   

, ahol , valamint ,  

és a kezdeti feltételek:  ahol  

Így a rendszer válaszát leíró differenciál egyenlet:  
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Képezzük mindkét oldal Laplace-transzformáltját:  

 

 

A Laplace-transzformáció műveleti szabályából ismert, hogy  

 

Így  

 

 

 

 

A levezetésként kapott eredmény olvasta, hogy az állandó együtthatós lineáris differenciál 

egyenletünket (tágabb értelemben integro-differenciál egyenletünket) a kiterjesztett komplex 

frekvencia tartományban polinommá, a választ  a kiterjesztett komplex 

frekvencia polinomok racionális törtfüggvényévé transzformáltuk (feltételezve, hogy  is 

egy polinom, illetve -ben racionális törtfüggvény alakban írható fel). Továbbá az a 

következtetés is levonható, hogy , mint kiterjesztett frekvencia operátor tulajdonsággal 

rendelkezik, hisz az -el végzett műveletek a paraméter térbe történő visszatranszformálás 

során újabb hozzárendelést, függvény műveletet jelent.  
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2.6.5.5 A visszatranszformálás módszere koncentrált paraméterű lineáris invariáns 
rendszerek esetén 

Ha a rendszer bemenő függvény Laplace-transzformáltja racionális törtfüggvény alakban 

felírható (amely nem egy esetben előállhat, mint pl. Dirac-delta, egység-ugrás, harmónikus 

belépő függvény (sin;cos), ... stb.), akkor a kimenő válasz függvény a kiterjesztett frekvencia 

térben eképp is felírható:  

 racionális törtfüggvény alakú.  

Ha  valódi racionális törtfüggvény, azaz . Ha  áltört, 

akkor a polinom osztás segítségével  

 módon írható fel, ahol  már valódi tört.  

Így  

A továbbiakban csak azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a racionális valódi törtfüggvény 

visszatranszformálása miként hajtható végre.  

   

2.6.5.6 Racionális valódi törtfüggvény visszatranszformálása 

A racionális törtfüggvény nevezőjét írjuk fel gyöktényezős alakba:  

 

Ez alapján, ha  egyszeres gyökök, akkor  

 módon írhatjuk fel, ahol az  

együtthatók eképp adhatók meg:  

 

Ez alapján, illetve a Laplace-transzformáció csillapítási tételét felhasználva megkaphatjuk az 

 rendszer válasz függvényét egy  bemenő függvényre:  
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Még nézzük meg azt az esetet, amikor például az  pólus  gyöke  többszörös, azaz M-

szeres.  

Ekkor  

alakba írható fel valódi racionális törtfüggvényünk.  

 

Ebben az esetben a válaszfüggvény:  

 módon kapható meg, ahol 

 módon kapható meg.  

Kihasználtuk még továbbá azt is, hogy  

és  

A kapott eredményből levonható az a következtetés, ha egy koncentrált parametrikus lineáris 

invariáns rendszer modellt jellemző operátor "L" felépíthető a belső struktúrák ismeretében 

(állandó együtthatós integro-differenciál egyeletek alapján), akkor megadott bemenő 

függvényekre ismert kezdeti feltételek esetén a kimeneti válaszok a fentiekben leírt módon 

származtatható. E módszer általánosításával az adott rendszer tulajdonságai a teljes 

kiterjesztett és valós frekvencia tartományban, illetve a valós paramétertérben jellemezhetők.  

 

 

2.6.5.7 Átviteli függvény 
 

Definíció: Valamely koncentrált paraméterű lineáris invariáns rendszer átviteli függvénye 

egy a rendszerre adott  bemenő függvény és a rendszer válaszául kapott  

válaszfüggvény kiterjesztett frekvencia tartománybeli – azaz a Laplace-transzformáltak – 

hányadosa, ahol  

 

 (31. ábra)  
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31. ábra 

   

A definíció következtében, ha ismerjük egy rendszer átviteli függvényét, akkor adott bemenő 

függvényre a válasz eképp adható meg:  

 

 
 

 
 

Az előzőekben leírt gondolatmenet alapján egy koncentrált paraméterű lineáris invariáns 

rendszer esetére az átviteli függvény két polinom hányadosaként írható fel.  

 

.  

Ha a számláló és a nevező polinomjainak gyöktényezős alakjait írjuk fel, akkor  

; ahol  a számláló gyökei azaz a w(s) zérusai.  

; ahol  a nevező gyökei azaz a w(s) pólusai.  

, mely felírási mód alapján a 32. ábra jeleníthető 

meg az átviteli függvény a komplex számsíkon:  

 
32. ábra 
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Határozzuk meg az átviteli függvény paraméter térbeli függvényét.  

Ezt a szokásos inverz Laplace-traszformációval végezzük el azon feltételezés mellett, hogy 

egyszeres pólus.  

 

Lineáris invariáns rendszerekre a pólus zérus elrendezés az alábbiak szerint írható le:  

 vagy  azaz  és  komplex konjugált 

párokat alkotnak. Hasonló módon írhatók fel a zérusok is.  

Ekkor  alakban írható fel kihasználva az Euler-

relációt.  

A rendszer elemzése szempontjából egy átviteli függvény pólus-zérus elrendezési képe 

alapján az alábbi fontos definíciók mondhatók ki.  

Minimál fázisú rendszer : 

Definíció: Az olyan lineáris invariáns rendszert, mely átviteli függvényének minden zérusa a 

bal komplex félsíkon van, azaz  minimálfázisú rendszernek nevezzük.  

 

Mindent áteresztő rendszer : 

Definíció: Az olyan lineáris invariáns rendszert, melynek minden pólusa a bal komplex 

félsíkon, azaz  és az összes zérusa a jobb komplex félsíkon, azaz , 

és az összes pólus és zérus egymás tükörképei az immaginárius tengelyre (  ) 

mindent áteresztő rendszernek nevezzük.  

Tétel: Egy lineáris invariáns rendszer w(s) átviteli függvénye felbontható egy mindent 

áteresztő és egy minimálfázisú átviteli függvényre.  

 

2.6.5.8 Átviteli karakterisztika 

 

Definíció: Egy lineáris invariáns rendszer átviteli függvényének  értelmezését átviteli 

karakterisztikának nevezzük. 

  

A definícióból következően az átviteli karakterisztika a Fourier-transzformáció alapján 

származtatható, hisz ismert a Laplace- és a Fourier-transzformáció közötti kapcsolat  

 

Az átviteli karakterisztika tehát a Fourier-transzformáció alapján eképp írható fel:  
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Az átviteli karakterisztika is egy rendszerjellemző függvény, mely a teljes frekvencia 

tartományra vonatkozóan adja meg egy rendszer válaszát: 

  

 

 

Ezen integrál alapján egy rendszer kimenő válaszának megadása nem egy egyszerű 

feladatnak tűnik. Célszerűnek látszik más módszerek eszközök bevezetése ahhoz, hogy a 

rendszer a teljes frekvencia tartományban jellemezhető legyen. Kiindulásként térjünk vissza a 

31. ábrán látható W(s) átviteli függvény alapdefiníciójához: 

  

 
A lineáris rendszerünk gerjesztése  impulzussal történjék:  

Így , azaz , melynek olvasata, hogy a rendszerválasz-

függvény megegyezik, az átviteli függvénnyel. 

Mindez a valós paraméter térre vetítve:  

 
Tehát, ha egy lineáris koncentrált paraméterű rendszert Dirac-impulzussal gerjesztünk, akkor 

megkapjuk a valós paramétertérben az átviteli függvényt, melyet impulzus válasz 

függvénynek, vagy a rendszer súlyfüggvényének nevezzük. Mindezekből levonható az a 

következtetés, hogy egy ismeretlen belső struktúrájú -fekete doboznak tekinthető- rendszert, 

mely feltételezhető lineáris invariáns koncentrált paraméterű modellel írható le, Dirac-

impulzussal gerjesztve előállítható a rendszer súlyfüggvénye , a w(t). A súlyfüggvény 

Laplace-transzformáltja adja meg egy adott rendszer átviteli függvényét, mely leírja egy 

rendszer tulajdonságát a kiterjesztett frekvencia tartományban. 

Egy rendszer súlyfüggvényének ismeretében egy általános  

 

 

belépő függvényre adott kimeneti válasz eképp adható meg:  

 

 
amely nem más, mint a bemenő függvény és a súlyfüggvény konvolúciója. Abban az esetben, 

ha a lineáris invariáns rendszer súlyfüggvénye ismert és a bemenő függvény nem belépő 

függvény, de , akkor a rendszer által adott válaszfüggvény:  

 
   

(Lásd a levezetést a függelékben: Válasz függvény megadása) 
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Egy rendszer súlyfüggvényének ismeretében a rendszer frekvencia átviteli karakterisztikája a 

súlyfüggvény Fourier-transzformáltjából származtatható: 

 
 

A képalkotó eljárások területére fordítva a gondolatmenetet igen fontos szerepe van a most 

kapott leírási módnak. Egy 2D leképző eljárás, rendszer esetén a rendszer kontrasztátviteli 

függvénye, felbontóképessége és a frekvenciatérben történő zajeliminációs eljárások 

alkalmazása során igen gyakran használatos a kapott módszer alkalmazása. Ugyanis egy 2D 

leképző rendszer esetén (melynél feltételezhető, hogy lineáris és stacionárius) a valós térbeli 

pontválasz függvény (PSF, Point Spread Function) meghatározása alapján jellemezhető a 2D 

leképző rendszer impulzus válasza, melyet a korábbiakban a 18. ábrán már megmutattuk. A 

mért PSF Fourier-transzformáltja adja meg egy leképző rendszer teljes frekvencia 

tartománybeli viselkedését. 

  

, ahol a leképző rendszerek esetén az átviteli karakterisztika jelölésére az 

MTF-et (Modulation Transfer Function) szokás alkalmazni.  

 

2.6.5.9 Lineáris invariáns rendszer leírása az átmeneti függvény segítségével 
 

A lineáris invariáns rendszerek leírása, jellemzése során igen gyakran alkalmazott módszer 

még az átmeneti függvény használata.  

 

Definíció: Egy lineáris invariáns rendszer Heavyside függvényére adott válaszfüggvényt 

átmeneti függvénynek nevezzük.  

Mint ismeretes a Heavyside függvény:  

Így  

Következésképpen a rendszer kimenő válasz függvénye:  

 

 az átmeneti függvény  

Az látható, hogy a kiterjesztett frekvencia tartományban az átmeneti függvény és az átviteli 

függvény közötti kapcsolat: 

 , amelyből leolvasható, hogy az átmeneti 

függvény ismeretében miként származtatható egy rendszer átviteli függvénye.  

Felmerül tehát az a kérdés, ha ismert egy rendszer átmeneti függvénye a valós paraméter 

térben, akkor egy  belépő függvényre miként kapható meg az  

válaszfüggvény.  

Mint ismeretes az előzőkből egy kiterjesztett frekvencia tartományban a kimenő és bemenő 

függvények között az átviteli függvény teremt közvetlen kapcsolatot: 
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Képezzük mindkét oldal inverz Laplace transzformáltját:  

 

A Laplace-transzformáció műveleti szabályait alkalmazva adódik, hogy  

 

módon is felírható, ahol  általánosított deriváltat jelent.  

A rendszer átmeneti függvény alapján a kimeneti válasz függvény az alábbiak szerint 

fejezhető ki:  

 
Alkalmazzuk a szorzatfüggvényre érvényes műveleti szabályt, a konvolúciós formulát:  

 

   

(Lásd a levezetést a függelékben: Duhamel-tétel származtatása) 

, ahol a jelen esetben a  már nem általánosított 

deriváltat jelent. Az átmeneti függvényből kapott kimenő válasz függvény formulát 

Duhamel-tételnek nevezzük.  

 

2.6.5.10 Lineáris invariáns rendszer átmeneti és súlyfüggvény közötti kapcsolat 

A következőkben keressünk kapcsolatot egy lineáris invariáns rendszer átmeneti és 

súlyfüggvénye között.  

Ha egy  súlyfüggvénnyel rendelkező rendszer bementi függvénye , akkor a 

kimeneti válasz függvény:  

 
Az ismert az előzőkből, ha a bemeneti gerjesztés a Heavyside-függvény, akkor kimenetként 

az átmeneti függvényt kapjuk.  

 

Az integrálás elvégzéséhez vezessük be a következő változókat:  

 
mely alapján az új integrálási határok:  
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Így  

Alkalmazva ezen integrál inverz műveletét, azaz az általánosított deriválttal kifejezve:  

 

 

 

2.6.6 Feladatok 

1. feladat  

   

Adott az  Fourier-transzformált. Állítsuk elő ebből az  inverz-Fourier 

transzformált függvényt, figyelembe véve azt, hogy  

 

   

2. feladat  

   

Határozzuk meg az  és az  függvények Laplace-

transzformáltját!  

 

3. feladat  

   

Határozzuk meg a következő függvény inverz Laplace-transzformáltját!  

 

 
4. feladat  

   

Oldjuk meg a következő közönséges differenciál-egyenletet!  

 

ahol az  kezdeti feltétel áll fenn.  
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5. feladat  

   

Oldjuk meg a következő lineáris másodrendű differenciál-egyenletet!  

 ha a peremfeltétel  

 
6. feladat  

   

Oldjuk meg az alábbi lineáris harmadrendű differenciál-egyenletet!  

ahol a differenciál-egyenletnek az 

 
peremfeltételeknek kell eleget tenni.  

 

7. feladat  

   

Legyen egy rendszer átmeneti függvénye . Határozzuk meg a rendszer 

válaszfüggvényét az  gerjesztő függvényre!  

 
8. feladat  

   

Az ábrán látható két karakterisztikával egy olyan átviteli karakterisztikát adtunk meg, amely 

 sávszélességen belül elégíti ki az alakhű átvitelt. Adjuk meg a linearis rendszerre 

vonatkozó súlyfüggvényt!  

 
Amplitudo 
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Fázis 

   

9. feladat  

   

Egy rendszer átmeneti függvénye:  

Határozzuk meg ezen rendszer súlyfüggvényét!  

 
10. feladat  

   

Egy rendszerre jellemző átviteli karakterisztika:  

 
Határozzuk meg a megadott átviteli karakterisztika alapján a rendszer átmeneti függvényét.  

 
11. feladat  
 

 

Oldjuk meg a  parciális differenciál egyenletet az alábbi 

peremfeltételekkel:  

 

       

és   
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2.6.7 A mintavételezés elméleti alapjai, alaptörvényei 

A lineáris invariáns rendszerek leírása során megismert és alkalmazott matematikai 

eszközöket és eljárásokat alkalmazzuk invariáns kvantált, azaz diszkretizált rendszerek 

leírására, jellemzésére. A kvantálás művelete nem lineáris transzformáció. A folytonos térből 

diszkrét jellemzők, azaz számértékek halmazába képezünk le. Ennek a folyamatnak az 

alaptörvényeit és következményeit írjuk le a fejezetben egydimenziós megközelítésben. A  

paraméterérték jelen leírásban időt képvisel, azaz a kvantálási folyamat leírását időben 

lejátszódó események, jelenségek mentén tárgyaljuk.  

Analóg és digitális információ feldolgozás kapcsolata 

   

A 33. ábrán látható diagramból leolvasható, hogy az adatfeldolgozó egység határozza meg a 

rendszerben lejátszódó folyamat különböző jellemző paramétereit. A rendszer folyamat 

jellemzői a kvantálási és diszkretizálási műveleteket elkerülve analóg eljárásokkal is 

kiértékelhetők /ennek eszköztárát és módszereit taglalták az előző fejezetek/. Az  

jelfeldolgozás digitális úton csak a  paraméter érték mentén történő kvantálás és a 

paraméterhez tartozó függő változó diszkretizálása, azaz digitális szám értékké történő 

transzformálása után történhet.  

Így a blokkvázlat:  

 

33. ábra 

   

Az  jel digitalizálása két lépésben történik:  

a) idő kvantálással  

b) amplitúdó kvantálással.  

Az időkvantálást végző egység a mintavételező.  

Az amplitúdókvantálást végző egység a kvantáló vagy A/D átalakító.  
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Mintavételező:  

Az időben és amplitúdóban folytonos jelet amplitúdóban folytonos jelsorozattá alakítja. 

, ahol  megegyezik a folyamat  helyen felvett pillanatértékével.  

 
34. ábra 

   

-t mintavételi időnek nevezzük.  

Kvantáló egység: 

Az amplitúdóban folytonos jelet diszkrét jellé alakítja át.  

A kvantáló tehát olyan nem lineáris eszköz, melynek karakterisztikája: , ha 

 

 
35. ábra 

   

a kvantáló kimenőjele  

a kvantáló bemenőjele  
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Így az analóg  jelsorozatot egy véges pontosságú jelsorozattal ábrázoljuk.  

Ezután vizsgáljuk meg a mintavételezett és kvantált folyamatok tulajdonságait, hogy 

következtetni tudjunk az analóg és digitális jelanalízisek közötti kapcsolatra.  

  

Mintavételezési törvény 

   

Egy adott mintaregisztrátum és a Fourier-transzformáltja közötti kapcsolatot vizsgáljuk  

 
36. ábra 

   

 
37. ábra 

 

A jel Fourier-transzformáltja:  

   

Ismételjük meg az  jelet periódikusan a  tartományban.  
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Ezen  periódikus függvény Fourier-sora létezik és ezt fel is írhatjuk.  

, ahol a Fourier-sor együtthatói így számítjuk: 

, azaz a  Fourier-együtthatók összessége egyértelműen 

meghatározzák az  periódikus folyamatot.  

A  

összevetéséből megállapíthatjuk, hogy 

 

Azaz a  Fourier-együtthatók ismeretében az  jel Fourier-spektrumának  

pontokban felvett értékei megadhatók.  

Ezek viszont meghatározzák  értékeit minden  időpillanatban.  

   

A mintavételezés első törvénye:  

Az időben véges jelek Fourier-transzformáltját az  függvényt az  pontjaiban 

felvett értékei minden  pontban meghatározzák.  

Ezutáni vizsgálatainkhoz tekintsük az alábbi korlátozott sávszélességű spektrumot!  

 
38. ábra 
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Állíthatom, hogy ebből a spektrumból meghatározható az ő időfüggvénye.  

 

Az előbbiekhez hasonlóan, most az  jelet ismételjük meg az egész frekvencia-

tartományon: .  

Így kapunk egy  periódikus jelet.  

Ezen jel Fourier-sora:  

, ahol az egyes együtthatók értéke:  

 

Így  

egyenleteket összevetve adódik, hogy  

Vagyis -k összessége megadja az  periódikus függvényt.  

Továbbá az is leolvasható, hogy az  függvény  pontban felvett értékeit 

egyértelműen meghatározzák a  együtthatók.  

Mivel -k -t mindenütt meghatározzák, ezért -t is minden pontban 

meghatározzák.  

   

Mintavételezés II. törvénye:  

Véges  sávszélességű jelet a  pontban felvett értékei egyértelműen 

meghatározzák.  

   

Mintavételi törvények matematikai értelmezése:  

Itt az időtartománybeli mintavételezés esetével foglalkozunk, azaz a mintavételezés II. 

törvényével foglalkozunk részletesebben.  

Így a II. törvény értelmezésében a  sávszélességű spektrum által meghatározott jelet a 

 pontban felvett értékei egyértelműen meghatározzák.  
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Nézzük meg a mintavételi értékekből hogyan kapjuk az  időfüggvényt!  

 

Így  

 

Adjuk meg az  integrál értékét!  

 

azaz  

 

Így ezt behelyettesítve adódik, hogy  

  

   

  

   

 

Így ezen II. törvény matematikai értelmezése a következő:  

Bármelyik véges sávszélességű Fourier-transzformálható  jel a  

függvényhalmazon sorba fejthető és a sorfejtés -adik tagjának együtthatója az  

függvény  helyen felvett értéke.  
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Teljes analóg gondolatmenet végigvezetve így szól a mintavételezés I. törvényének 

matematikai értelmezése:  

A  időtartam szélességű  jel frekvencia tartománybeli sorfejtése:  

 

Ahol a sorfejtés -adik tagjának együtthatója az  függvény  helyen felvett 

értéke.  

   

Mintavételi törvények fizikai értelmezése:  

   

 

A fizikai értelmezés célja:  

A mintavételező egység bemenetén lévő  folyamat és a kimenetén megjelenő  

mintavételezett folyamat közti kapcsolat tisztázása.  

 
39. ábra 

Ez a bemenő függvény, ezt fogjuk mintavételezni.  
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40. ábra 

 

41. ábra 

Ezen egyszerű mintavételező modell kapcsolási függvénye az ábrán látható. Ideális esetben 

 

   

 
42. ábra 

Az  mintavételezett időfolyamat időfüggvénye  

 

 

 

A mintavételezett folyamat tehát az idő-tartományban így írható fel:  

 

Ezen mintavételezett folyamat a frekvencia-tartománybeli viselkedését a konvolúció-tétellel 

írhatom fel!  
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Ahol és . Itt problémát jelent  

kapcsolási függvény Fourier-transzformáltjának megadása, mert periódikus függvény.  

Ezt a problémát a Dirac-delta függvény tulajdonságai segítségével oldjuk meg.  

Ezek a Dirac-delta legfontosabb tulajdonságai.  

Így, ha egy  függvény periódikus függvény akkor ennek a Fourier-sora mint ismeretes:  

 

A Dirac-delta-függvény segítségével így írhatjuk fel a periódikus függvény Fourier-

transzformációját!  

 

Így, hogy felírhatjuk a kapcsolási függvény Fourier-transzformáltját adjuk meg előbb 

Fourier-sorát!  

Így a -ik tagjának együtthatója:  

 

 

 

Így  kapcsolási függvény Fourier-sora:  

 

Az  kapcsolási függvény Fourier-transzformáltja:  
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Így a mintavételezett folyamat frekvencia-tartománybeli leírása.  

 

 

Így nézzük meg milyen következtetéseket vonhatunk le az  

összefüggésemből.  

1.) A mintavételezett jel Fourier-transzformáltja a bemeneti jel spektrumának a frekvencia 

tengely mentén súlyozott  szerint periódikus ismétlésével nyerhető.  

 
43. ábra 

   

2.) Ha a mintavételező modellje: "Elektromos kapcsolási kapu" az ilyen  jel 

energiatartalma  arányában csökken. Ideális mintavételezés esetén előírhatjuk az  

sorozat egy tagja és  energiatartalmának azonosságát. Így biztosítani kell, hogy  

csökkentésével az átvitt energia növekedjen. Ha a kapcsolási függvényt úgy módosítjuk, 

hogy amplitúdója  legyen, akkor ezt biztosítani tudjuk.  

 

3.) Ideális mintavételezés esetén, ha  feltétel teljesül a periódikusan ismétlődő 

spektrumok nem fedik át egymást, így egy  sávszélességű ideális aluláteresztő 

szűrővel  bemeneti jel torzítás nélkül előállítható. 

4.) Ha a jel sávszélessége  és a  mintavételezési idő kielégíti a mintavételi törvényt 

a sávközép helyzetétől függetlenül a jelet torzítás nélkül elő lehet állítani.  

A mintavételi időt a jel sávszélessége és nem felső határfrekvenciája határozza meg.  
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2.6.8 Planáris leképezés lineáris rendszerként 

                        (Légrády Dávid) 

 

A planáris leképezés felírható lineáris rendszerként a következőképpen. A részecskék forrását 

helyezzük az origóba (lásd ábra), a z tengely mentén pedig helyezzünk el 1-1 síkot a 

leképezendő objektumnak és a detektornak. Tekintsük most a h forráseloszlást, a leképezendő 

f objektum áteresztőképességét és a detektoron kialakult g képet 2D objektumnak, hogy a 3D 

projekciók alapvető vetítési tulajdonságait elemei szerint is vizsgálhassuk.  

 
Planáris vetítés geometriája 

A detektorsíkra merőlegesen haladó részecskék árama ekkor:  

 

ds a vonalmenti integrált jelenti. Az integrált az eddig alkalmazott nomenklatúra helyett a 

nagyítási faktorok jobb kimutathatósága érdekében a z tengely menti távolságot a síkok 

távolságával írjuk fel. A hasonló háromszögekkel: 

 
Átrendezve:  

 
Jelöljük M-mel a következő kifejezést: 

  
Behelyettesítve és átrendezve láthatjuk, hogy ez 

  
azaz a detektoron kapott koordináta kifejezhető, mint az objektum-koordináta M-szerese, 

tehát M-et hívhatjuk a nagyításnak. Ugyanezzel a logikával (M-1) a forrás nagyítása, negatív 

előjele pedig arra utal, hogy a forrás képe fordított lesz a detektorfelületen. A továbbiakban 

hanyagoljuk el a koszinuszos tagot, jogosan tesszük, ha kellően kicsi a hozzátartozó szög.  

 
Térjünk át új integrálási változókra:  
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mellyel tulajdonképpen a detektorsíkra vetített koordináták szerinti integrálásra térünk át. 

Tehát:  

 
Azaz a planáris vetítés felírható konvolúciós formában: 

 
 

Példa: pinhole kollimátor (camera obscura) 

 
Ha a leképező objektum áteresztőképessége pontszerű:  

 
Behelyettesítve:  

 

azaz, ha a leképező objektumunk pontszerű, a kialakult kép a forrás fordított, és nagyított 

képe.  

Ezzel a formalizmussal a forrás, a tárgy és a detektor átvitelét is modellezhetjük, Fourier-

tartományban természetesen szorzatként. Ha a planáris leképezések térbeli objektumok 

leképezései, a nagyítási faktor szerint is integrálnunk kell, ez a szemléletes képe a nagyítás 

változása figyelembevételének kiterjedt testek projekcióinál.  

 

2.6.9 Függelék 

 

2.6.9.1 Tételek, levezetések 

 

2.6.9.1.1 Fourier-sor átírása komplex alakba 

 

Ezen megjegyzésben, kiegészítésben megmutatjuk, hogy a Fourier-sor trigonometrikus 

kifejezése, hogyan alakítható át pontosan komplex formulás alakba. A trigonometrikus 

írásmódot az Euler-reláció alkalmazásával alakíthatjuk át komplex formulás alakba:  

 

Kihasználva továbbá azt, hogy  adódik, hogy az 

 Fourier sor Euler-relációs alakja eképp adódik:  
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Vezessük be a következő jelölést:  

 

 

Így az  Fourier-sorát közös  jel alá hozva adódik, hogy  

 

 
2.6.9.1.2 Parzeval-tétel kifejtése 

 

Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogy maga az  függvény, illetve annak energiatartalma 

miként határozható meg a komplex spektrum reális, illetve imaginárius részek ismeretében.  

A komplex spektrum a Fourier-transzformációval nyerhető:  

 

ahol  

Ezen jelölések bevezetésével  eképp írható fel:  

 

Következésképpen az  az  és  paraméterekkel az 

alábbiak szerint fejezhető ki:  

 és  . 
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Az -re vonatkozóan alkalmazzuk az Euler-relációt:  

 

. Ezen összefüggésekből 

leolvasható, hogy  azaz  páros, míg  páratlan 

függvények.  

 és az inverz Fourier-transzfomáció formulája alapján f(t) eképp írható fel:  

 

 

Mivel  is és  páros illetve  és  páratlan, ezért szorzatuk eredménye 

mindkét esetre vonatkozóan páros lesz. Ennek következménye, hogy az impropius integrál 

ezen része páros függvényen történik. Teljesen analóg módon belátható, hogy az impropius 

integrál másik tagja páratlan függvényen történik, és így ezen rész impropius integrálja 0.  

Így  

kifejezhető az  és  ismeretében.  

Az  függvény energiatartalma:  

 

 

hiszen       és    
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2.6.9.1.3 Válasz függvény megadása 

 

Az alábbi kiegészítésben azt mutatjuk meg, hogy a  súlyfüggvénnyel rendelkező rendszer 

esetén miképp lehet megadni egy rendszer válaszát nem belépő függvény esetére, de az 

 feltétel teljesülése mellett.  

Tekintsük a mellékelt két ábrát:  

 

   

 

   

 

Az  függvényt közelítsük olyan Dirac-impulzusok sorozatával, melyekre igaz, hogy 

intenzitásuk:  

, ahol  

Legyen a  infinitezimálisan kicsi, mely azt jelenti, hogy a rendszer válaszára jellemző 

paraméterértéknél is sokkal kisebb. 

Egy ilyen megközelítésű impulzusra adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének 

ismeretében:  
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Képezve az alábbi határátmenetet megkapjuk a teljes válaszfüggvényt a teljes valós térre 

vonatkozóan:  

 

 

   

 
2.6.9.1.4 Duhamel-tétel származtatása 

 

Az alábbi kiegészítő megjegyzésben a Duhamel-tétel származtatását mutatjuk be.  

A kiindulás:  

 konvolúció.  

Vezessül be a következő jelöléseket:  

 

Most írjuk fel az általánosított deriválás argumentumában a konvolúciós formulát:  

 

 

 

 

 

 

Ha , és  

 

, ahol  így megkapjuk a 

Duhamel-tétel végleges alakját.  
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A  már a hagyományos deriválást jelenti, amelyet szokás -al is jelölni. 

 

2.6.9.2 Feladatok megoldásai 

 
2.6.9.2.1 S1 

Megoldás:  
Mint ismeretes egy inverz-Fourier-transzformált így állítható elő!  

 

Most alkalmazhatjuk az Euler-relációt!  

; ahol a fenti eredményt eképp 

használhatjuk:  

 ;  ; .  

vagyis    

   

 
2.6.9.2.2 S2 

 

Megoldás:  

Az  függvény helyett az   függvény Laplace-transzformáltját 

határozzuk meg.  

 ;   mert ismeretes, hogy   

Alakítsuk át ezt egy kicsit!  
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Így  

 

 

 2.6.9.2.3 S3 

 

Megoldás:  

Tehát:  

 

Végezzük el első lépésben a parciális törtekre bontást!  

 

 

Helyettesítsünk be az egyenletbe -t.  

Így  

 

 

 

Most ezután helyettesítsünk az egyenletbe -t, így megkapjuk  értékét, ugyanis:  
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Ezután helyettesítsünk -t az egyenletbe, így megkaphatjuk  értékét!  

 

 

 

Így 

 

-t és -t úgy határozzuk meg, hogy az egyenlőségbe először -t, majd -t írunk 

és így kapunk két egyenletet két ismeretlennel.  

 kivonva a két 

egyenletet:  

Így  

Mivel minden együttható ismert a parciális törtben, végrehajthatjuk a Laplace-

transzformációt.  

Így  
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2.6.9.2.4 S4 

 

Megoldás:  

Egy ilyen másodrendű, inhomogén, állandó együtthatós, lineáris differenciál-egyenletet úgy 

oldunk meg, hogy először megkeressük a homogén egyenlet általános megoldását.  

 

Ezen másodrendű, homogén, lineáris, állandó együtthatós differenciál-egyenlet megoldását 

 alakba keressük.  

Így  

 

 

 karakterisztikus egyenlethez jutottunk, amelynek gyökei:  

 

Vagyis és . A két, egymástól független megoldás lineáris 

kombinációja is megoldása a homogén egyenleteknek. Így a homogén egyenlet általános 

megoldása:  

 

Az inhomogén egyenletnek keressük egy partikuláris megoldását. Mivel a gerjesztő függvény 

konstans, ezért a partikuláris megoldást keressük  alakba.  

 

Így inhomogén egyenletünk általános megoldása:  

 

Az  együtthatók meghatározásához használjuk fel a következőkben a kezdeti 

feltételeket.  
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Így az lineáris egyenletrendszert kell megoldani.  

 

Ezt helyettesítjük be a II. egyenletbe. Így  

 

Ebből .  

Ez alapján a differenciál-egyenlet általános megoldása:  

 

 

 

 

Az Euler-relációt kihasználva:  

Így  

A alakba írhatom a kifejezést, ahol , és 

 

Így  
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2.6.9.2.5 S5 

 

Megoldás:  

Ezen differenciál-egyenletünket a Laplace-transzformáció segítségével oldjuk meg!  

 

 

Mivel a kezdeti feltételek olyanok voltak, hogy , ezért  

 

 

 

Ebből a kifejezésből pedig az  függvényt az inverz Laplace-transzformációval adhatom 

meg!  

 

 módon lehet megadni az  függvényt. Ez 

a parciális törtekre bontás mindig járható út, bár most nagyon hosszadalmasnak ígérkezik. 

Próbáljunk szerencsét más algebrai átalakítással.  

 

Így most ezt inverz Laplace-transzformáljuk!  
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2.6.9.2.6 S6 

 

Megoldás:  

Ezen differenciál-egyenletünket a Laplace-transzformáció segítségével oldjuk meg! 

Képezzük differenciál-egyenletünk mindkét oldalának Laplace-transzformáltját!  

 

 

Kihasználva a fentiekben adott peremfeltételeket adódik, hogy  

 

 

Ebből pedig láthatjuk, hogy a Laplace-transzformált -ből az -t inverz Laplace-

transzformációval adhatjuk meg.  

 
Első lépésként adjuk meg a nevező gyökeit:  

 

A második egyenlet három gyöke közül az egyiket próbálgatással -re megtalálhatjuk, 

ugyanis  

Így 

 

Így 

 

Az egyenletből 

adhatjuk meg az együtthatókat.  

 

-t úgy adom meg, hogy -t helyettesítek.  
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Így  

 

 

2.6.9.2.7 S7 

 

Megoldás:  

A problémát a Duhamel-tétele alapján oldhatom meg.  

, vagy a másik alakban felírva:  

 

Így ezen utóbbi alakot használom:  

 

 

 

 

Első lépésként az  integrálást végezzük el.  

Az integrálást parciálisan hajtjuk végre.  

 

Így  
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Most ismét parciálisan kell integrálnunk.  

 

Így 

 

 

Most már megadható az integrál, hisz  
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Rendezze az ismeretlen integrálra az egyenlet mindkét oldalát!  

 

 

Teljesen analóg módon adódik az  

 

   

Így behelyettesítve az integrálok értékét adódik a válaszfüggvény!  
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2.6.9.2.8 S8 

 

Megoldás:  

Mint ismeretes a súlyfüggvény és az átviteli karakterisztika között ilyen kapcsolat van:  

 

Így mivel az ábráról leolvasható, hogy  

és  

Így ebből a két karakterisztikából felépítve az átviteli karakterisztika:  

, ha , különben .  

Így a –ből inverz Fourier-transzformációval nyerem a súlyfüggvényt.  

   

Azaz  

 

 

   

2.6.9.2.9 S9 

 

Megoldás:  

   

Mint ismeretes egy lineáris rendszer átmeneti és súlyfüggvénye között ilyen kapcsolat van:  

, azaz a súlyfüggvény az átmeneti függvény szerint általánosított deriváltja.  

 

Így  
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2.6.9.2.10 S10 

 

Megoldás:  

Első lépésként a súlyfüggvény és az átviteli karakterisztika között tudok kapcsolatot 

teremteni.  

 

 kihasználva azt, hogy  a belépő 

függvény.  

Az átmeneti függvényt pedig a súlyfüggvényből így számíthatom:  

 

 

 

   

2.6.9.2.11 S11 

 

Megoldás:  

A parciális differenciálegyenlet a Laplace operátor kifejtése után az alábbi alakot ölti:  

 

   

Képezzük az  függvény Fourier-transzformáltját először x, majd y szerint.  

 

A Fourier-transzformáció képzési szabályából ismert:  

 

Így a kiindulási parciális differenciálegyenlet mindkét oldalát Fourier-transzformálva adódik, 

hogy  
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Mindezen összefüggésünket kihasználva a parciális differenciál egyenletünket az alábbi 

közönséges differenciálegyenletbe transzformáltuk át.  

 

Ez pedig innen nem más, mint a jól ismert harmónikus oszcillátor differenciál egyenlete, 

melynek megoldása:  

 alakú.  

A peremfeltételek Fourier-transzformáltja:  

 

 

 

 

 

 

 

Így  

Az  p,q szerinti inverz Fourier-transzformáltja adja az  megoldást.  

 

 



Tankönyv fizikusoknak 

154 

 

2.7 Monte Carlo módszerek 

 

2.7.1 Monte Carlo módszerek bevezetés 

A Monte Carlo módszerek alapjait a nukleáris részecsketranszport alapozta meg, mára 

általános technikává vált. A részecsketranszport (a továbbiakban egyszerűen csak és 

rövidítve) MC módszereket tekinthetjük a valóság statisztikai ekvivalensének, egyfajta 

szimulációnak, melyben a valósághoz hasonlóan véletlenszámok segítségével sorsolt 

események során követünk egyedi részecskéket a forrástól elnyelődésükig, vagy a 

rendszerből való kiszökésükig. Megfogalmazható a MC mint integrálkiértékelési módszer is, 

melyben a részecsketranszport-egyenlet integrális formájának, mint Fredholm típusú 

másodfajú integrálegyenlet megoldását. Ez utóbbi interpretáció segíthet a valósághű 

szimulációknál hatékonyabb szimulációkat létrehozni, míg ez a formalizmus alig alkalmas az 

orvosi képalkotásban gyakran előkerülő jelenségek leírására, mint pl. a szcintillációs 

detektorok szimulációja.  

A Monte Carlo módszer mint a valóság "szimulációja" 

Első interpretációnk szerint a MC a következő lépések összessége:  

1. A forrás eloszlásának megfelelő, de véletlenszerű hely-, szög-, energia- és időkoordináták 

sorsolása  

2. a kiinduló koordinátákból szabad úthossz sorsolása: a Beer-Lambert törvények meglelő 

gyengülési eloszlásnak megfelelő de véletlenszerű ütközési pont sorsolása  

3. az ütközési pontban az adott anyagi paraméterek és a részecske-energia alapján 

kölcsönhatás-típus választása, majd a részecske kimenő-koordinátáinak sorsolása az adott 

kölcsönhatásnak megfelelően  

4. A 2. és 3. lépések ismétlése, amíg a részecske ki nem szökik a geometriából, vagy el nem 

nyelődik egy kölcsönhatás során  

A sorsolási lépéseknél minden alkalommal, amikor a részecske detektort ér, függően a 

detektor válaszfüggvényétől, járulékot ad a detektorbeütésekhez.  

A végső MC eredményünk nagy számú részecske szimulációja közben összegyűlt detektor-

hozzájárulások átlaga.  

A Monte Carlo módszer mint határozott integrál kiértékelése 

Tegyük fel, hogy a következő határozott integrált akarjuk kiértékelni, ahol D függvény a 

detektorfüggvény, valamilyen valószínűség-sűrűség függvény, például egy részecske összes 

lehetséges ütközésipontjának, a részecske teljes élettartamának minden részletének 

valószínűségét leíró függvény, P pedig ennek megfelelően egy sok -akár végetlelen- 

dimenziós fázistér.  

 
Vegyünk véletlen mintákat az eloszlás szerint:  

 
A kérdéses R mennyiség ekkor becsülhető:  
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A kifejezés várható értéke egyértelműen szolgáltatja a becslés torzítatlanságának 

bizonyítását.  

A következő fejezetben a mintavételezés (sorsolás) módjait vizsgáljuk meg.  

 

2.7.2 Mintavételezés 

A legtöbb programozási nyelv rendelkezésre bocsát olyan (ál)véletlenszám-generátort, mely a 

(0,1)-en értelmezett egyenletes eloszlásból szolgáltat véletlen mintát.  

A legegyszerűbb MC mintavételezési technika az inverz eloszlás módszer, mely az 

egyenletesen sorsolt r véletlenszámok segítségével a következő módon szolgáltat mintát:  

 
Erre a következő szakaszban látunk példát.  

Egyszerű, de nem túl hatékony módszer, ha egy általunk könnyen mintavételezhető  

eloszlásból (például az egyenletes eloszlásból) veszünk mintákat. Ekkor a végső integrál 

alakja legyen 

  
válasszunk mintát Pi q-ból, becslésünk ekkor: 

 

a megjelenő új mennyiség pedig a részecske súlya.  

A fenti két technika egyikével mintavételezhető a forrás eloszlása. A következő szakaszban a 

szabad úthossz sorsolását mutatjuk be.  

 

2.7.3 Szabad úthossz sorsolása 

A Beer-Lambert törvény értelmében a részecske ütközés nélkül megtett d szabad úthossza a 

következő sűrűségfüggvénnyel írható le:  

 
A  gyengítési együttható (teljes makroszkopikus hatáskeresztmetszet) értékeit gamma 

fotonokra többek között megtalálhatjuk itt.  

 

Vegyünk mintát az eloszlásból az inverz eloszlás módszerrel. Ehhez először számoljuk ki az 

eloszlást:  

 
Tegyük egyenlővé a (0,1)-en egyenletes eloszlású r véletlenszámmal:  

 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html
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rendezzük át, és használjuk ki, hogy ha egyenletes eloszlásból sorsoltuk r-t, akkor 

eloszlásban 1-r=r:  

 

 
 

Heterogén geometriában természetesen a szabad úthosszat minden egyes homogén alterületre 

egyenként kell elvégezni.  

A szabad úthossz sorsolása után a kölcsönhatás választása következik.  

 

2.7.4 Kölcsönhatás sorsolása 

A szabad úthossz sorsolása után a részecske eléri következő kölcsönhatásának helyét. 

Energiája függvényében a kölcsönhatásfajtáknak más és más a valószínűsége, az adatok 

megtalálhatóak többek között itt.  

Fotonok esetén a három legfontosabb kölcsönhatástípus az elnyelés, a Compton-szórás és a 

Párkeltés. Az adott kölcsönhatások közül egy újabb véletlenszámmal választunk megfelelő 

kölcsönhatást, például a Compton-szórásra a következő valószínűséggel:  

 

Abszorbció esetén a részecske szimulációja befejeződik, és új részecskét indítunk. Párkeltés 

esetén a részecske elveszti energiájának 1.022 MeV feletti részét, majd a kölcsönhatás 

helyéről izotróp irányeloszlással egy 511keV energiájú fotont indítunk, vele ellenkező 

irányban pedig egy másikat. A szimuláció során mindkét foton életét végigkövethetjük.  

Compton-szórás esetén a Klein-Nishina differenciális hatáskeresztmetszet által definiált 

eloszlás alapján új repülési irányt és energiát választunk.  

A szimuláció során a detektor-hozzájárulásokat rögzítjük.  

 

2.7.5 Detektálás 

A szimulált részecskék detektálása a 

 
átlag kiszámítását jelenti. A mennyiségek relatív szórásnégyzetét (r

2
) a következő képlettel 

számolhatjuk:  

 

A gyakorlatban a két legelterjedtebb MC kód az orvosi képalkotási, dozimetriai és 

sugárterápiás gyakorlatban a GATE és az MCNP.  

 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html
http://www.opengatecollaboration.org/
http://mcnp-green.lanl.gov/
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2.8 Irodalomjegyzék kepalkotás matematikai alapjai 

Irodalomjegyzék:  

Natterer, F., The Mathematics of Computerized Tomography. Stuttgart, B. G. Teubner and 

Chichester etc., John Wiley & Sons 1986. X, 222 S., DM 72,–. ISBN 3-519-02103-X  

Natterer F. and Wübeling F. (2001) : Mathematical Methods in Image Reconstruction. SIAM, 

Philadelphia  

Charles L. Epstein: Mathematics of medical imaging, , Prentice Hall, Upper Saddle. River, 

NJ, 2003, 739 pp., $92.00, ISBN 0-13-067548-2  

EMISSION TOMOGRAPHY: THE FUNDAMENTALS OF PET AND SPECT, Editors: 

Miles N. Wernick, PhD; John N. Aarsvold, PhD, Elsevier, 2004. Imprint: Academic Press, 

Inc., ISBN: 0-12-744482-3  
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3 Nukleáris medicina 
 

3.1 Bevezető 

A nukleáris medicína módszerei - a hagyományos röntgen-képalkotással, a CT-vel, MRI-vel 

ellentétben - emissziós technikák. Az alapelv minden esetben az, hogy az izotópot valamilyen 

módszerrel a vizsgált személy testébe juttatják és a kilépő sugárzás intenzitáseloszlását mérik 

különböző berendezések segítségével. A vizsgálati eszközöket két csoportba sorolhatjuk a 

testből kilépő sugárzás detektálásának módja alapján:  

 Közvetlen γ-sugárzást detektálunk:  

o Planáris vagy síkfelvétel, más néven szcintigráfia. Ebben az esetben 

kétdimenziós képet kapunk  

o SPECT – single photon emission tomography: Lehetőség van térbeli és 

metszeti képek felvételére is, a képalkotáshoz kollimátor szükséges  

 Pozitron-bomlást követő, annihilációból származó γ-sugárzást detektálunk:  

o PET: Positron emission tomography. Nem kell kollimátor a képalkotáshoz, így 

lehetőség van a hatásfok növelésére.  

Dinamikus (az izotópeloszlás időbeli változását vizsgáló) és statikus (adott idő alatt kialakult 

izotópeloszlást vizsgáló) vizsgálatok is készíthetők.  

3.1.1 Nukleáris képrögzítés 

Ez a témakör egy olyan non-invazív diagnosztikai eljárás fizikai alapjairól szól, amely 

lehetővé teszi radioaktív anyag (elsősorban sugárzó anyag) segítségével egy adott − 

vizsgálandó − szervben lejátszódó biokémiai folyamat nyomon követését és ennek képszerű 

(1-D, 2-D, 3-D) megjelenítését. 

Ezen korszerű képalkotási eljárást nukleáris képrögzítésnek (angolul Nuclear Imaging) 

nevezzük, mely egyike a legfontosabb alkalmazása a radioaktívitásnak az in-vivo orvosi 

gyakorlatban. Más képalkotó eljárással ellentétben − röntgen, ultrahang − ez az eljárás un. 

emissziós képet, azaz a vizsgált szerv radioaktív anyag eloszlás térképét szolgáltatja, a 

morfológiai információ mellett a funkciónális információval.  

Alapvető követelmény ezen technika alkalmazásakor, hogy olyan sugárzó anyagokat 

juttassunk be az emberi szervezetbe amelyek lehetőség szerint szervszelektívek ( I izotópok, 
201

Tl, 
67

Ga...), minimális ionizációs sugárzással, és a sugárkárosodás hatásának csökkentése 

érdekében relatív rövid fizikai felezési idővel rendelkeznek.  

Ezért az in-vivo alkalmazások döntő többségében olyan radioizotópok kerülnek alkalmazásra, 

amelyek gamma sugárzók, s energiájuk 60 keV ≤ E  ≤ 600 keV tartományban van.  

Ha az alkalmazásra kerülő radioaktív izotóp nem szervszelektív, de minden más szempontból 

megfelelő (pl. 
99m

Tc, E  = 141 keV) ekkor a radioaktív anyagot egy megfelelő pharmakonhoz 

kötve kell a szervszelektívitást biztosítani a szükséges képalkotó vizsgálat elvégzése céljából.  

A képalkotás és képrögzítés folyamatának megértése céljából először áttekintjük a  fotonok 

hely és energia függő detektálásának fizikai alapjait, majd megismerkedünk az Anger elven 

alapuló gamma kamerák felépítésével a hozzákapcsolódó digitális képrögzítő és 

adatfeldolgozó egységgel egyetemben. Ezt követően ismerkedhetünk meg a SPECT (Single 

Photon Emisszion Computer Tomography) mint 3-D képrögzítés alapjaival és jelentőségével 

az in-vivo képalkotásban.  
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3.1.2 A nukleáris medicina alkalmassága, vizsgálható szervek 

Nagyon fontos, hogy a NM eszközök anatómiai képet nem adnak, csak az izotópeloszlás 

képezhető le velük, ezáltal  

 megváltozott működés, megváltozott anyagcsere észlelhető (Pl. SPECT-el vizsgálható 

az izmok vérellátottsága)  

 rosszindulatú elváltozások korai fázisban felfedezhetők (preventív hatás)  

   

Ha a NM képalkotást valamilyen anatómia képet alkotó eszközzel együtt alkalmazzuk 

(leggyakrabban CT), akkor pontos térbeli lokalizációra van lehetőség, ami nagyon fontos 

lehet terápiatervezéshez, vagy műtéthez.  

A vizsgálat nagyon sokrétű lehet, attól függően, hogy milyen molekulát alkalmazunk. A 

nukleáris medicina segítségével vizsgálható szervek:  

 Agy – daganatok, véráram-változások, energia-felvétel, Alzheimer, Parkinson (PET)  

 Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy (túlműködés, daganatok)  

 Szív (perfúzió, vérrel való ellátottság)  

 Tüdő (embólia, ventilációs zavarok – radioaktív gázzal)  

 Vese, mellékvese (véráram)  

 Csontok (daganatok, áttétek)  

 Prosztata (daganat)  

 Szinte bármilyen daganat (PET)  

   

3.1.3 A radioaktív nyomjelzés, történeti áttekintés 

A radioaktív nyomjelzés ötlete Hevesy György (1885-1966) Nobel-díjas magyar tudós 

nevéhez fűződik. Az alapötlet az, hogy a szervezet képtelen megkülönböztetni egy adott elem 

radioaktív és nem radioaktív izotópját, így egy elem radioaktív izotópja minden olyan helyre 

eljut a szervezetben, ahová maga az adott elem is eljutna.  

A NM hőskorában a planáris leképzés volt a jellemző vizsgálat. Kezdetleges berendezéseket 

használtak. Alapvető áttörést jelentett 1948-ban Hofstadter felfedezése, a NaI szcintillátor-

kristály, ami a mai napig a SPECT-berendezésekben leggyakrabban használt 

szcintillátoranyag.  

Az első, izotóppal történő képalkotás 1949-ben történik, CaWO4 szcintillátor-anyag 

használatával (Cassen et al.)  

1952-ben megjelennek a fókuszált kollimátorok.  
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1956-ban már az első pozitron-annihilációs képről számolnak be (Aronow és Brownell).  

 

1. ábra  

Az 50-es években a leggyakrabban használt radioaktív izotóp a I-131 volt, aminek a felezési 

ideje ~8 nap, továbbá a kiürülése is igen lassú a szervezetből. γ-energiája: 364 keV, így 

nagyon vastag (2”-es) NaI szcintillátorok szükségesek ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű 

foton detektálása váljon lehetővé.  

Az 1960-as évekre eljutunk a sokdetektoros rendszerekhez. Az Anger által készített 

berendezésben 50 detektor volt a beteg alatt és 50 a beteg felett, ezek mentén mozgatták a 

beteget. A sokdetektoros rendszerek képesek arra, hogy dinamikus képet késítsenek, míg az 

ún. scannerek csak statikus kép felvételére lehetnek alkalmasak. 

Az első, számítógép vezérelte kétdetektoros rendszer által készített tomográfiás képet 1964-

ben készíti Kuhl és Edwards. Transzverzális és longitudinális szeleteket készítettek, az 

általuk használt készülék elsősorban agyvizsgálatokra szolgált.  
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2. ábra Rektlineáris scanner 

   

Az egész scanner-fej mozgatható volt a célterület felett, így minden pontban kapunk 

információt arról, hogy ott milyen mértékű aktivitás van jelen.  

A következő igazán jelentős áttörést az jelentette, mikor elkezdték használni a Hal Anger 

által tervezett kamerát, azaz az Anger-kamerát (1957, Berkley). A kamera meglepően sokáig 

nem terjedt el. Az 1960-as évek végére már kijelenthetjük, hogy az Anger-kamerák 

elterjedőben vannak.  

Anger berendezései:  

Az 1960-as években Anger által tervezett és megvalósított pozitron emissziós kamera egy 

kollimátoros (fókuszáló) és egy kollimátor nélküli koincidenciába kötött detektorpárt 

tartalmazott. Ez abból a szempontból volt hasznos, hogy így a szórt fotonok detektálása 

elkerülhetővé vált. A teljes-test képeket több átfedő képből rakták össze, az alábbi képen 

látható felvételhez Fe-52 izotópot használtak.  
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3. ábra Anger a pozitron emissziós kamerával, ill. egy ezzel az eszközzel készített kép 

   

 

Az 1970-es évekre megjelent az Anger-féle „tomoszkenner”. Ez tulajdonképpen egy gamma-

kamera, amire fókuszáló kollimátor van szerelve. Az újítás az, hogy a kollimátor különböző 

mélységekbe tudott fókuszálni, így lévén alkalmas a „tomoszkenner” elnevezésre, azaz, hogy 

tomográfiai felvételeket készítsenek vele. Tehát mindig egy adott mélység van, ami teljesen 

kitölti a kamera látóterét, azt látjuk élesen. A módszer nem terjedt el.  
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4. ábra Az Anger-féle tomoszkenner és mélységi képalkotása 

   

 

Csontszken (szcintigráfia) különböző módszerekkel  

Három különböző módszerrel felvett csontszken látható az alábbi képen. Baloldalt az 1 

detektor- 1 kollimátor elrendezésben felvett kép (a számok jelentik az eloszlást), középen már 

egy „scanner” – kép, aminél a képen megjelenő vonalsűrűséggel arányos az izotóp adott 

helyen lévő aktivitáskoncentrációja. A jobb oldali képen gamma – kamerás felvétel látható, 

láthatóan ez a legjobb.  
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5. ábra Különböző technikákkal készített csontszken felvételek 

   

Fejlesztések 2010-ig:  

 1974-ben megjelentek a kapuzott szívfelvételek  

 1976-tól találkozhatunk többfejes berendezésekkel (nem kell teljes kört menni a 

tomográfiához a páciens körül)  

 1992-ben megjelent az első SPECT-CT, ahol gyengítés korrekciót lehet alkalmazni a 

CT-kép alapján  

 A 2000-es évek elején megjelennek a CZT (kadmium-zink-tellulorid) detektorral 

ellátott gamma-kamerák, amelyek fő előnye a hordozhatóság, de ez a megoldás nem 

terjedt el a detektor magas ára miatt  

 2010-re már kb. 20 ezer gamma–kamera teljesít szolgálatot világszerte  
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A fejlődés képekben  

 
6. ábra Egy agy képe 1961-ből, scannerrel készítve 

 

7. ábra PET-MRI kép a jelenből 
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3.1.4 Kollimátorok 

A nukleáris medicinában igen fontos szerepe van a kollimátoroknak. A PET-en kívül minden 

eszközben szükség van rájuk a képalkotáshoz. Céljuk az, hogy a detektor adott 

detektorpixelébe olyan foton tudjon csak beütést adni, ami a detektorpixelre éppen 

merőlegesen (párhuzamos lyukú kollimátoroknál), illetve (divergáló vagy konvergáló 

kollimátoroknál) meghatározott irányból érkezik. Természetesen ezek a rendszerek nem 

lehetnek tökéletesek, hiszen éppen 90°-ban érkező foton valószínűsége 0, így beütést nem 

kapnánk. Ezen felül képtelenség lenne olyan kollimátorokat gyártani, amik „tökéletesek”. 

Általánosságban elmondható, hogy igen kis térszög-tartományból engednek csak be 

fotonokat.  

Alapvetően 4 típusú kollimátort szokás megkülönböztetni:  

 párhuzamos  

 konvergáló  

 divergáló (kis detektorral nagy felület leképezhető)  

 pinhole vagy tűlyuk (camera obscura – nagyítás érhető el vele)  

 
8. ábra    

 

3.1.5 A PET fejlődése 

A pozitron-emissziós tomográfia olyan képalkotási eljárás, amely során a betegnek 

pozitronbomló izotópot adunk be, majd a megfelelő ideig várunk, hogy a szükséges helyeken 

feldúsuljon az izotóp (~1 óra). Detektálni 511 keV-es gamma-fotonokat fogunk tudni, amik a 

bomlás során keletkező pozitron és egy elektron találkozásakor létrejövő annihilációs 

fotonok. Ezek egy időben és egymással (majdnem pontosan) 180°-ot bezárva indulnak el az 

annihiláció helyéről. Az egyidejűség miatt koincidenciában való detektálást használhatunk, 
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aminek eredménye, hogy nem kell kollimátorokkal kijelölni azt a vonalat, ami mentén a 

bomlás történt, hisz a két, koincidenciában megszólaló detektort összekötő egyenes mentén 

kellett, hogy történjen a bomlás. Ez természetesen az ideális szituáció, hiszen több más 

folyamat is befolyásolja még a detektálást, de ezekről későbbi fejezetekben olvashatunk 

részletesebben.  

A pozitron emissziós tomográfia egyik legnagyobb nehézsége az, hogy rövid felezési idejű 

izotópokat alkalmazunk a vizsgálatokra. A legáltalánosabb PET – radiofarmakon, az FDG 

(fluoro-dezoxiglükóz) nyomjelzése F-18-al történik, melynek felezési ideje 109,5 perc és 

csak ciklotronban állítható elő. Így igen előnyös, ha az izotóp előállítása és a vizsgálat egy 

helyszínen történik. Magyarországon a négy PET – berendezésből kettő tud így működni: a 

Budafoki úti PET-centrumban és a Debrecenben található készülékek. A kecskeméti, illetve 

az Amerikai úti PET-hez nem tartozik saját ciklotron, így ők valamelyik külsős ciklotronra 

vannak ráutalva, hogy FDG-vel vizsgálatokat tudjanak végezni.  

Az első, kórházban megjelenő ciklotronokról a ‟60-as évek elején hallhatunk (London, St. 

Louis). A ‟70-es évekre érünk el oda, hogy Anger pozitron emissziós kameráját kiszorítják a 

sokdetektoros berendezések, de a ‟80-as évek elejéig a számítástechnika nem elég gyors 

ahhoz, hogy a PET rutin diagnosztikai eszközként működhessen.  

Néhány fontos évszám: ‟78: első kapuzott PET kép, ‟79: első agyfelvétel, ‟96-ban 160 PET 

található a világ országaiban összesen, 2000-ben találkozhatunk először PET-CT készülékkel 

(Townsend és Nutt). Új detektoranyagok jelennek meg, amelyek némileg könnyítik a PET-

készülékek előállítását (LYSO, LSO), 2005-re már több, mint 300 készülékről tudunk a 

világon. 2008-ban megjelenik az első MR-kompatibilis PET készülék (kis állatok 

vizsgálatára alkalmas, University of California). 2009-ben humán agyvizsgálatokra alkalmas 

PET-MRI lát napvilágot Jülichben.  

Egy teljes PET-CT vizsgálat dózisterhelése ~20 mSv (foglalkozási dóziskorlát egy évre), ami 

az évi háttérsugárzás kb. nyolcszorosa, tehát közel sem elhanyagolható. A PET manapság 

már igen jó érzékenységgel rendelkezik, amiről a következő képek is árulkodnak:  

 
9. ábra  
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Teljes test PET-CT szken 

   

 

A legfontosabb PET – izotóp, mint már említettük az FDG. Miokardiális perfúzió 

vizsgálatára alkalmaznak C-11-et acetáthoz kötve (felezési idő 20,3 perc), ill. Rb-82-t 

(felezési idő 1,25 perc). Az O-15 (felezési idő 124 s) és a N-13 (felezési idő: 10 perc) is 

általános PET-izotópnak tekinthető. 

A gyakorlatban alkalmazott ciklotronok (a ciklotronnak, mint eszköznek az eredeti leírása 

Gaál Sándor magyar fizikustól származik 1929-ből, a világ mégis Lawrence-t tekintheti 

feltalálónak, mivel a szabadalom az övé) 1,5 T-s mágneses térrel rendelkeznek, körülbelül 1,5 

méteres átmérőjűek, s protonokat nagyságrendileg 15 MeV-ig képesek gyorsítani. 

Alapvetően nagyon drága eszközök, igen komoly sugárvédelemmel, árnyékolással.  

3.1.6 A SPECT-ben használt izotópok 

A planáris felvételekhez (szcintigráfiához) és a SPECT-hez használt izotópok közül a 

legelterjedtebb a technécium, ennek is a Tc-99m izotópja. A Tc előállítása általánosan egy 

ún. technécium-generátorban történik.  

1957-ben építik meg az első 99Mo-99mTc – generátort. A 99Mo reaktorban állítható elő 

neutron aktivációval. 67 órás felezési idővel bomlik 99mTc-é. A 99mTc igazán alkalmas 

izotópdiagnosztikai vizsgálatokra, mivel a felezési ideje 6 óra, γ-energiája 140 keV. Ezen 

felül könnyű hozzácsatolni mindenféle molekulához (foszfonát, tetrafosmin stb.), így 

radiofarmakon előállítása nem probléma. Előnyös, hogy a generátorból hosszú időn át 

viszonylag nagy aktivitás nyerhető ki.  

 
10. ábra Technécium generátor és a Mo-99 bomlássémája 

   

 

Más SPECT – izotópok:  

 Tl-201: miokardiális perfúzió vizsgálata  

 In-111: prosztatarák  

 Ga-67: fertőzés vagy lymphoma  
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 I-123: pajzsmirigy  

 Xe-133: tüdő  

Az utolsó két izotóp alkalmazására csak planáris leképzés esetén látunk példát. A tendencia 

az, hogy a lehető legtöbb vizsgálatot technéciummal próbálják elvégezni.  
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3.1.7 Sugárzások detektálása szempontjából fontos fizikai folyamatok 

Az elektronok anyagban cikk-cakkban haladnak, az energiájuk nagy részét útjuk végén adják 

le. Éppen ezért az útjuk végén van a legtöbb elektron keltette ionizáció egységnyi hosszon. 

Alapvetően fontos információ, hogy egy pozitron szabad úthossza anyagban a mm-es 

nagyságrendbe esik, így a PET elméleti felbontása nem lehet ennél a mm-es értéknél jobb, 

mert a pozitron bomló izotóp bomlása a pozitron-kibocsátásra nézve izotróp.  

A sugárzás és anyag kölcsönhatása szempontjából az általunk használt energiákon a két 

jellemző folyamat a fotoeffektus és a Compton-szórás. Megemlítendő a Rayleigh-szórás.  

Compton-szórás  

Compton-szórás alatt azt a fizikai folyamatot értjük, amelyben egy foton, kölcsönhatva egy 

atom elektronburkával, onnan egy elektront kilök, szórást szenved, s így irányt változtatva és 

energiát vesztve halad tovább.  

 
11. ábra Compton-szórás sematikus ábrázolása 

   

Fontos tudni, hogy a kilépő foton energiája függ a szórási szögtől, ill. a szórás 

hatáskeresztmetszete is szög-, illetve energiafüggő. Elmondható, hogy kis energián a 

hatáskeresztmetszet szögfüggése szimmetrikus, azaz hasonló valószínűséggel történik előre 

és visszaszórás is, az energia növelésével azonban ez a görbe változik, az előreszórás 

valószínűsége jellemzően jóval nagyobb lesz, mint a visszaszórásé. 

  

A vizsgált energiákon a hatáskeresztmetszet energiafüggése nem túl jelentős Compton-

szórásra nézve.  
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12. ábra A Compton-szórás paramétereinek szög és energiafüggése 

   

Fotoeffektus  

Fotoeffektusnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során egy foton egy atomból kiüt egy 

elektront, azáltal, hogy teljes energiáját leadja az atomnak, abszorbeálódik, így meg is löki az 

atomot.  

 
A foteffektus sematikus ábrája 

   

A foteffektus hatáskeresztmetszete a rendszám negyedik hatványával egyenesen, az energia 

köbével fordítottan arányos. A testen belül jellemző átlagos rendszámok Z(lágyszövet)=7,5; 

Z(testátlag)=8; Z(csont)=13. Ha megvizsgáljuk a különböző kölcsönhatástípusokat energia- 

és rendszámfüggés tekintetében, akkor azt kapjuk, hogy az általunk használt energiákon és 

általunk vizsgált rendszámok esetén a jellemző folyamat a Compton-szórás lesz.  
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13. ábra A különböző folyamatok hatáskeresztmetszeteinek energia és rendszámfüggése 

   

Rayleigh-szórás  

Ezt a szórástípust másként koherens szórásnak szokás hívni. Ekkor a foton az atom teljes 

tömegének "érzékeli" az elektron tömegét, amin szóródik. Ez a folyamat valójában kis 

energiákon és nagy rendszámok esetén lehet érdekes számunkra, ekkor meghaladhatja 

gyakoriságban a Compton-szórást. A Rayleigh-szórás tulajdonképpen egy kis szögű 

előreszórás, ami során a foton hullámhossza nem változik gyakorlatilag. Nagy rendszámokról 

az emberi testben nem igen beszélhetünk, annál inkább a kollimátorok esetén, tehát ez a 

folyamat ott lesz igen jelentős.  

Felezési és tizedelési rétegvastagságok ólomra  

Nuklid Energia (keV) Felezési rétegvastagság (cm) Tizedelési rétegvastagság (cm)  

Tc-99m 140 0,03 0,1  

I-123 156 0,04 0,13  

I-131 364 0,3 1  

F-18 511 0,7 2,3 
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A szcintillátorban kialakuló spektrum  

Egy szcintillátorral felvett monoenergiás csúcs (jelen esetben 99mTc) a következő 

spektrumot adja:  

 

14. ábra  

 

Megjelenik a fotocsúcs (más néven teljesenergia-csúcs), ami közel sem a jobb ábrán látható 

ideális csúcs, hanem egy jelentősen kiszélesedett alakzat. A Compton-szórás miatt 

megjelennek alacsonyabb energiához tartozó jelek is, ezekből alakul ki a Compton-völgy, 

Compton-él és a Compton-plató.  

A fotocsúcs kiszélesedésének elsődleges oka a statisztika. A beérkező sugárzás ~10%-át 

alakítja át a kristály fénnyé (NaI-ra nézve ez az érték 12%). A fény egy része nem jut el a 

kristályból a fotokatódokra. A fotokatódok átalakítási hatásfoka is elég pici (~25%), így 

láthatjuk, hogy egy beérkező gamma-foton igen kevés elektron létrehozására képes csak, így 

a jelet hiába erősítjük innentől PMT-vel, a statisztika már nem lesz jó. Ha 1E3 nagyságrendű 

elektronunk van, akkor 3% körüli statisztikus szórást tapasztalunk, így a félértékszélesség 6-

7% lesz, ami 20-szor rosszabb energiafelbontást eredményez, mint amivel egy hűtött 

félvezető detektor rendelkezik.  

Testen belüli fotonszórás  

A testen belüli fotonszórásnak több negatív hatása is lehet a vizsgálat szempontjából. Azáltal, 

hogy szóródás van a testben, csökken a spektrumban a teljesenergia-csúcs, s növekszik a 

Compton-tartomány. Ezáltal az energia-diszkriminációra való esélyünk csökken, mivel a 

csúcs-háttér arány jelentősen romlik. A szórás hatására olyan fotonok juthatnak el a 

detektorig, amiket nem szabadna detektálnunk a pontos képalkotás érdekében, így a szórt 

fotonok a képminőséget negatívan befolyásolhatják. Gamma-kamera esetén ehhez 

„szerencsés” szóródás kell, hogy a kollimátor ne szűrje ki az ilyen fotont, de azért nem 

elhanyagolható probléma. PET esetén azonban a LOR-t, azaz a line of response-t (a két 

koincidenciában megszólaló detektort összekötő egyenes) erősen meghamisíthatja egy szórt 

foton.  
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3.2 Detektorok 

 

3.2.1 Szcintillátorok 

 

3.2.1.1 A szcintilláció folyamata, szcintillátorok típusai 

A szcintillátorok olyan anyagok, amelyek képesek arra, hogy radioaktív sugárzás hatására 

fényfelvillanás történjen bennük, ezáltal alkalmasak arra, hogy sugárzás detektálására 

használjuk őket. Halmazállapotuk szerint megkülönböztetünk gáz, folyadék és szilárd 

szcintillátorokat. A nukleáris medicina területén leginkább szilárd szcintillátor-anyagokkal 

találkozhatunk. Ezek lehetnek szerves anyagok, ill. szervetlen kristályok, az általunk 

alkalmazott kristályok a szervetlenek közé sorolhatók. Általában egykristályokat használunk.  

 
15. ábra Szcintillátor kristályok (A kép az Omega Piezo honlapjáról származik) 

   

Az detektoranyagba érkező gamma-foton fotoeffektus vagy Compton-szórás révén 

nagyenergiás szabad elektront kelt, majd ez elektronokat gerjeszt, míg leadja energiáját. A 

felgerjesztett elektronok relaxációja lesz az a folyamat, ami a látható tartományba eső 

fényjeleket szolgáltatja. Több olyan folyamat is van emellett, amik párhuzamosan zajlanak, 

kisebb valószínűséggel. Ezek a folyamatok zajként jelennek meg a jelben. Ilyen az elektronok 

fékezési sugárzása, ill. Auger-elektronok létrejötte, elektron-elektron ütközés vagy az energia 

nem sugárzásos átmeneteken való relaxációja. Az alapfolyamatban felgerjesztett elektronok 

un. lumineszcens centrumba kerülnek, innen relaxálódva bocsátanak ki fényt, innen ered az 

elnevezés is.  
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16. ábra A szcintilláció folyamata 

   

Szcintillátorok típusai:  

   

Alapvetően kétféle szcintillátort különböztethetünk meg aszerint, hogy a lumineszcens 

centrumok létezése az adott anyag saját tulajdonsága (intrinsic szcintillátor) vagy valamilyen 

szennyező hozzáadásával érjük el, hogy lumineszcens centrumok megjelenjenek (extrinsic 

szcintillátor).  

Intrinsic szcintillátor a szervetlen anyagok között az un. BGO: Bi4Ge3O12 – Bi3+.  

Extrinsic, vagy más néven szennyezett szcintillátorok:  

 NaI:Tl-Tl+: igen elterjedt, viszonylag könnyű gyárthatósága és olcsó ára miatt  

 CsI:Na-Na+  

 Ce3+: előnye, hogy igen gyors az átmenet (relaxáció), sok foton keletkezik, így 

viszonylag jó energiafelbontás érhető el vele.  

Az, hogy egy felvillanás időbeli lefutása milyen a szcintillátoron belül, leginkább a 

töltéshordozók adott anyagban való mozgékonyságától függ.  
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3.2.1.2 Szcintillátorok alapvető tulajdonságai 

Stopping Power  

Alapvető tulajdonságként tartják számon szcintillátoroknál az un. stopping powert, ami arról 

hivatott információt adni, hogy a kristály mennyire hatékonyan „állítja meg”, nyeli el a 

fotonokat. Egy szcintillátor annál jobb stopping powerrel rendelkezik, minél nagyobb a 

rendszáma, ill. a sűrűsége.  

 
17. ábra A fotoelektromos hányad rendszámfüggése (140 keV energiára) 

   

Ha a stopping power nagy, akkor az un. elnyelési hossz rövidebb, így rövidebb kristályokat 

gyárthatunk, aminek köszönhetően pontosabb pozíció-meghatározásra lesz lehetőségünk és 

nem utolsó sorban olcsóbb lesz gyártani a kristályt. Elnyelési hossznak nevezzük azt a 

távolságot, amelyen az intenzitás 1/e-ad részére csökken. 

Fontos kérdés még, hogy adott kristályban a fotoeffektus vagy a Compton-szórás 

valószínűsége nagyobb-e, mivel nekünk a szcintilláció folyamatához a fent említetteknek 

megfelelően fotoeffektusra van szükgégünk, a Compton-szórt fotonok zajként jelennek meg.  

Fényhozam (light yield)  

A fényhozam azt mondja meg, hogy egységnyi gamma-energia az adott szcintillációs 

kristályban hány látható tartományba eső foton keletkezik. Ez a tényező alapvető befolyással 

van a detektorunk jel-zaj viszonyára, ill. az energiafelbontásra is. Egy felvillanásban 

átlagosan néhány ezer- néhány tízezer foton jelenik meg.  

Energiafelbontás  

Ez tulajdonképpen nem más, mint a fotocsúcs kiszélesedése. A kiszélesedés a szcintillátor 

anyagának függvénye, nagyban befolyásolja ennek fényhozama (statisztika jósága), nem- 

linearitása (mennyire igaz, hogy kétszer akkora gamma energia kétszer annyi fotont vált ki), 

ill. inhomogenitása. Fontos tudni, hogy a gyári értékként megadott energiafelbontást a 

detektor szcintillátor utáni elektronikájának hatását is belevéve kell tekinteni.  

Emissziós spektrum  

A látható tartományban kibocsátott szcintillációs fotonok hullámhosszát értjük ez alatt. 

Általánosságban ez 350-550 nm között van. Fontos, hogy olyan tartományban legyen, ami az 
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optikai anyagok számára átlátszó, mert a fényvezető, ill. a PMT (Photo Multiplayer Tube) 

ablaka (detektor további alkatrészei) ilyen anyagokból állnak. PMT-ket szerencsére igen 

széles tartományra lehet találni, így ez nem szűkíti sokban a szcintillátorok körét.  

Lecsengési idő  

A szcintilláció során létrejövő fényimpulzus exponenciális lecsengésű. Minél rövidebb 

lecsengési idővel rendelkezik egy szcintillátor, annál jobb. Lecsengési idő alatt azt értjük, 

amennyi idő alatt az impulzus energiájának 63%-a már kibocsátódott. A lecsengési idő 

nagyságrendileg 10 ns-tól pár µs-ig terjedhet.  

 
18. ábra Szcintillációs impulzus (A kép a Saint-gobain gyártói oldaláról származik) 

   

 

3.2.1.3 SPECT-szcintillátor 

A SPECT-készülékek alapvetően az „olcsó” nukleáris medicina berendezések közé 

sorolandók, így a kialakításban felhasznált megoldásoknál figyelembe kell venni az árat.  

A SPECT-készülékek (gamma-kamerák) alapvetően NaI szcintillátorral készülnek. Ennek 

elnyelési hossza (gyengítési együtthatójának reciproka) 140 keV-en - ami a SPECT-ekben 

általánosan használta 99mTc gamma-energiája - 4 mm, így egy 1 cm vastag szcintillátor már 

tökéletesen megfelel, hiszen a beeső fotonok zömét elnyeli. 

A viszonylag kis gamma-energia (és a később felsorolt hatások miatt) miatt nagy 

fényhozammal rendelkező kristályra van szükség, a NaI ezt teljesíti. A térbeli felbontást 

gamma-kamerák esetében alapvetően a kollimátor (és a fotomultiplierek térbeli "elkenése") 

limitálja.  

A NaI emissziós spektruma 300-500 nm. Erre a tartományra illeszkedő PMT-t olcsón lehet 

gyártani.  

Lecsengési idő (az az időtartam, amely alatt a kristály által kibocsátott fény intenzitása e-ad 

részére csökken) tekintetében nagy követelménnyel a SPECT berendezésekben használatos 

gamma-kamerák nem rendelkeznek, mivel nem szükséges koincidenciában detektálnunk. 

Körülbelül 10000 cps (counts per second) az érkező gamma-fotonok sűrűsége, így a 

néhányszáz ns-os lecsengési idő még tökéletesen megfelelő.  
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A NaI kristály alapvetően higroszkópos anyag, de ez a tulajdonsága szerencsére nem okoz 

nagy problémát, mivel SPECT berendezések (és planáris gamma-kamera) esetében is nagy, 

egybefüggő kristályaink vannak, amelyek nedvesség elleni védelme könnyen megvalósítható. 

A nagy méretből kifolyólag viszont mechanikailag strapabírónak kell lennie a kristálynak.  

Adatok: a NaI kristályban 1 MeV hatására 38000 foton keletkezik (mivel a fotonok 

átlagenergiája ~3 eV, a fényhasznosítás hatásfoka kb. 12%), a kristály sűrűsége 3,7 g/cm3, 

230 ns a lecsengési idő és 415 nm-en van az emissziós spektrum maximuma. Kísérleti 

SPECT berendezésekben használnak CsI szcintillátorokat fotodiódás kiolvasással, amik 

fényhozam szempontjából jobbak, ennek ellenére a NaI-os elrendezések az elterjedtek.  

 

3.2.1.4 PET-szcintillátor 

A PET esetében olyan szcintillátorra van szükségünk, ami még 511-keV-en is viszonylag kis 

elnyelési hosszal rendelkezik, mivel a PET-nél a nagy érzékenység követelmény. Rövidebb 

kristálytűket kell használnunk (~2 cm), hogy a parallaxishibát (nem merőleges kristálytűre 

esés esetén nehéz lehet eldönteni, hogy melyik kristálytű szólalt meg valójában) csökkenteni 

lehessen.  

Nagy fényhozammal kell rendelkezzen a kristály jó jel/zaj viszony és jó energiafelbontás 

érdekében. Emissziós spektrum tekintetében itt sincs igazán megkötve az ember keze, mert 

PMT-khez széles tartomány jó. Ha félvezető detektorokat szeretnénk a fény elektromos jellé 

alakítására használni, akkor olyan szcintillátor anyagot kell választanunk, aminek az 

emissziós spektruma a 400-500 nm-nél hosszabb hullámhosszakra korlátozódik.  

A koincidenciában történő detektálás miatt a lecsengési idő kisebb kell legyen, mint 100 ns, 

ez alapvető követelmény. TOF-PET esetében a felfutási idő is igen fontos paraméter.  

A kristály saját sugárzása energia-ablakolással kezelhető, viszont a kristály higroszkópossága 

a pixelezett kristály miatt okozhat nehézségeket. A nedvességtől való elszigetelés miatt 

csökken a kitöltési tényező, ezáltal csökken az érzékenység is.  

A PET alapvetően egy drága készülék, így a kristályok viszonylag magasabb ára nem 

probléma. A kis kristályméret egyébként gyárhatóság szempontjából különösen előnyös, az 

egykristálynövesztés ebben a mérettartományban könnyen kivitelezhető.  

Mivel sok pixelhez kell kristálytűt gyártani, így jó megmunkálhatóság, vághatóság szükséges.  

A lehetséges PET- szcintillátorokat a 6. ábra tartalmazza. Alapvetően a rövid elnyelési 

hosszal rendelkezős BGO (bizmut-germanát), LSO (lutécium-ortoszilikát), LYSO (lutécium-

ittrium- ortoszilikát) kristályok a legnépszerűbbek PET-készülékekben.  
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19. ábra PET-berendezésekben használt szcintillációs anyagok 

   

 

3.2.2 PMT (Photomultiplier Tube) 

A magyar neve pontosabb: fotoelektron-sokszorozó.  

 
1. ábra: Egy PMT vázlata a publikus Hamamatsu PMT Handbook' alapján. 

   

A PMT fő részei a fotokatód, az ablak és a dinódák.  

 

Fotokatód  

 

A beérkező fotonok egy részét fotoelektronná alakítja. Létezik reflexiós és transzmissziós, 

alkalmazástól függően. A fotoelektronná alakítás hatásfoka nagyon lényeges: később látjuk, 

hogy ettől függ a jel statisztikus zaja:  

 
 

Sok fajta fotokatód van, a fotonnyaláb spektrumától, intenzitásától, méretétől, stb. függően, 

pl. CsI (200 nm felett vak), Cs-Te (UV -től láthatóig érzékeny), Cs-Sn stb. A nukleáris 

medicinában alkalmazott berendezések PMT-iben a legelterjedtebb a bialkáli fotokatód (Sb-

Rb-Cs vagy Sb-K-Cs, kb. 300-650 nm, melyek jól illeszkednek a BGO, GSO, LSO, LYSO, 

NaI szcintillátorokhoz). Kvantumhatásfoka tipikusan 20-30% (azaz a ráeső fényfotonok 
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mintegy 20-30%-át alakítja elektronná). Jellemzője a kis sötétáram. A PMT sötétáramának 

jelentős forrása lehet a termikus emisszió a fotokatódban.  

   

PMT ablak  

Főbb típusok az UV, Quartz, MgF2 és borosilicalite (üveg), alkalmazási spektrum, 

hőmérséklet, és ár szerint. Leginkább a borosilicalite ablak és bialkáli fotokatód kombináció 

lényeges számunkra.  

 
2. ábra: Elterjedt fotokatód-ablak kombinációk a publikus Hamamatsu PMT Handbook 

alapján. 

   

 

Dinódák  

Lényege, hogy valamilyen jól vezető hordozón (nikkel, rozsdamentes acél, réz-berillium 

ötvözet) olyan bevonat van, amiből könnyen ki lehet szakítani elektronokat, kicsi a kilépési 

munka. (MgO, GaP, Ga-A-P)  
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3. ábra: Főbb dinóda típusok a Hamamatsu PMT Handbook alapján. 

   

A PMT erősítése  

Térjünk vissza az 1. ábrához! Az előző fokozatból érkező felgyorsított elektronok 

becsapódnak a dinódába, és több kis energiájú (~eV) elektront löknek ki. A sokszorozás 

arányos a bejövő elektronok energiájával, így a gyorsító feszültséggel. Minden fokozat 

gyorsító feszültsége arányos a nagyfeszültséggel (High Voltage), ezért végül az erősítés 

függése a fokozatok n számától:  

 
Tipikusan nagyságrendű, ezért egy PMT fényzárás nélkül bekapcsolva azonnal 

tönkremegy.  

Az első fokozat előtt a leglassabbak az elektronok, mágneses tér eltérítheti őket 

( ). Ezért és a geometria miatt az első fokozat előtt általában nagyobb a 

feszültséglépcső. Mágneses tér hatására az erősítés szinte mindig csökken, az elektronpályák 

optimalizálását nem ahhoz tervezik. 100 Gauss felett ritkán jó egy PMT, de ez függ a dinóda-
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elrendezéstől. Pl. SPECT-ben a detektorfej forgása miatt érzékeny a Föld mágneses terének 

változására (a PMT-k irányához képest). Ezért hasznos a permalloy mágneses árnyékolás a 

PMT-k köré.  

PMT jel statisztikus zaja, a PMT energiafelbontása  

Ha N szcintillációs foton keletkezik a szcintilláció során, és mindegyik p valószínűséggel jut 

ki a kristályból, akkor annak valószínűsége, hogy k darab jut ki, binomiális eloszlást követ:  

 
Tipikusan néhány ezer fotonról van szó, nagy számok faktoriálisa kezelhetetlen.  

Ha képezzük a és határértéket, úgy, hogy mindeközben , és k 

rögzített, akkor  

 
A határértéket képezve a paraméterű Piosson-eloszláshoz jutunk:  

 
Tehát nagyon jó közelítéssel ezt használhatjuk a binomiális eloszlás helyett. Ne feledjük, 

hogy a definíció miatt éppen a várhatóan kijutó fotonok száma, . Egy ilyen 

valószínűségi változó várható értéke , szórásnégyzete szintén , így a relatív szórása , 

azaz a kijutó fotonok száma gyökének reciproka. Ha négyszer annyi a fényhozam, kétszer 

kisebb a számuk relatív szórása.  

Ezekből a fényfotonokból keletkeznek majd fotoelektronok a PMT-ben. Az egy, a detektorba 

beérkezett gamma-foton által keltett fényfelvillanásokból létrejövő fotoelektronok elektromos 

jelet képeznek. A jel nagysága alapján szeretnénk kitalálni, milyen energiájú gamma-foton 

nyelődött el a szcintillátorban. 

Mennyi lesz ennek a statisztikus bizonytalansága? Hogy a kijutó fotonok közül hány kelt 

fotoelektront, az egy újabb Poisson folyamat. Itt nem bizonyítjuk, hogy kaszkádba kapcsolt 

Poisson folyamatok együttesen is Poisson folyamatot alkotnak. 

Abban az esetben, ha , a Poisson eloszlás helyett jó közelítéssel használható a Gauss. 

(ld. a 4. ábrát)  
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4. ábra: lambda=250 paraméterű Poisson és 250 várhatóértékű, 250 szórásnégyzetű Gauss-

eloszlás jó egyezése. 

Ez az újabb közelítés azért hasznos, mert a Gauss-eloszlásról ismert, hogy a szórása és a 

félértékszélessége arányos egymással, nevezetesen  

 
Tehát így azonnal meg tudjuk becsülni az eloszlás félértékszélességét, ami az 

energiafelbontásban jut szerephez.  

A kristályból a fotokatódra jutó   fotonok közül a fotokatód hatásfoka miatt 

-ból lesz csak fotoelektron.  

 

Ennyi fotoelektronból kialakuló jel alapján a detektor relatív felbontása (ezt a gyakorlatban 

gyakran %-ban adják meg, a félértékszélesség és a várható érték hányadosaként, hiszen ez 

nem függ a mértékegységektől): 

 
Ez a fotokatódon megjelenő, ún. primer elektronok számának relatív szórása. Ennél jobb 

energiafelbontást nem várhatunk, hiszen a PMT információt nem növelhet.  

Shockley és Pierce 1938-ban megmutatta, hogy egy n fokozatú elektronsokszorozó (a 

fotokatód után a PMT már lényegében egy elektronsokszorozó), amelynek minden fokozata 

R-szeres erősítésű, utolsó fokozatán 

 

 

relatív félértékszélesség (felbontás) tapasztalható.  

Az utolsó egyenlőtlenségnél kihasználtuk, hogy , az erősítés óriási szám, ha egyet 

kivonunk, lényegében nem változik. Ez tehát lényegében a PMT energiafelbontásának alsó 
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becslése a statisztika alapján, rögzített mennyiségű szcintillációs foton keletkezésekor (=adott 

energiájú sugárzás esetén), tehát ennyi a PMT jel statisztikus bizonytalanságának 

félértékszélessége.  

Tipikusnak mondható erősítéssel és 10 fokozattal így a bejövő fotonstatisztika 

relatív szórását a PMT 10 fokozata mindössze -tel szorozza fel!  

Kijelenthető, hogy a PMT nagyon tiszta erősítő. Most látható, miért fontos a 

kvantumhatásfok, hiszen ettől függ a keltett fotoelektronok száma. Gyakorlatban ez alsó 

becslés, a termikus zaj (fotoelektronok keletkezése a fotokatódon, a dinódákon), a HV zaja, 

szcintillációs kristály inhomogenitása stb. miatt akár kétszer rosszabb is lehet ennél a PMT 

energiafelbontása. Félvezető-detektorokra azonban ez a modell nem működik, az ott lezajló 

folyamatok nem megfelelően közelíthetők a Poisson-statisztikával. A Fano-faktor a Poisson-

statisztikából következő és a valóban mérhető relatív szórás hányadosa. Néha jobb a helyzet 

mint amit Poisson alapján várnánk, pl. szilicium félvezető-detektorra , 

germániumra  

Anger-elvű pozícionálás esetén a PMT jelek nagysága alapján becsüljük a foton beérkezési 

helyét, így ez a relatív szórás a pozícionálásban is fontos szerepet kap.  

PSPMT  

Position Sensitive PMT, lényegében sok kis PMT közös burkolatban. Drága, de jó 

pozícionálást tesz lehetővé, kisállat-PET berendezésben szinte kivétel nélkül ezeket 

használják. Humán PET-ben a nonkolinearitás miatt értelmetlen volna.  

 

3.2.3 Félvezető fotodetektorok 
 

PIN dióda  

 

A PIN dióda egy p-típusú, intrinsic és n-típusú rétegekből álló félvezető dióda. A félvezetők 

(melyeknek 4 vegyértékelektronjuk van), 3 (akceptor, p) vagy 5 (donor, n) vegyértékű 

szennyezővel doppolhatók. Ilyenkor a vegyérték (akceptor, p) vagy a vezetési (donor, n) 

sávhoz közeli nívók jönnek létre. Ha közéjük szennyezetlen réteget alakítunk ki, a bejövő 

fény hatására keletkező e-lyuk párok döntően a kiürített rétegben keletkeznek, ahol a 

rekombináció valószínűsége kicsi, tehát a keltett töltéshordozók nagy valószínűséggel 

hozzájárulnak a fotoáramhoz. (A tiltott sáv szélességénél nagyobb, ~3 eV nagyságrendű 

energiájú a látható fény). Gyakorlatilag jó fotodiódaként használható.  

Kicsi, mechanikailag ellenálló, doziméterként kompakt és nem sérülékeny, de Gamma-

kamerát is csináltak már így (PET-hez jó időzítés is kellene.)  

 

APD (Avalanche Photo Diode)  

 

Viszonylag nagy feszültséggel záróirányba előfeszített fotodióda. A kiürített rétegben 

kialakuló nagy térerősség miatt záró irányban lavina jelenség jöhet létre (letörés), az áram 

erősen nem lineárisan nő, ezt használja az APD.  

Előnye, hogy MR kompatibilis. A Siemens agyi PET-MR berendezésében APD-ket  

alkalmaznak. Hátránya, hogy kicsi az erősítése ( ) és nagyon hőmérsékletfüggő, ezért 

ASIC (Application SpecificIntegrated Circiut) kell hozzá erősítőnek. Most úgy tűnik, a SiPM 

ígéretesebb jelölt az MR kompatibilis fotodetektorok létrehozására.  
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SiPM  

Silicon Photo Multilpier, vagy MPPC, vagy GAPD, vagy SSPM, vagy SPAD...  

Elve, hogy az APD erősen nemlineáris jelének használata helyett a diódát még jobban 

előfeszítjük záró irányban, de minden diódát csak 1 bit információra használunk! Lemondunk 

a jel nagyságáról, ha nem jön foton, nulla, ha jön egy vagy több foton, nem nulla a jel. Sok 

kis SiPM diódát szorosan letéve egy felületre, egy SiPM-be (cellába) várhatóan csak egy 

foton jut, így jelük összege már lineáris lehet energiában.  

Előnye, hogy MR kompatibilis, erősítése nagy , nem igényel ASIC-ot és 

nagyfeszültséget, de egyelőre nem olcsó és nagy a sötétárama, tipikusan , 

emiatt nagy felületről származó jeleket nehéz összevonni. Hőmérsékletérzékeny, bár ez 

kalibrálható. Telítésbe vihető, ilyenkor nem lineáris (energiában, azaz fotonszámban), de ez 

szintén könnyen korrigálható. Új és gyorsan fejlődő terület, sok gyártó számára lehetőség 

arra, hogy megtörjék a Hamamatsu hegemóniáját a fotodetektor-gyártásban.  

A gerjesztett cellák száma ( ) a következőképpen határozható meg:  

Egy SiPM több ezer cellából áll. Egy kiszemelt cella ugyanolyan jelet ad, ha egy, kettő, vagy 

akárhány foton gerjeszti, a holtideje ~mikroszekundumos nagyságrendű, ezért könnyen 

előfordulhat, hogy ugyanabból a szcintillációból több foton is gerjessze, hiszen a kristály 

lecsengési ideje ~40 ns LYSO esetén. Ez azt jelenti, hogy az egy szcintillációból érkező 

fotonok rövidebb idő alatt jönnek be, mint egy cella holtideje. Vagyis ha több foton érkezik 

egy cellába, abból csak az elsőt látjuk. Ilyenkor a SiPM celláinak összegzett jeléből kevesebb 

elkapott foton látszik, mint amit valójában detektált az SiPM. Nézzük meg, mitől és hogyan 

függ ez. 

A PDE lényegében azt jelenti, hogy a SiPM mennyi fotont kap el a szcintilláció során 

keletkezett összesből, ahol az "összes" pl. LYSO esetén egy 511 keV-es gamma-fotonra kb. 

16000. Tegyük fel, hogy minden cella egyformán valószínű. Egy cella gerjesztődésének 

valószínűsége így  

 
N fényhozamú kristálynál (511 keV-en) a Poisson-folyamat paramétere:  

 
Annak valószínűsége, hogy egy cellát egy vagy kettő vagy ... sok foton gerjeszt: 

 

Ez tehát egy kiszemelt cella gerjesztődésének a valószínűsége. Mivel cella van, 

várhatóértékben  

 
lesz a gerjesztett cellák száma. Energia-, vagy időfelbontás mérésben ez az, amit látunk, nem 

pedig az elkapott fotonok száma, tehát ezt kell beírni az elkapott fotonok helyére. Amíg a 

cellák száma jóval nagyobb, mint az elkapott fotonok száma, addig ez közel egy. De nyilván  

 

telítésbe vihető a SiPM, ezért mindig több fotont kapunk el, mint ami a felbontásokból 

látszik.  

CZT  
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A CZT (kadmium-cink-tellurid) egy 'wide band gap', azaz széles tiltott sávú félvezető (1.5 eV 

a termikus átgerjesztődés, ami a sötétáramot okozza, Arrhenius fv., szobahőmérsékleten is jól 

működik, bár azért jót tesz neki, ha hűtik kicsit). Ráadásul (relatíve) nagy rendszámú 

anyagokból áll (a -hez képest , ). 

Az alapötlet az, hogy ahelyett, hogy a fotonokat szcintillációs kristályban látható fénnyé 

alakítanánk, majd a fotokatódra kilépő fotonokból fotoelektronokon keresztül elektromos 

jelet kapjunk, próbáljunk meg egy közvetlen foton - elektromos jel átalakítást létrehozni.  

Egyelőre felületegységre drágább, mint a PMT, és nagyobb energián (pl. 511 keV, PET), 

kicsi a hatásfoka. Előnye, hogy nagyon jó energiafelbontása van a PMT-szcintillációs kristály 

kombinációhoz képest (bár a hűtött Ge detektorok alatt marad), és nem igényel hűtést, 

legalábbis nem folyékony nitrogént. A NUCAM3 egy működő kardio-SPECT, (18.5 x 20.1 

cm2 detektor), de nagy detektorok nemigen vannak, mert a felületára még mindig magas. 

PET-re nem jó, mert kicsi a hatásfoka, gamma-kamerához és SPECT-hez pedig nagy felület 

kellene.  
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3.3 Pozíció érzékeny detektálás méréstechnikai háttere 

 

3.3.1 A gamma-sugárzás pozicióérzékeny és energiaszelektív detektálása 

Az alábbiakban a -sugárzás hely- és energiafüggő detektálását, annak fizikai alapjait 

tárgyaljuk, mely egyben a modern nukleáris képalkotás alapját is képezi. Ezt a folyamatot az 

1. ábrán látható ún. lineáris elrendezésű egy dimenziós modellen keresztül mutatjuk be. E 

modell a szcintillációs -detektorok alapelveire épül, mely a következő elemekből áll össze:  

Egy vonalszerűnek tekinthető NaI(Tl) szcintillációs kristály hasábból a hozzá optikailag 

csatolt szintén vonalszerű üvegablakból (glass-windows) és fényvezetőből (light-guide), 

valamint három a detektor mentén lineárisan elrendezett a fényvezetőhöz optikailag csatolt 

fotoelektron sokszorozókból (Photo Multiplier Tube, PMT) PMT-A, PMT-B, PMT-C.  

A szcintillációs kristály vonala mentén egy jól kollimált sugárforrás mozgatható a detektor 

felületével párhuzamosan. A -nyaláb esetünkben vonalszerűnek tekinthető, melynek iránya 

merőleges a detektor felületére. Ezen egyszerű fentebb leírt modellen keresztül nézzük meg, 

hogy a különböző pozícióba mozgatott -sugárforrás helye és energiája hogyan ismerhető fel.  

Első lépésként tekintsük át röviden a detektor működését, az egyes jelátalakítás fizikai 

folyamatát. A szcintillációs detektor fotoeffektuson keresztül kölcsönhatásba lépve a -

sugárzással magában a NaI (Tl) kristályban fényfelvillanást − 415 nm hullámhosszúságú kék 

UV színű − okoz a kölcsönhatás helyén. E fényt szcintillációs fénynek nevezzük, amely 

gömbszimetrikusan kis veszteséggel terjed a szcintillációs kristályban, s a fény törésmutatója 

levegőre vonatkoztatva nNaI(Tl) = 1,85. Az egy kölcsönhatásban keletkező szcintillációs fény 

intenzitása a -foton energiától függ (keV-enként 40 foton keletkezik), a fényfelvillanás 

időtartama 230 nsec. Ezt követően egy olyan fénydetektorra van szükség, amely a kristályban 

keletkező szcintillációs fényt elektromos jellé, impulzusokká alakítja át a további 

elektronikus jelfeldolgozás számára. A legalkalmasabb eszköz erre a célra a fotoelektron 

sokszorozó − PMT − amely a szcintillációs fényjelek intenzitásával arányos elektromos 

impulzusokat ad a PMT-hez kapcsolt előerősítő kimenetén. Az előerősítő kimenetén 

megjelenő impulzus csúcsértéke az, amely arányos a szcintillációs fény intenzitásával, amely 

a detektált -sugárzás energiájától függ. A továbbiakban amikor a PMT-ken megjelenő 

jelekre hivatkozunk akkor azon mindig a jelek csúcsértékét értjük, mivel valós fizikai 

tartalommal csak a csúcsérték rendelkezik. Jelölje A,B,C az 1. ábrának megfelelően az egyes 

PMT-k kimenő jeleit a -forrás egy adott helyén a detektor felülete mentén. A PMT-k által 

szolgáltatott A,B,C jelek alapján kell megbecsülni, dekódolni azt vajon a -sugár a detektor 

mely pontján lépett kölcsönhatásba a szcintillációs kristállyal.  

Vizsgáljuk meg, hogy a detektor mentén a kollimált -sugárforrást ekvidisztáns lépésközzel 

mozgatva hogyan változik az A,B,C jelek értéke. A 2. ábrán egy 160 mm hosszú detektor 

esetén 2 mm-es lépésközzel látható mindez. Minden egyes pontban 8000 eseményt 

gyűjtöttünk össze és átlagoltuk ki, hogy a Poisson eloszlásból származó statisztikai hiba 1 % 

körüli legyen. Az A,B,C-re így kapott függvényt detektor válasz függvénynek nevezzük 

(angol szóhasználata Mean Detector Response Function, rövidítve MDRF).  
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1. ábra 

   

Így az látható ha kellő pontossággal felvettük - kalibráció - az 1. ábrán kialakított rendszer 

detektor válasz függvényét, és a rendszer időben invariáns, akkor az MDRF alapján a mért 

A,B,C jelek segítségével a esemény helye megbecsülhető, dekódolható. Mivel a korábban 

említett jelátalakítási folyamatok kvantum és kvantum-elektromos hatásokon keresztül 

valósulnak meg, valamint maga a kalibráció is Poisson eloszlást követ a pozíció becslésünk is 

csak egy bizonyos valószínűséggel valósítható meg. Mindezek alátámasztásául a 3.sz. ábrán 

az MDRF-t az egyes pontokban mért hibáival együtt MDRFi±SDi jelenítjük meg.  

 
2. ábra 
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3. ábra 

   

A 4.sz. ábra pedig az A,B,C jelek eloszlását mutatja (6bit felbontóképességgel) amikor a -

sugárforrás a detektor közepén van − x=0 pozició. A -sugárzás mint esemény helyének 

becslését egy kalibrált rendszer esetén − ismert MDRF − végrehajthatjuk statisztikai 

módszerekkel (Maximum Likelihood ML, Minimum Square Error MSE) módszerekkel, vagy 

analitikus módszerrel, amelyek közül ma a leginkább használatos a Centroid Method (CT). A 

statisztikai módszerek a digitális jelfeldolgozás területén használatosak, de még mindig csak 

kutatás alatt vannak. A CT módszer igen elterjedt, amely annak is köszönhető, hogy 

viszonylag egyszerű még un. huzalozott analóg elektronikai eszközökkel is megvalósítható.  

 
4. ábra 
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A CT módszer lényege, hogy a detektor válasz függvény azon részét használja ki, ahol a 

függvénynek még kellően jó meredeksége van (a zajokat is figyelembe véve kellő pozíció 

információt hordoz, a detektor végeken fellépő ún. plató − telítődési − tartományt nem 

használja) és jó linearizálható. Így a 2. és 3. ábra alapján is látható, hogy ez a módszer 

valamivel több mint az alkalmazott PMT-k átmérőjének a felét a széleken nem tudja 

használni. Ennyi holt tér, rész keletkezik a detektorban. E módszer alkalmazásánál a 2. ábrán 

UFOV-val (Useful Field of View) jelzett tartomány a hasznos. A kristály többi része a 

pozícióbecslés szempontjából használhatatlan, fontos szerepe van viszont a teljes 

szcintillációs fény meghatározásában, ami nem más mint a szcintillációs kristály által 

detektált -foton energiájának becslése. A CT módszerrel a pozíció meghatározása az 

alábbiak szerint történik. Legyenek W1 , W2 , ..., Wn , tetszőlegesen választható eltérő pozitív 

értékek, súlyfaktorok az n db PMT számára. Továbbá Ai legyen az "i"-k PMT kimenő jele. 

Így a mért A1, A2, ..., Ai, ..., An jelek alapján egy -esemény helye az alábbiak szerint 

számítható a CT alapján:  

 

   

azaz egy ún. eredő súlyfaktort számítunk ki, amelyik arányos lesz a -esemény helyével.  

Ez három PMT-s esetünkben ha WA=1, WB=2, WC=3, és az egyes PMT-k kimenő jelei 

A,B,C akkor  

 

   

Abban az esetben, ha koordináta rendszerünket a detektor közepére helyezzük és 

súlyfaktornak WA=1, WB=0, WC=1 értékeket válasszuk akkor az F1-ben megadott formula az 

alábbiak szerint módosul.  

    (1) 

   

ahol  

    (2) 

   

    (3) 

   

Behelyettesítve a súlyértékeket, valamint a (3) és (2) egyenleteket az (1) egyenletbe adódik, 

hogy  
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    (5) 

   

Innen látható, hogy a pozíció becslésben ekkor a középső PMT-B szerepe csak a 

normalizálásban van. 

  

A nevezőben szereplő  

    (4) 

 

nem más mint a szcintillációs kristály által detektált teljes szcintillációs fénymennyiség, 

amely a -foton energiával arányos. A 2.sz. ábrán az E-vel jelölt görbe nem más mint amit a 

(4) egyenlet ad, vagyis a detektor mentén az energia helyfüggése. Leolvasható az ábráról, 

hogy az E(x) függvény nem nagyon változik, jó közelítéssel állandónak tekinthető egy adott 

-energián így egy megfelelő ablak választásával a rendszer triggerelhető (indítható) az 

energia jellel. Ez azt jelenti, ha egy detektált E energiajel egy előreválasztott ablakon belül 

van, akkor megtörténik a pozíció becslés a detektort követő jelfeldolgozó egységben, 

ellenkező esetben pedig nem. Ekkor csak a kívánt energiájú -fotont érzékeljük, és csak 

ennek a pozíció becslése fog megtörténni, minden más esemény mint zaj kiszűrésre kerül.  

Az eddig ismertetett modellben azt a feltételezést használtuk ki, hogy a -sugárforrás 

kollimált a detektor felületére merőleges, pontszerű sugárzást emittál, és ezt egy vonal 

mentén mozgó szerkezet (scanner) juttatja a kívánt pozícióba. Kalibrálás esetén ezt kell 

végrehajtani.  

Azt azonban tudjuk, hogy a valóságban egy szabad pontszerű -forrás gömbszimmetrikusan 

emittálja sugarait. Ezt kell pontszerűen leképezni a pozíció érzékeny detektor felületére. A 

leképezést a detektor felülete elé helyezett speciális leképező egység a KOLLIMÁTOR 

valósítja meg, amely a -fotonok számára mint egy "lencse" tekinthető. A kollimátor a 

leképezést a sugárelnyelés alapján valósítja meg. Csak azon -sugarak jutnak el a detektor 

felületére amelyek a kollimátor falával párhuzamosan érkeznek. Minden egyéb más sugarakat 

a kollimátor fala elnyel.  

 
5. ábra 
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Így az 5. ábrán felvázolt rendszer egy tetszőleges vonalmenti -sugárzás aktivitás eloszlását a 

hely függvényében − A (x) − a  foton energiája szerint szelektálja és detektálja. Felmerül itt 

azonban egy kérdés, hogy ismert MDRF esetén a pozició érzékeny detektor milyen 

valószínűséggel képes felismerni az ismert helyre mozgatott -forrás pozicióját. Ezt a W 

(x|A,B,C) mint felvett pontválaszfüggvény (Point Spread Function, PSF) statisztikai 

kiértékeléséből kaphatjuk meg.  

A 6. ábra egy ilyen kiértékelés eredményét mutatja, ahol az ismert pontokban mozgatott -

forrás pozició felismerés valószínűségére vonatkozóan a szórás, a félérték szélesség (Full 

Width and Half Max, FWHM) a tized érték szélesség (Full Width and Tenth Max, FWTM), 

valamint a torzítás került ábrázolásra az egyes helyeken végzett mérések függvényében. 

Minden egyes pontban legalább 8000 esemény begyűjtésére került sor, hogy a Poisson 

eloszlásból származó hiba 1 % körüli legyen és a kellő eseményszám biztosítsa, hogy a PSF 

kiértékeléséhez az un. Gauss "harang görbe" igen jó közelítéssel alkalmazható legyen. (A 

FWHM és a FWTM statisztikai jelentése a detektor egy adott pontján − esetünkben a 

közepén − 7 bit felbontással a 7. ábrán látható.)  

 
6. ábra 
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7. ábra 

   

A 6. ábráról az is jól leolvasható, hogy az MDRF-ből becsült hasznos látómező − UFOV a 2. 

ábra alapján − statisztikai kiértékelésen keresztül egzakt kritériumok alapján adható meg. Az 

MDRF meghatározása már egy igen jó képet ad arról, hogy mi várható a pozíció érzékeny 

detektortól, amely azután kvantitatív úton is meghatározható. A szórás, FWHM és FWTM 

görbék menetének egymástól való eltérése arról ad információt, hogy a rendszer PSF-je 

mennyire tér el a harang görbétől, azaz a Gauss eloszlás modelljétől.  

Az említett három görbe ideális esetben csak egy konstans szorzó faktorral térhet el 

egymástól:  

 

   

 
 

3.3.2 Radioaktív gamma-sugárzó anyag (2D) képszerű leképezése Anger-elv 
alapján 

A radioaktív -sugárzás pozíció érzékeny és energia szelektív detektálásának módszerét 

ismertük meg az előző I. fejezetben. Az ott ismertetett fizikai alapokra építkezve tárgyaljuk 

most a nukleáris orvosdiagnosztika leghatékonyabb és legelterjettebb képalkotó berendezését 

az Anger elven működő gamma kamerát. Ez a berendezés egy adott szerv adott irányú két 

dimenziós – 2D – radioaktivitás eloszlás vetületi képét állítja elő. A radioaktivitás térbeli 

eloszlásának az alábbiakban ismertetésre kerülő 2D képalkotó rögzítési módszerét a non-

invazív orvosi diagnosztika számára Hal Anger alkotta meg elsőként 1956-ban.  

A radioaktív -sugárzó tárgy – vizsgált szerv – aktivitás eloszlási képét a kollimátor vetíti a 

nagy felületű Nal(Tl) szcintillációs egykristályra (amely lehet kör, hatszög vagy négyszög 

alakú), amelyre üvegablakon és fényvezetőn át történő optikai csatolásokon keresztül 
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illeszkedik a PMT tömb – szintén optikailag csatolva – úgy, hogy a PMT cső típusoktól 

függően (mely szintén lehet kör, hatszög, négyszög alakú) optimálisan lefedje a szcintillációs 

detektor felületét.  

A mai korszerű, általános diagnosztikai célokra készült Anger rendszerű gamma kamerák 

PMT tömbje 37÷90 db PMT-t tartalmaz a felmerült gazdaságossági és technikai igényektől és 

lehetőségektől függően. A PMT-k kimenetei közvetlen a PMT-kre szerelt előerősítők 

töltésérzékeny bemenetéhez csatlakozik. Az előerősítők feladata, hogy a PMT-k által 

szolgáltatott jeleket (amely töltés mennyiség) feszültség jelekké alakítsa, és impedanciába 

illessze a további jelfeldolgozás számára. (A továbbiakban, ha a PMT-k által előállított 

jelekről esik szó, akkor azon mindig már az előerősítők által kiadott és impedanciában 

illesztett jelek értendők, mert az előerősítő ezen a funkciónális szinten a PMT szerves 

részének tekintendő).  

A PMT-k kimenete a Pozició & Energia Dekódoló egységhez csatlakozik, ahol az egyes 

nukleáris események pozició szerinti dekódolása – X koordináta jel, Y koordináta jel – a CT 

módszer szerint történik (lásd 3.3.2. fejezet, és 1. ábra)  

Ezzel párhuzamosan az E energiajel analízise is megtörténik a Pulzus Magasság Analizátor 

egységen belül. Gyakorlatilag ez nem más mint egy differenciál diszkriminátor, amely akkor 

ad ki logikai jelet ha az E energiajel csúcsértéke egy előreválasztott ablakon belül van. Ha ez 

a feltétel teljesül, akkor a Pulzus Magasság Analizátor egység indítja a Trigger Áramkört, 

melynek Z kimenő jele engedélyezni fogja az X-koordináta és Y-koordináta értékétől 

függően az oszcilloszkóp ernyőjén a  esemény poziciójának megfelelő pontban történő 

felvillanását (1. ábra).  
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1. ábra 

   

Ha az oszcilloszkóp ernyője elé polaroid kamerát vagy röngten filmet helyezünk és a 

fényfelvillanásokat elegendően hosszú ideig gyűjtjük, akkor a fényképen vagy a röntgen 

filmen a vizsgált szerv aktivitás eloszlás képe áll elő. A kép tehát a detektált események hely 

szerint történő felvillanások alapján keletkezik, mely felvillanásokat elegendően hosszú ideig 

kell az alkalmazott fototechnikai anyagon gyűjteni. A Trigger Áramkör gondoskodik arról, 

hogy időben még egy esemény feldolgozása meg nem történt, addig újabb esemény 

feldolgozását – pozició és energia dekódolását – a rendszer nem engedélyezi. Időben 

természetesen ez veszteséget, holt időt okoz, s így bizonyos információ veszteség is 

keletkezik. A mai korszerű kamerák esetén a holt idő nem hosszabb mint 5 µsec, de már 

léteznek 2 µsec sebességű berendezések is. Ez elegendően gyors jelfeldolgozás – figyelembe 

véve a folyamat véletlen jellegét is – mert a klinikai gyakorlatban az esetek nagy részében 

alig fordul elő 50000 imp/sec † 100000 imp/sec körüli impulzus gyakoriság (impulse rate), 

mely az említett holtidő mellett csak minimális veszteséget jelent.  

Mindezek és az 1. ábra alapján az Anger kamera elvi alapja az alábbi kritériumokban 

foglalhatók össze:  
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1. A radioaktív sugárzó anyag aktivitás eloszlását egy 2D pozicióérzékeny és 

energiaszeleketív detektor felületére vetíti a detektor sugárzás felöli felülete elé 

helyezett kollimátor.  

2. A 2D pozicióérzékeny és energiaszelektív detektor egy nagyfelületű NaI(Tl) 

szcintillációs egykristályból áll, melyhez optikailag csatolt PMT tömb illeszkedik 

úgy, hogy a PMT tömb optimálisan lefedje a szcintillációs detektor felületét.  

3. Az emittált nukleáris események helyének becslése a CT módszerrel történik, amely 

azt jelenti, hogy egy detektor felülete mentén az MDRF a szükséges tartományokon 

belül lineárisnak, az E(x;y) energia függvény pedig konstansnak tekinthető.  

4. Egy zajtól eltérő esemény feldolgozása alatt érkező újabb esemény feldolgozása 

mindaddig nem kezdődik el még a folyamatban lévő esemény feldolgozása be nem 

fejeződött.  

   

 

3.3.3 A CT alkalmazása 2-D pozició érzékeny detektor esetén (Anger kamera) 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a 3.3.1. fejezetben egy 1-D pozíció érzékeny detektor 

modellre ismertetett CT analítikus pozíció becslő algoritmus hogyan alkalmazható 2-D 

pozíció érzékeny detektor esetén.  

 
1. ábra 
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2. ábra 

   

Fedje le optimálisan a NaI(Tl) szcintillációs egykristály felületét egy PMT tömbből álló 

halmaz A (1. ábra, 2. ábra), amely n db elemet (PMT-t) tartalmaz. A (+x, -x) és a (+y, -y) 

irányok által lefedett síknegyedek mindegyikében ugyanannyi "m" daraszámú 

szimmetrikusan elrendezett PMT-k legyenek. Az egyes síknegyedekben a γ-esemény pozíció 

becslése az alábbiak szerint történik. Jelölje a +x irány pozíció becslésében részt vevő PMT-k 

kimenő jeleit  

 az A
+

x = (A
+

x1, A
+

x2, ..., A
+

xm) halmaz, és a megfelelő jelekhez tartozó egyes 

súlyfaktorokat  

 W
+

1x, W
+

2x, ..., W
+

mx.  

   

Ehhez teljesen analóg módon a többi irányokra:  

 -x irány: A
-
x = (A

-
x1, A

-
x2, ..., A

-
xm); W

-
1x, W

-
2x, ..., W

-
mx  

 +y irány: A
+

y = (A
+

y1, A
+

y2, ..., A
+

ym); W
+

1y, W
+

2y, ..., W
+

my  

 -y irány: A
-
y = (A

-
y1, A

-
y2, ..., A

-
ym); W

-
1y, W

-
2y, ..., W

-
my  

   

Az egyes irányokra vonatkozó pozíció becslés az A
+

x, A
-
x, A

+
y, A

-
y PMT részhalmazok 

alapján eképp írhatók fel:  

    (1)-(4) 
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A korábbiakból már ismert, hogy az összes PMT által begyűjtött szcintillációs 

fénymennyiség, mely a detektált -foton energiájával arányos, az az összes PMT jel algebrai 

összegzésével kapható meg:  

 

   

ahol:  

 

   

A 3.3.1. fejezet (1) formuláját alkalmazva az (1)-(4) egyenletekre eképp adódik egy 2-D 

pozíció érzékeny detektor esetén a CT algoritmus alapján becsült X, Y hely koordináta:  

    (6) 

    (7) 

   

Az (6) és (7) formulákban az E energia jellel történő normalizálás fizikai tartamát, annak a 

képalkotásra történő kihatását a következők szerint értelmezhetjük. Az már ismert, hogy a 

szcintillációs detektor energia függő jelet szolgáltat, így a W
+

x, W
+

y és W
-
x, W

-
y értékek 

nemcsak a pozíció információt, hanem energia információt is magukban hordoznak. A W
+

x, 

W
+

y és W
-
x, W

-
y által becsült pozíció csak egy adott és ismert γ-foton energia esetén igaz. 

Ahhoz, hogy energiától független X,Y valódi pozíció információt kapjuk az (6) és (7) 

formulák szerint az E értékkel való osztást – normalizálást – el kell végezni. Ez fizikailag azt 

is jelenti, hogy az így kapott pozíció információ – kép méret – egy adott detektorra a 60 keV 

≤ Eγ ≤ 600 keV γ-foton energia tartományban energia független – azaz izotóp független – lesz 

a megfelelő energia ablak kiválasztása után. Ennek alapvető feltétele, hogy az E(X,Y) energia 

függvény a detektor felülete mentén az alkalmazott γ-energia tartományon belül a hely 

függvényében konstansnak legyen tekinthető (lásd. Anger kamera elv 3. kritérium).  
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3.4 Gamma kamera és képalkotása 

3.4.1 Gamma kamera felépítése 

A kamera alapja egy szcintillációs detektor, amely kiegészül a pozíció-érzékenységet 

biztosító kollimátorral. Az ábrán látható egy sematikus rajz a kamera részeiről. A 

detektálandó gamma-foton először egy kollimátoron halad át, majd a fényvisszaverő réteggel 

bevont szcintillációs kristályban szcintillációs (fény)fotonokat kelt. A reflektorbevonat azért 

szükséges, hogy a szcintillációs fény a detektor felé haladjon és ne vesszen el. A keletkezett 

fotonok fényvezető üvegen áthaladva PMT-mátrixba csapódnak. A PMT-k körül permalloy 

mágneses árnyékolás található annak érdekében, hogy az esetlegesen jelenlévő mágneses tér 

ne zavarja a fotoelektron-sokszorozók működését. A legkülső burkolás pedig egy ólom 

árnyékoló ház, mely a kristályt védi a szórt gamma-fotonoktól.  

 
1. ábra  

Ahogyan azt egy korábbi fejezetben megmutattuk, a PMT kimenőjelén található zajt a 

szcintillációs fotonok számának statisztikája határozza meg, és nem a PMT erősítése.  

Jelek mintavételezése 

 A mintavételezett jelet már előerősítette és formálta egy aluláteresztő szűrővel a front-end 

elektronika. Erre azért van szükség, mert a fényvezető réteg Gauss-eloszlásúra szórja szét a 

fényt, és így minden PMT-n egy állandó zaj jelenik meg. A gamma-foton érkezési helyétől 

távoli PMT-k zaja pedig rontja a pozícionálás pontosságát.  

Gamma kamerák lehetnek analógak és digitálisak attól függően, hogy a beérkező jel 

digitalizálása melyik szinten történik. Analóg kamerák esetében egy osztó ellenállás-mátrix 

sarokjeleket (4 féle) állít elő, melyeket ezután digitalizál; ezzel szemben a digitális kamerák 

esetén minden erősített és formált PMT jelet külön csatorna digitalizál.  

Az ADC-k 40-50 MHz-el működnek és jellemzően 12 bitesek. Ebből (a jelenleg használatos) 

mintavevő elektronikán 48-64 független ADC csatorna van, melyeknek a jelei sorosítva 

érkeznek a feldolgozást végző FPGA-ba (Field Programable Gate Array). A soros jelek 

frekvenciája ~0,6 GHz, ezért ehhez speciális nagyfrekvenciás nyák tervezése szükséges. Az 

FPGA-ban történik az ADC csatornák párhuzamosítása, és a csúszó időablakos integrálás, 

amely során egy regisztert töltünk fel folyamatosan a beérkező jelekkel, és meghatározott 

időközönként kiolvassuk a tartalmát. Szintén itt történik a pile-up események rejekciója, az 

alapvonal helyreállítása (abban az esetben, ha hosszú ideig nem érkezik szcintillációs jel), az 
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ethernet csomagok készítése és továbbítása, kommunikáció az adatgyűjtést vezérlő 

számítógéppel és akár a pozíció számítás is.  

Kollimátor  

A kollimátor használata biztosítja, hogy az izotóp térbeli eloszlását leképezhessük, és ne csak 

a forrás jelenlétéről kapjunk információt. Több típusa is létezik a kollimátoroknak, amelyek 

közül a legelterjedtebb a párhuzamos lyukú, jellemzően méhsejtes struktúra. Ez az elrendezés 

kialakítható hajtogatott lemezes és öntéses technikával is. Ezenkívül létezik még konvergáló 

fan beam vagy cone beam struktúra, amik között a különbség az, hogy milyen irány(ok)ban 

konvergálnak a kollimátor lyukak. A pinhole kollimátor, amely egyetlen vagy néhány 

egymástól távolabb elhelyezkedő apertúrából áll, szintén nagyítást valósít meg, ahogyan a 

konvergáló kollimátor is. A nagyítás árán azonban beszűkül a látómező.  

 
2. ábra  

A kollimátor leképezési jellemzői, az érzékenysége és a felbontása (pontválasz félérték-

szélessége), erősen függ a kollimátor-forrás távolságtól és természetesen a kollimátor 

típusától. A kollimátorok érzékenysége nagyon kicsi, mert tipikusan csak a fotonok ~0,05%-

át engedik át.  

A párhuzamos kollimátor három mérettel jellemezhető – a furat mérete (d), a hossza (l) és a 

szeptum (fal) vastagsága (t). Ezeknek a méreteknek a megfelelő megválasztásával valósítható 

meg a kamera kívánt felbontás-érzékenység aránya. Ez a beállítás egy optimalizációs feladat, 

mert a felbontás növelésével az érzékenység romlik. Emiatt alkalmazásonként eltérő 

kollimátorok előállítása szükséges az éppen megkövetelt leképezési jellemzőknek 

megfelelően. Létezik LEHR (low energy – high resolution), UHR (ultra-high resolution) és 

LEGP (low energy general purpose) kollimátor a piacon.  
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3. ábra  

A kollimátor-kamera rendszer pontválasza közel Gauss-eloszlású, ahol a szórás a kollimátor-

forrás távolságtól a következő összefüggés szerint függ:  

, ahol a kamera intrinsic felbontása.  

 

A pinhole kollimátor apertúrája kisállat vizsgálatok esetén 1 mm-es, míg humán 

alkalmazásoknál 4-6 mm-es. A leképezés tulajdonképpen a camera obscurának felel meg, és 

a nagyítás miatt a felbontása akár az intrinsic felbontás alá is mehet.  

és  

, ahol M a nagyítás, az élpenetrációval növelt apertúra lyukátmérő, μ az apertúra 

lineáris gyengítési együtthatója adott gamma-energián. A képletekből látszik, hogy az 

élpenetráció kis lyukméret (~1 mm) esetén domináns és csökkentése érdekében célszerű nagy 

gyengítési tényezőjű anyagot választani az apertúrának. Ilyen például a wolfram és az arany 

is.  

Az érzékenységet (S) növelhetjük, ha több apertúrát használunk és nem csak egyet (multi-

pinhole leképezés):  
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3.4.2 Pozíció-meghatározási módszerek 

Pozíció meghatározás – Anger elv 

A fentiekben leírt elektronika segítségével előállított digitális jelből kell meghatározni a 

gamma-foton becsapódásának pontos helyét. Erre lehetőséget ad az Anger-elv, amely 

tulajdonképpen egy energiával súlyozott pozíció átlagolás a PMT-k jele és elhelyezkedése 

alapján. A beütés helyét – X és Y koordinátáját – az alábbi képlettel számíthatjuk ki:  

illetve  

ahol és az i.-dik PMT helykoordinátája, pedig az i.-dik PMT integrált jele, ami a 

kölcsönható gamma-foton által leadott energiával arányos.  

 
1. ábra: Anger kép linearitás fantommal, szimuláció  

Ez a számolás alapvetően a gamma-foton energiájától független, ám abban az esetben, 

amikor a jelfeldolgozás során a PMT jeleket eltoljuk és vágjuk annak érdekében, hogy az 

alacsony jeleket eltávolítsuk, már erősen energiafüggő leképzést kapunk. Compton szóródott 

foton esetén a detektálás helyében elmosást eredményez az Anger elv használata. Továbbá az 

is könnyen belátható, hogy a szélső PMT-k középpontján kívül nem képes képet alkotni ez a 

módszer, hiszen ott nincs a képlet által felhasznált koordináta. Emiatt a kamera látómezeje 

lecsökken a szcintillátor méretéhez képest.  

Előnye, hogy gyors számítást tesz lehetővé, ám az általa szolgáltatott kép erősen torzított és 

emiatt további korrekciók alkalmazása szükséges.  

Pozíció meghatározás – NLCC  

A rendszer intrinsic felbontását (a pontválasz félértékszélességét) a PMT-k zaja határozza 

meg. Ezért ha sikerül a zajt kompenzálni utólagos jelfeldolgozással, akkor jobb felbontást 

érhetünk el. A kompenzálásra több módszer is létezik. Az egyik, hogy a PMT jelét akár 

analóg módon eltoljuk, majd megvágjuk. Ennek a hátránya a már fent is említett 

energiafüggés behozatala a képalkotásba, és az emiatt kialakuló képhibák (pl.: Spatreg hiba, 

lásd később).  
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2. ábra  

   

A másik módszer, amikor a PMT jelét korrekciós, nemlineáris függvénnyel módosítjuk úgy, 

hogy a túl nagy jeleket egy felső küszöb (THi) felett nemlineáris módon csökkentjük, 

valamint kivonunk egy úgy nevezett bias értéket a jelből. A módszer alapja, hogy a PMT jel 

relatív szórása az adott PMT középpontjától messzebbi beütések esetén nagyobb.  

 
3. ábra  

A módszer előnye, hogy lineárisabb intrinsic képet ad, aminek szignifikánsan jobb a 

felbontása. Hátránya, hogy csak digitális kameráknál használható, mert szükség van minden 

PMT jel mintavételezésére.  

Pozíció meghatározás – Statisztikus számítás  

A gamma-foton beérkezésének helye kiszámítható egy, az Anger elvnél pontosabb 

statisztikus módszerrel is. Ekkor a kamera teljes felületén, egy diszkrét rács mentén 

meghatározzuk (praktikusan szimulációval) a PMT jelek átlagos válaszát ( ) és szórását 

( ). Így minden PMT-re kapunk egy fényválasz felületet, ami megadja, hogy a 

fényfelvillanás helyének függvényében mekkora a PMT jele. Az így kapott felület kvázi 

Gaussos alakú lesz, csak a látómező szélén fog nagyon eltérni a normális eloszlástól. A 

későbbi számolásokhoz ezt a felületet tetszőleges pontossággal spline-okkal interpolálhatjuk.  
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4. ábra:Linearitás kép, MC szimuláció, energia szűrés nélkül  

Amikor beérkezik egy szcintillációban mért jelvektor, akkor megkeressük azt az (x,y) 

pozíciót, ahol a jelvektor súlyozott távolsága a PMT átlagos válaszától minimális:  

 
Az ezzel a módszerrel alkotott kép nagyfokú intrinsic linearitást mutat és a látómezeje (FOV, 

azaz Field of View) nagyobb, mint az Anger elv használata esetén kapott látómező. Hátránya, 

hogy nagy számítási igénnyel rendelkezik, mivel iteratív számolás, de gyorsítható, ha 

elvégezzük a számolást Anger elvvel is, és az abból kapott eredményt előzetes becslésként 

használjuk fel. A számítás energiafüggetlenné tehető úgy, hogy a PMT jelekből normálás 

után számítunk pozíciót. Ez megfelel annak, mintha ekvienergiás felületre vetítenénk, és ott 

diszkriminálnánk.  

A módszer alkalmazása esetén felmerül a kérdés, hogy milyen metrika használata a 

legcélravezetőbb a PMT-k D dimenziós terében, ahol a D akár 60 is lehet. A legideálisabb 

metrika esetén lesz az átlagos pontválasz félérték-szélessége a legkisebb, a hasznos látómező 

a legnagyobb és a pontválasz hely szerinti szórása minimális.  

Itt kell megjegyezni, hogy mivel a felbontás, azaz a pontválasz szórása lokálisan változik, 

ezért a linearizált képen megjelenik a PMT-k struktúrája  

 
5. ábra:Pontválasz szórása kirajzolja a PMT struktúrát  
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3.4.3 Képkorrekciók és kalibrációk 

A szcintillációs eseményekre számolt pozíciókat mátrixba, azaz képbe gyűjtjük. A pixelméret 

megválasztásakor arra kell ügyelni, hogy túl kicsi méret esetén az abba érkező beütések 

statisztikája gyenge lesz. Jellemző mátrixméretek: a 64x64, 128x128, 256x256, stb. A pozíció 

meghatározása után kapott nyers képek jellemzően torzak – a torzulás mértéke és milyensége 

függ az alkalmazott pozíciószámító módszertől, de további korrekciók, illetve kalibrációk 

minden esetben szükségesek. 

A torzulás megnyilvánulhat abban, hogy a kép nem lesz lineáris (egyenes képe nem egyenes 

lesz), nem lesz homogén (homogén "megvilágítás" strukturált képet ad), szélhatások 

(összemosódás, összenyomódás) jelennek meg, energiában nem kalibrált, vagy nem lesz 

középen a kép. Ezeket a hibákat kijavító kalibrációk a következők:  

 Spektrum (energia offset) kalibráció  

 PMT előerősítők beállítása (autotuning)  

 Spatreg (Spatial image offset) kalibráció  

 Linearitás kalibráció  

 Intrinsic (kollimátor nélküli) uniformitás kalibráció.  

   

Spektrum kalibráció: Két izotóp (általában Tc-99m és I-131) használatával meghatározzuk 

adott nagyfeszültség értékre a csatornaszám – energia (keV) összefüggést úgy, hogy lineáris 

kapcsolatot feltételezünk.  

 
1. kép 

   

Autotuning: a PMT-k előerősítésének szoftveres beállítása úgy, hogy az egyes PMT-k 

erősítésében adódó különbségeket kikompenzálja. Az eljárás menete: a kamerát homogénnek 

tekinthető távoli forrással bevilágítják, majd a PMT-k fölött egy adott képtartományba érkező 

események spektrumát külön gyűjtjük. Ennek eredményeképpen minden PMT-re rögzítünk 

egy-egy spektrumot, amelyeken a fotocsúcsok aránya megállapítható. Az arányszámokból 

iteratív folyamat során erősítési faktorokat számítunk ki, amelyekre ezután beállíthatók az 

előerősítők.  



 3 Nukleáris medicina 

 

207 

 

 
2. kép: Uniformitás kép autotuning előtt  

 
3. kép: Uniformitás kép autotuning után  

   

Spatreg kalibráció azért szükséges, mert a kép torzítása és mérete jellemzően más, ha eltérő 

energiaablakra binneljük és nincs középen a leképzési mátrixban. A kalibráció során elsőként 

gain kalibráció szükséges, ami a képet középre húzza. Kollimált forrásssal a kép közepét 

megvilágítva a foltnak a mátrix geometriai középpontjában kell lennie. Anger kamera esetén 

ha ez nincs így, a sarokjelek erősítésének állítása szükséges. Második lépésként spatial offset 

kalibráció következik 5 darab gallium-67 forrás felhasználásával. A Ga-67 gamma-energiái 

93 keV, 185 keV és 300 keV, amikre 3 energiaablakot illeszthetünk. A cél az, hogy minden 

energián a leképzett pozíciók ugyanoda essenek. Anger kamera esetében ez úgy oldható meg, 

hogy eltoljuk a súlypont/energia értékeket. Ám ekkor csak a kimért energiákra kalibráljuk a 

berendezést, és a többi energián előfordulhat, hogy máshova pozícionálja a forrásokat. 

Pontosabb eredményt érhetünk el, ha külön linearitás korrekciót hajtunk végre minden 

energiára.  

 
4.kép: Spatreg teszt mérés 5 db  

Ga-67 forrással  
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Linearitás kalibráció esetén az a cél, hogy két d távolságú kollimált pontforrás képe d 

távolságra képződjön le, bárhova is tesszük a kamera látómezőjébe őket. Ehhez linearitás 

fantom szükséges, ami lehet x, illetve y irányú, ólomlemezbe vágott rések, vagy 

ólomlemezbe fúrt lyukrács is. A fantomot a kamerához közel téve és azt távolról egy 

pontforrással megvilágítva (a megvilágítás szót itt természetesen mindig a sugárforrással 

történő "mesugárzás" értelemben használjuk) készítjük el róla a képet. A korrekció pedig az 

így készült torz kép és a várt lineáris kép pontjai közötti elmozdulásvektorokat tartalmazó 

vektormező lesz. A későbbi képalkotás során a számolt pozíciókat ezzel a pozíciófüggő 

vektorral eltoljuk és így gyűjtjük mátrixba az eseményeket.  

 
5. kép:Szimulált y irányú linearitás fantom anger-képe linearitás korrekció előtt  

 
"6. kép: Szimulált y irányú linearitás fantom anger-képe linearitás korrekció után  

   

Energiakalibráció során energiakorrekciós térképet veszünk fel a lokális spektrumok alapján. 

A lokálisan eltérő szcintillációs fényveszteség miatt az egyes pixelekre kirajzolt 

spektrumokon a fotocsúcs (teljesenergia-csúcs) kicsit máshol jelenik meg. Ezeket az 

eltéréseket korrigálni kell úgy, hogy a bejövő esemény energiáját a pozíciószámítás után a 

pozíció függvényében az energia korrekcióstérkép alapján eltoljuk. Az energiaszűrést pedig 

az így kapott eltolt energiára alkalmazzuk. Az így végzett kalibráció eredményeképpen a 

fotocsúcs keskenyebb lesz.  

Uniformitás kalibráció a kép inhomogenitását korrigálja. A homogén forrásról felvett kép 

mintázatával (ami a PMT-k struktúráját mutatja), mint érzékenységgel korrigáljuk a gyűjtött 

képeket.  
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7. kép: Korrekció előtti homogén kép  

 
8. kép: Korrekció utáni homogén kép  

 

3.4.4 Leképezési jellemzők vizsgálata 

A gamma-kamerák minősítési eljárásait a NEMA-NU1-2007 szabvány rögzíti. Pontosan 

megadja, hogy mit kell mérni, hogyan kell kiértékelni és mit kell megadni a kamera 

jellemzéséhez. A NEMA által meghatározott leképzési jellemzők a következők:  

 Intrinsic (kollimátor nélküli) térbeli felbontás  

 Intrinsic energiafelbontás  

 Intrinsic uniformitás  

 Rendszer felbontás (extrinsic, kollimátorral)  

 Intrinsic linearitás  

 Spatreg hiba (multiple window spatial registration)  

 Terhelhetőség (count rate)  

A térbeli felbontás meghatározásához kapillárissal vagy pontforrással kell mérést végezni és 

kiértékelni, amely során a pontválasz vagy vonalválasz félérték-szélességét határozzuk meg.  

http://www.nema.org/
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1. ábra: Kapillárissal történt rendszer felbontás mérés kiértékelése, LEHR kollimátor  

A linearitás tesztet vonalforrásokból álló fantommal kell végezni. Kiértékeléskor 

megkülönböztetünk differenciális és abszolút linearitást. Az uniformitás tesztet homogén 

forrással (elegendően távolra helyezett pontforrással) kell végezni. Itt megkülönböztetünk 

differenciális uniformitást, amit csak az adott pixel és a közvetlen szomszédjai alapján 

számolunk és integrális uniformitást, ami a teljes képet figyelembe veszi.  

 
2. ábra: Uniformitás teszt  

A terhelhetőség fogalma azt fejezi ki, hogy az aktivitás növelésével mekkora az az aktivitás, 

amit még le tud képezni a rendszer. A kamera terhelhetősége azért véges, mert a NaI kristály 

lecsengési ideje 230 ns, és a jel talpszélessége ~1 μs. A gyakorlatban azonban ez az érték 

nem jellemzi helyesen a berendezést, mert az így megadott maximális aktivitásértéknél 

kisebb aktivitás esetén sem ad használható képet a kamera a pile-up jelenség miatt.  
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3. ábra: Terhelési görbe, NEMA teszt  

A pile-up-os jel azt jelenti, hogy az energiaspektrumon a fotocsúcs nagyobb energiás 

lefutására olyan jelek ülnek rá, amelyet a rendszer már nem tud szétválasztani. Ez a jelenség 

tipikusan 200 kcps felett jelentkezik, és úgy degradálja két pontforrás képét, mintha a 

források között is jelen lenne aktivitás.  

 
4. ábra: 200 kcps felett tipikusan pile-up-os jel  

 
5. ábra: Pile-up (P betűvel jelölt) degradálja a két pontforrás (S) képét  

 

3.4.5 Vizsgálati típusok 

A gamma-kamerával különböző izotópdiagnosztikai vizsgálatok végezhetők. Az időbeli 

funkcionális folyamatok leképezése szerint megkülönböztetünk statikus, dinamikus és 

kapuzott vizsgálatokat. A statikus esetben a beadott izotóp egyensúlyi eloszlása érdekel 

bennünket, ezért ez időben integrált leképezést jelent. Ezekben a vizsgálatokban kereshetnek 

mind forrópontokat (hot spot) – ahol az izotóp feldúsul, mind hidegpontokat (cold spot) – 

ahol az aktivitásban gazdag területen vannak olyan részek, ahova nem jut izotóp. Ezzel 

szemben a dinamikus vizsgálatok során képek sorozatát készítik el, amelyeken a 

radiofarmakon beépülésének vagy kiválasztásának időbeli és térbeli lefutásáról is nyerhetünk 
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információt. A kapuzott vizsgálat során a képek készítése egy trigger jel után történik, ami 

lehet például a szívciklus egy jól meghatározott szakasza.  

A leképzett terület alapján megkülönböztetünk egy látómezős (pl.: pajzsmirigy-, 

szívvizsgálat) és egésztest vizsgálatot, amikor statikus képek összekapcsolása szükséges (pl.: 

csontvizsgálat). A képalkotás típusa szerint van planáris, azaz nem mozgó (vagy csak egy 

adott síkban elmozdított) gamma kamera fejjel készült kép (más néven szcintigráfia) és 

tomográfiás vizsgálat (más néven SPECT, Single Photon Emission Tomography). 

Tomográfia esetén a gamma kamera fej a beteg körül forog, és az így készített planáris képek 

alapján 3D kép alkotható.  

 
1. ábra: Csont-szcintigráfia: áttétek kimutatása csonton  

A diagnosztikai alkalmazások során igény van a készített képek utófeldolgozására is. A cél 

ilyenkor a planáris képekben rejlő diagnosztikai információ kiemelése. Ennek érdekében 

különböző szűrési technikákat használnak, amelyek élesítik a képet. Ehhez az élesítéshez 

szükség van a leképezés pontválasz függvényének ismeretére és segítségével a vizsgálati idő 

vagy a dózis csökkentése mellett is ugyanolyan képet kaphatunk, mint a szűrő nélküli, de 

hosszabb ideig tartó vagy nagyobb dózisú képnél. Szűrést végezhetünk továbbá a 

szemcsézettségi kép, a gyűjtési mátrix Poisson zajának felhasználásával is, aminek 

eredményeképpen szintén jobb jellemzőkkel rendelkező kép kapható.  

 



 3 Nukleáris medicina 

 

213 

 

3.4.6 Egésztest vizsgálat 

Különösen daganatos betegségek áttéteinek (metasztázis) kereséséhez nagyon hasznos az 

egésztest-szcintigráfia. Nagyon drága lenne (ma még lehetetlen is) olyan gamma-kamerát 

készíteni, amely az egész test leképezését egyszerre tudná elvégezni, ehelyett a vizsgálatot 

"közönséges" kamerával végzik. Ezek a vizsgálatok olyan radiofarmakonnal készülnek, 

amelyek a rákos szövetekben dúsulnak, és viszonylag hosszú időn keresztül változatlan 

eloszlást mutatnak.  

Világos, hogy a beteg és a kamera egymáshoz viszonyított helyzete meg kell változzon a 

vizsgálat során. Egyszerűbb a beteget mozgatni, mint a kamerát, ezért a vizsgálatot 

mozgatható ágyon végzik.  

Elvileg két lehetséges módja van a vizsgálatnak. Egyik esetben felvétel közben az ágy 

hosszabb ideig mozdulatlan, majd a következő pozícióba mozdul, a másik esetben az ágy 

folyamatosan mozog. Az első eset az ágy indulása és leállása miatt óhatatlanul a beteg 

elmozdulásához vezet, ami az egyes pozíciókban történt felvételek pontos egymáshoz 

illesztését nagyon megnehezíti. A másik esetben az ágy állandó mozgása elmosódottá teheti a 

képet.  

A gyakorlatban a második esetet szokás megvalósítani. Az ágyat – a beteggel együtt – motor 

mozgatja. A felvevő program és az ágy sebessége pontosan szinkronizálva van: amint az ágy 

annyit mozdult, hogy a kép egy pixellel elmozdult volna, a felvevő program egy sorral 

módosítja a begyűjtés helyét. Arra is lehetőség van, hogy az egy pixelen belüli elmosódást is 

kiküszöböljük. Ehhez hasonló módszert kell alkalmaznunk, mint amit a linearitás 

korrekciónál csinálunk. Mielőtt a beérkezett impulzus koordinátáit digitalizálnánk, annyival 

kell korrigálni az impulzus koordinátáit, amekkora az ágy elmozdulása az impulzus 

érkezésének időpontjában.  

 
Egésztest-vizsgálat. 
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3.5 SPECT (Single Photon Emission Comuter Tomograph) képalkotás 

 

3.5.1 A SPECT  mint 3-D emissziós képrögzítés alapja 

A valóságos klinikai gyakorlatban egy vizsgált szerven belül (mint pl. agy, máj, szív...) 

nemcsak funkcionális defektusokat kell detektálni, hanem azok szerven belüli térbeli 

helyzetüket és méretüket. A feladat tehát nem más mint a vizsgálandó szerv mint térbeli γ-

sugárzó objektum 3-D leképezésének megvalósítása. Ennek technikai megoldása az 

orvosdiagnosztika legkorszerűbb vizsgáló eljárás alapelvén az un. számítógépes tomográfián 

(Computer Tomography) alapul. A 3-D rögzítendő γ-sugárzó tárgyról - amely a páciens 

valamely vizsgálandó testrésze - különböző irányokból 2-D emissziós vetületi képeket 

(szcintigramokat) készítünk, és rögzítünk (1. ábra).  

 
1. ábra 

   

Ezen vetületi képekből álló adathalmaz a három dimenziós képalkotás kiinduló pontja. A 

megfelelő számú - szögű - vetületi képek halmazából az ún. rekonstrukciós algoritmussal a 

vetületi képekre merőleges síkra (transversal plane) keresztmetszeti képek állíthatók elő. A 

rekonstrukciós eljárás tisztán matematikai modelleken keresztül matematikai problémaként 

kezelhető. Tekintsük ehhez a 2. ábrán látható modellt, ahol az (x,y,z) koordináta rendszerben 

z=f(x,y) kétváltozás függvénnyel leírt térbeli alakzat egy v szögű vetülete látható.  
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2. ábra 

   

A g(s,v) mint az f(x,y) v szögű vetületi függvénye, az f(x,y) függvény v szögű egyenesek 

menti vonalintegrálja áll elő.  

    (1) 

   

ahol a koordináta transzformáció végett:  

 

 

 

   

Az (1) formulában kapott g(s,v) függvényt az említett feltételek mellett az f(x,y) függvény 

Radon transzformáltjának nevezzük.  

 

   

A Radon transzformáció az f(x,y) függvényhez annak vetületeit rendeli hozzá. Így a 

rekonstrukciós probléma pusztán matematikai oldalról eképp fogalmazható meg:  

 A g(s,v) függvény ismeretében rekonstruáljunk egy olyan z=f(x,y) függvényt, 

amelynek v szögű vetülete a 0≤v<  intervallumon épp maga a g(s,v) függvény.  
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A Radon transzformáció adjungált transzformáltja a g(s,v) függvényt, amely a <s< ; 

0≤v<  halmazon értelmezett átviszi a <x< ; <y< ; halmazon értelmezett 

függvénybe:  

    (2) 

   

A (2)-ben az adjungált Radon transzformáció által kapott függvény jelentése nem más mint 

az egyes v szögekhez tartozó g(s,v) függvénynek az  

 

   

egyenesek mentén való visszavetítéseinek szuperponáltja. A B transzformációt visszavetítési 

transzformációnak LSBP-nek (Linear Superposition of Backprojection) nevezzük.  

A 3. ábra egy g(s,v) függvény visszavetítését illusztrálja három szöghelyzetre vonatkozóan.  

 
3. ábra 

 

A 4. ábra egy pontforrást mint három dimenziós tárgyat szemléltet, ahogy a visszavetítés 

eredményét mutatja 3 szögben és ennél lényegesen több szögben történő LSBP 

eredményeként. 
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4. ábra 

   

Az leolvasható az ábráról, hogy a nézetek számának növelésével az LSBP javítja a tomográf 

hatást, de a képelmosódást egy bizonyos szint alá nem lehet csökkenteni. Még végtelen 

számú nézet esetén is a kép elmosódott lesz. Ezt a képpont elmosódási jelenséget a rendszer 

pont válasz függvényével - PSF - (lásd 3.3.1. fejezet) lehet jól jellemezni. Az elmosódás 

mértéke 1/r-el arányos, ahol r a ponforrástól mért távolság (5. ábra).  
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5. ábra 

   

Az elmosódást is figyelembe véve matematikailag az alábbi összefüggés áll fenn.  

LSBPI = TI*(1/r)     (3)  

ahol a * a konvolució műveletét jelenti  

Az elkövetkezőkben a könnyebb érthetőség kedvéért formális matematikai műveletek 

sorozatán keresztül mutatjuk meg hogyan lehet az LSBPI képből a TI valós képet 

rekonstruálni a rendszerre jellemző képelmosódási faktor figyelembe vételével.  

Vegyük a (3) egyenlet mindkét oldalának Fourier transzformáltját!  

f{LSBPI} = f{TI*(1/r)}  

f{LSBPI} = f{TI f(1/r)}  

f{TI} =f{LSBPI}/f(1/r)  

Az 1/r képelmosódásra jellemző faktor Fourier transzformáltja nem más mint a térfrekvencia.  

f{1/r} = 1/v  

így f{TI} = vf{LSBPI}    (4)  

A (4) mindkét oldalát Inverz Fourier transzformálva kapjuk meg a valós képet a térbeli 

koordináta halmazon:  

TI = f
-1

{v}*LSBPI = h*LSBPI     (5)  

ahol a f
-1

{v} = h  
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konvoluciós tagot szűrőtényezőnek nevezzük.  

Akár a (4), akár az (5) szerinti eljárást alkalmazzuk a képelmosódás hatása eliminálható a 

jelenlévő zajszint és torzítások mértékétől függően. A (4) és (5) formula által leírt kép 

rekonstrukciós módszert LSFBP-nek (Linear Superposition of Filtered Backprojection) 

nevezzük.  

A SPECT technikában jelenleg az LSFBP képrekonstrukciós módszer az, amely 

legelterjetebben használatos. A képminőség javításán figyelembe véve a teljes rendszerben és 

az adatfelviteli technikából eredő zajokat, és torzításokat a szűrőfüggvény kialakításával igen 

sokat lehet javítani. Külön kutatási és fejlesztési munkát jelent még napjainkban is egy adott 

SPECT rendszerre optimális szervorientált szűrőfüggvény megalkotása.  

Minden végleges szűrőfüggvénynek tartalmaznia kell az ideális esethez tartozó 

legegyszerűbb szűrőfüggvényt, amely csak a PSF elmosódást veszi figyelembe az ún. RAMP 

FILTER komponenst, amelynek frekvencia menete a 6. ábrán látható. A 7. ábra egy 

pontszerű aktivitás 3-D térbeli leképezését, valamint annak rekonstrukcióját mutatja az LSBP 

és LSFBP algoritmusokon keresztül ideális - RAMP FILTER - szűrőfüggvény választással.  

 
6. ábra 
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7. ábra 

   

Végül néhány tipikus SPECT vizsgálat eredményét mutatjuk be a 8., 9., 10. ábrákon.  

 
8. ábra 
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9. ábra 

 

 
10. ábra 
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A 8. ábrán egy agy terheléses+nyugalmi vizsgálat eredménye látható mind a három fő 

metszeti irányból (transversal, frontal, sagittal). A 9. árbán egy terheléses+nyugalmi szívizom 

SPECT vizsgálat eredménye látható a szívre vonatkozó három fő irányra. A 10. ábra egy 

EKG kapuzott szív SPECT vizsgálat funkcionális parametrikus képét jeleníti meg 3-D 

formában. Érdekesség, hogy ez a funkcionális kép 5 dimenziós információt tartalmaz - a 

három helykoordináta, a fázis kép és az amplitudó kép -.  

 

3.5.2 Rekonstrukció módszerei 

A SPECT rekonstrukcióhoz a gamma-kamerát a beteg körül kell forgatni és step-and-shoot 

technikával több állásban képet kell alkotni. Ez a technika annyit jelent, hogy a képek akkor 

készülnek, amikor a kamera már nem mozog. Lehetőség van list-mode adatgyűjtésre is, 

melynek során a gamma-kamerát folyamatosan mozgatják és nem állítják meg a mérési 

pontokban.  

A kollimátorok kis érzékenysége miatt (~0,01%) egyszerre több (jellemzően 2-4) gamma 

kamerát használunk, és így készítünk 360 fokos felvételt (szívvizsgálatoknál „L”-alakban 

elrendezett 2 fejjel 180 fokos felvételt készítenek). A forgatás pályája (orbit) lehet cirkuláris 

vagy a testkontúrt követő. Az utóbbi esetben infra-érzékelők helyezkednek el a kollimátor 

előtt, amelyek vezérlik a mozgást. Így jobb felbontást érhetünk el, hiszen a testhez a lehető 

legközelebb vihetjük a kamerát, lecsökkentve a kollimátor-forrás távolságot.  

A gamma-kamera által a különböző szögek mellett készített planáris képek úgynevezett 

projekciós sorozatot alkotnak a radioaktív forrás háromdimenziós eloszlásáról (lásd az alábbi 

kép bal oldalán). Ez a sorozat átrendezhető szinogram-sorozattá úgy, hogy a kétdimenziós 

képek axiális szeleteit tekintjük az adott szöghöz tartozó soroknak (alábbi jobb oldali kép 

mintájára). Így a szinogram-sorozat annyi elemet fog tartalmazni, amennyi pixel-sort 

tartalmaz egy planáris projekciónk. Egy adott szinogramot pedig úgy tudunk felépíteni, ha 

minden kétdimenziós képből kiválasztunk egy adott axiális szeletet és ezeket sorba rendezzük 

a szög szerint. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen előállítjuk a háromdimenziós eloszlás 

kétdimenziós Radon-transzformáltját több szeletben. A Radon-transzformált alapján inverz 

Radon-transzformálással pedig visszakaphatjuk az eredeti térbeli forráseloszlást. A 

rekonstrukciós eljárást két irányból közelíthetjük meg, hiszen az inverz Radon-

transzformációnak analitikus és iteratív megvalósítása is létezik.  
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1. ábra  

Az analitikus rekonstrukció a Fourier-szelet tételen (központi szelet tétel) alapul, amely 

kimondja, hogy a Radon-transzformált egydimenziós Fourier transzformáltja t szerint 

megegyezik az eredeti eloszlás kétdimenziós Fourier transzformáltjával. 

Ennek értelmében egy inverz Fourier transzformálással visszakaphatjuk a vizsgált eloszlást. 

Azonban a projekciók Fourier transzformáltja nem egyenletesen tölti ki a kétdimenziós 

Fourier teret – a mintasűrűség a középponttól távolodva csökken, ami miatt nem kerülhetjük 

el az interpolálást, ha DFT-t akarunk alkalmazni. 

A fent leírt rekonstrukciós eljárást valósítja meg a szűrt visszavetítés egy f(x,y) kétdimenziós 

Radon-transzformálton, ha a valós térbeli eloszlás q(x,y):  

 

 
Felmerül a kérdés, hogy mekkora mátrixba gyűjtsük a képeket, azaz adott térfogatot hány 

részre szeleteljünk fel. Ehhez a mintavételi törvény ad támpontot, amely kimondja, hogy egy 

mintavett jel akkor állítható vissza, ha a jel sávkorlátozott, azaz létezik maximális frekvencia 

(Nyquist-frekvencia), amelynél nagyobb frekvenciájú komponens nincs jelen, és a jel 

legmagasabb frekvenciájú komponenséből is legalább két mintát veszünk.  

 
, ahol  a Nyquist frekvencia és P a pixelméret. Emiatt a szűrt visszavetítés során 

alkalmazott Ramp-szűrőt úgy módosíthatjuk, hogy a Nyquist-frekvenciánál vágunk. Így 

elkerüljük, hogy a zajokat túlságosan felerősítsük. A maximális frekvencia kifejezhető a 

pixelmérettel, vagyis a mátrix méretére vonatkozó kérdés visszavezethető a pixel méretének 

helyes megválasztására. 

 
A pixelméret megadható a vizsgált terület nagysága (FOV), a mintavételi pontok száma (N) 

és a zoom faktor (Z) nagysága alapján. 

  
Ekkor a leképzendő tárgy mérete (D) az, ami meghatározza a mintavételi pontok számát a 

mintavételi törvényen keresztül. 

 
ahol r a rendszer extrinsic felbontása (párhuzamos kollimátor esetén ez az érték 8-12 mm-nek 

adódik).  

A képleteket összevetve a pixelméretre azt kapjuk:  

 
ami jellemzően 3-6 mm-nek adódik. Ez azt jelenti, hogy a humán SPECT-eknél használatos 

~40 cm-es látómezőnél 64x64-es vagy 128x128-as mátrix a megfelelő választás. Kardiológiai 

vizsgálatok esetén a látómező csak 20-25 cm-es, így ott elegendő kisebb mátrixot alkalmazni.  

A fentieknek megfelelően a szögbeli mintavételezési sűrűség is megadható a mintavételezési 

törvény alapján:  

azaz  

A mátrix méretének megválasztását befolyásolja az is, hogy adott képstatisztika eléréséhez 

kétszer akkora gyűjtési mátrix esetén négyszer akkora mérési idő kell. Ennek oka, hogy a 

leképezést Poisson-zaj jellemzi, mert a gyűjtött események függetlenek és a szórásnégyzet a 

detektorpixelbe kerülő beütések számával arányos.  
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2. ábra  

A zaj jelenléte a rekonstrukciós eljárás miatt kritikus. A szűrt visszavetítés ugyanis erősíti a 

nagyfrekvenciás komponenseket - azaz a zajt - a képen. Erre megoldás lehet aluláteresztő 

szűrő alkalmazása, azaz a Ramp-szűrő további módosítása úgy, hogy a nagyfrekvenciás 

komponensek kevésbé erősödjenek fel. Ilyen ismert megoldások a Shepp-Logan, a Hanning 

és a Butterworth szűrők használata. Azonban az aluláteresztő szűrés elmossa a képet és az 

éleket, simítást hajt végre, így rontva a felbontást. Emiatt a szűrők optimalizálása helyett jobb 

eredményt adhat egy zajtűrő rekonstrukciós algoritmus használata. Ilyen algoritmus az 

iteratív inverz Radon-transzformálók közé tartozó ML-EM (Maximum Likelihood – 

Expectation Maximization) módszer.  

ML-EM rekonstrukció előnye, hogy felhasználja előzetes ismereteinket, miszerint a 

képstatisztika Poisson eloszlást követ. Ráadásul, a rendszermátrix elemeibe - amelyek azt 

adják meg, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy adott voxelben keletkező gamma-

foton éppen a p detektor-elembe érkezik be - elvileg beépíthető a leképező rendszer teljes 

fizikája. Abban az esetben, ha csak a geometriából számoljuk a rendszermátrixot, akkor ritka 

mátrixot kapunk, ám ha figyelembe vesszük a szórást is, akkor ez már nem így lesz. 

Kétdimenziós rekonstrukció esetén kiszámolhatóak előre a mátrix elemei, de 3 dimenziós 

rekonstrukciónál on-the-fly számolás szükséges, tekintve, hogy a teljes mátrix mérete Tbyte 

nagyságrendbe esne.  
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3. ábra  

Az ML-EM rekonstrukció eredménye általában simább és műterméktől mentes (fenti kép bal 

oldalán aluláteresztő szűréssel kombinált szűrt visszavetítés, a jobb oldalán pedig szűrés 

nélküli ML-EM rekonstrukció eredménye látható), ahogy ezt vártuk is tőle, azonban lassú a 

konvergenciája (100-500 iteráció szükséges) és nagy a számítási igénye (3 dimenziós esetben 

CPU-klaszter vagy GPU esetén már nem kell 1 óra, hogy képet adjon). Az iterációk számánál 

azt is figyelembe kell venni, hogy a pontatlan rendszermátrix-modell és a zaj miatt a 

konvergencia divergál, azaz egy bizonyos iterációs szám felett a rekonstrukció hibája 

növekedni kezd. Emiatt szükség van egy eredményes megállítási kritériumra (stopping rule) 

vagy regularizációra (például teljes-variancia (TV) alapján). Az utóbbi esetben büntető 

függvényt használunk, ami a kiugró értékű voxeleket bünteti, de megtartja az éleket. Ennek 

hátránya, hogy műterméket hozhat létre a képen.  
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3.5.3 Konjugált projekciók 

A SPECT leképezésnél a konjugált (egymással 180°-ot bezáró) projekciók nem egyformák.  

 
4. ábra  

Ennek oka egyrészt, hogy a detektor- (kollimátor-) válasz mélységfüggő, másrészt a testben a 

gamma fotonok szóródnak és fotoeffektus is végbe mehet. Ennek ellenére bizonyítható, hogy 

a konjugált projekciók redundáns információt hordoznak. A bizonyítás a krumpli-hámozó 

perspektíva (potato-peeler perspective) alapján érthető meg, ami kihasználja, hogy a 

leképzendő objektumnak konvex burka van.  

 

Ennek értelmében, ha a közeg gamma gyengítését és a kollimátor-detektor választ ismerjük, 

jól tudjuk modellezni, akkor elég 180°-os felvételt készíteni. Azonban szimulációkkal 

kimutatták, hogy nem mindegy, hogy ezt a 180°-os felvételt milyen szögtartományokból 

tesszük össze. Minél összefüggőbb az a térszög, ahol a projekciókat készítjük, annál rosszabb 

a kapott kép jel/zaj viszonya. Ezt mutatják be az alábbi ábrák, ahol fent láthatók azok a 

szögtartományok, ahol a felvételek készültek és alatta az így elérhető rekonstrukciós 

eredmény.  
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5. ábra  

 
6. ábra  

Amint fent említettük, a redundáns projekciók akkor használhatók ki, ha ismerjük a 

kollimátor távolságfüggő leképezését. Ennek modellezésére létezik egy analitikus megoldás, 

amelyet Fourier-távolság elvnek (FDP) neveznek. Ennek értelmében a szinogram 2 

dimenziós Fourier-terében a kollimátortól adott D+l távolságra eső pontok 

frekvenciakomponensei egy egyenes körül rendeződnek, méghozzá olyan egyenes mentén, 

amelynek meredeksége -l-lel egyezik meg.  

 
7. ábra  

Ez lehetővé teszi, hogy inverz-szűrőt tervezzünk, és így élesítsük a képet:  

 

ahol a Gaussos szűrő (H) szórása függ a (D+l) távolságtól: 
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Mindezzel csak az a baj, hogy az élesítés mindig egyben zajerősítést is jelent. Ezért 

kombinálni kell az élesítő szűrőt egy megfelelő (adaptív) aluláteresztő szűrővel vagy szűrési 

technikával, ami éppen az élesítés ellen fog dolgozni. A két szűrő beállításánál azt kell 

figyelembe venni, hogy a projekciós képeken elérhető felbontást a jel/zaj viszony határozza 

meg.  

Az FDP szűrés előnye az lenne, hogy az általa szűrt képsorozatot bármivel rekonstruálhatjuk, 

azonban ez nem teljesül teljes egészében. Ennek oka, hogy a szűrés utáni képstatisztika már 

nem Poisson eloszlást mutat, amire az ML-EM rekonstrukció alapul. Ezt a problémát mutatja 

be az alábbi képsorozat, ahol szimulált Derenzo-fantom rekonstrukciója látható (kvázi 

zajmentes, bal oszlop és zajos, jobb oszlop). Az első sorban a rekonstrukciós algoritmus csak 

EM, a második sorban Wiener-szűrős FDP + EM, a harmadik sorban pedig wavelet-szűrős 

FDP + EM.  

 
8. ábra  

   

A krumpli-hámozási perspektíva alkalmazásának másik feltétele, hogy ismernünk kell a 
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közeg gamma-gyengítését. A gyengítés ismeretében korrekciót (AC korrekció) hajthatunk 

végre, ami az objektum közepéről érkező aktivitás csökkenését, „kiesését” is hivatott 

visszaállítani.  

 
140 keV-es fotonok gyengülése miatti koncentráció kiesés vízfantomban  

 
9. ábra Perfúziós képek Tc-99m izotóppal  

Ehhez kiindulhatunk a Beer-Lambert-féle összefüggésből, amely leírja mind a szórást, mind 

az elnyelést. Az így kapott exponenciális Radon-transzformációra azonban csak egy esetben, 

homogén konvex elnyelő közeg esetén létezik analitikus megoldás, ezért implementálása 

egyszerűbb az ML-EM rekonstrukcióba, mint a szűrt visszavetítésbe. A gyengítés beépíthető 

a rendszermátrixba azon az áron, hogy növeli a számítási igényt, de használatával például 

már a szív hátsó fala is leképezhető, ahol egyébként kiesne a jelenlévő aktivitás.  

Inhomogén közegben található gyűrű alakú fantom rekonstrukciós eredményei eltérnek csak 

OSEM-et (bal oldal) és kollimátor-, illetve gyengítési modellezést tartalmazó OSEM 

rekonstrukció (jobb oldal) esetén:  

 
10. ábra  

Teljesen pontos gyengítési korrekció megalkotására azonban a Beer-Lambert összefüggés 

nem alkalmas, mert más elrendezést ír le, mint ami a gamma kameránál a kollimátor jelenléte 

miatt megvalósul. A tényleges gyengítés az exponensben nem lineáris, és függ az energia-

ablaktól. Monte Carlo szimulációval kimutatható, hogy a Beer-Lambert törvény követése 

~5% hibát okoz.  
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11. ábra  

   

A közeg a jel gyengítésén túl szétkenést is okoz a képen a szórás miatt, ami nem hagyható 

figyelmen kívül, mert már 140 keV energián is a szórás dominál a fotoeffektus felett. A 

szórás korrigálása többféleképpen is lehetséges.  

1. Dekonvolúció a projekciós képen. Hátránya, hogy erősíti a zajt.  

2. Kettő vagy több energia-ablakban végzett gyűjtés után a szórás-korrigált kép az eltérő 

energia-ablakokban gyűjtött képek lineáris kombinációjaként áll elő. A pontos 

arányok mérésekkel optimalizálhatók. Hátránya, hogy elrontja a Poisson statisztikát.  

3. Szórási folyamat modellezését beleépítve a rekonstrukcióba (például Monte Carlo 

transzport-modellezéssel). Hátránya, hogy megnöveli a számítási időt.  

A szórás és a detektorválasz modellezésének rekonstrukcióba történő beépítése után még 

mindig redundánsak maradnak a konjugált projekciók, és megmarad a jel-zaj viszony függése 

a mintavételezett szögtartománytól. Ez a függés új feladat elé állítja a fejlesztőket, hiszen 

felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megválasztani ismert elnyelési térképű szervre a 

legjobb jel-zaj viszonyú projekciókat még a felvétel előtt. Ekkor csak annyi projekció 

felvétele szükséges, amennyiből rekonstruálni lehet a szervet úgy, hogy a számunkra érdekes 
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diagnosztikai információ megmaradjon. A leképezésnek ezt az új irányát adaptív 

leképezésnek hívják.  

 

3.5.4 Leképezési hibák 

A SPECT rekonstrukció során fellépő hibák között megjelennek a gamma kamera leképezési 

hibái is, mert a projekciók konzisztens hibái nagyon felerősödnek a rekonstrukció során. Az 

uniformitás hiba például gyűrű-struktúrát eredményez (olyat, amilyen az alábbi ábrán 

látszik).  

 
12. ábra  

A gamma kameránál megjelenő leképezési hibákon túl a SPECT-nél újabbak jelennek meg a 

fejmozgatás, a hosszabb felvételi idő és a kvantitativitás kialakítása miatt. Ilyen hibák 

olvashatóak alább felsorolásba szedve.  

1. A gamma kamera mozgatása azt eredményezi, hogy egy pontforrás szinogramja nem 

szinusz lesz, ahogy azt elvárnánk. Emiatt szükség van forgási középpont korrekcióra 

(COR). Azonban a nagyobb gondot az okozza, hogy a fej kimozdulása az ideális 

pályáról mérésről mérésre eltér, így általános korrekció nem alkalmazható rá. 

Szerencsére humán alkalmazásokban ez nem jelent akkora gondot, mint ott, ahol 

milliméter alatti felbontás a cél. 
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13. ábra  

2. Mozgáskorrekció (MC) szükséges a leképezendő objektum felvétel közben történt 

mozgásai miatt. A mozgás oka lehet az, hogy a beteg megmozdul. Ekkor a projekciós 

képek eltolása szükséges a beteg monitorozásával kapott elmozdulás mértékével. A 

légzés miatti mellkasmozgás CCD kamerával monitorozva, esetleg testre helyezett 

referencia pontok mozgását figyelve és a légzés anatómiai modellje alapján 

korrigálható. A szív mozgását kapuzott felvételekkel lehet korrigálni úgy, hogy a 

szívciklust 8-32 részre osztjuk. Ekkor gyengébb képstatisztikát kapunk és zajos lesz a 

rekonstrukció, ezért inkább 4 dimenziós rekonstrukció preferált, ahol az összes 

szeletet együtt rekonstruáljuk időszeletekre bontás nélkül. Alább látható egy axiális 

bemozdulás korrekciója szív esetén, projekciós képeken számolva integrális linogram 

alapján (bal oldalon MC előtt, jobb oldalon MC után):  

 

14. ábra  

3. Több vizsgálattípusnak is kvantitatív leképezés a célja. Ilyen például a pajzsmirigy 

felvétel (uptake), a szív ejekciós-frakció és a vesefunkció vizsgálata. Kvantitatív 

információ érdekében partial-volume effect (PVE) korrekció szükséges. Amikor a 

rekonstruált aktivitás több voxelbe oszlik szét, és a voxel mérete jelentős a 

leképezendő objektumhoz képest (például szívfal esetében), akkor az objektumhoz 

tartozó voxelben jelentősen kevesebb aktivitás mérhető. A klinikumban is alkalmazott 

megoldásként a rekonstrukcióban modellezik a szórást és a felbontást, ami csak 

részleges megoldást jelent a zaj jelenléte miatt. Másik megoldás lehet az, ha az MR 

vagy CT nagy felbontású koregisztrált képeiből átemeljük a nagyfrekvenciás 

információt a SPECT képbe, így plusz anatómiai információt adva a rekonstruáláshoz. 

Ez a technika azonban még csak kutatási stádiumban van.  

3.5.5 Pinhole SPECT 

Pinhole kollimátorral nagy felbontású SPECT rendszer készíthető, amit elsősorban kisállat-

vizsgálatokhoz használnak. A nagy felbontás ára, hogy kis érzékenységű lesz a rendszer. 

Ennek kompenzálására több pinhole-al rendelkező (multipinhole) apertúrákat készítenek, 

amelyek növelik az érzékenységet a látómező rovására. A pinhole rendszerek a párhuzamos 

kollimátorú rendszerekhez képest alapvetően abban különböznek, hogy spirális (helikális) 

pályán kell mozgatni a fejet a cirkuláris trajektória helyett. Ugyanis az úgynevezett Tuy-

feltétel kimondja, hogy egy objektum csak akkor rekonstruálható, ha az objektumon átmenő 

tetszőleges szeletnek van legalább 1 metszeti pontja a pinhole trajektóriával.  
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15. ábra  

Pinhole SPECT esetén ügyelni kell a precíz geometriai kalibrációra, mivel az apertúrák 

helyét, a kamera-fej mozgását és dőlését nem ismerjük elég pontosan. Emiatt a kalibráláshoz 

több pontforrásról készített SPECT felvétel, és egy ezt követő nemlineáris sokdimenziós 

regresszió elvégzése szükséges.  

 
16. ábra  
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3.6 PET képalkotás 

3.6.1 A PET alapelve 

Mindenekelőtt gondoljuk át a PET mérés alapelvét: a jelölőanyag (marker) a kritikus 

helyeken nagyobb sűrűségű (pl. az FDG (fluoro-dezoxi-glükóz) esetén a rákos sejtek 

nagyobb cukorfogyasztása miatt), és a benne lévő izotóp bomlása során keletkező pozitron 

egy elektronnal találkozva annihilálódik, két, körülbelül ellentétes irányú, 511 keV-es 

fotont egyidőben létrehozva. Ha ezeket detektáljuk, a detektálási pontokat összekötő LOR-

ok (line of response) sűrűsége alapján az aktivitássűrűség meghatározható. Ez a mérési 

alapelv látható az ábrán.  

 
1. ábra A mért jelenség, a mért adatok és a meghatározó aktivitássűrűség. Az ábra Sybille 

Ziegler előadása nyomán készült. 

A detektorok természetesen nem 100%-os hatásfokúak, nem minden fotont detektálnak, 

mivel a nagy energiájú fotonok áthatolóképessége elég nagy, előfordul, hogy kölcsönhatás 

nélkül áthaladnak a detektoron. Elképzelhető, hogy két "félig elkapott" fotonpár egy-egy 

fotonját egyidőben detektálva azt gondoljuk, hogy egy bomlásból származtak (ezt nevezzük 

véletlen koincidenciának). A másik lehetőség, hogy a vizsgálandó közegben elnyelődnek, 

vagy szóródást szenvednek, így megváltozik az irányuk. A szórás főként humán PET 

alkalmazásnál fontos, mivel az emberi test mérete jóval nagyobb valószínűséggel szór, mint 

pl. egy egér. A véletlen koincidencia és a szórt események a 2. ábrán látható problémákat 

okozhatják.  

 
2. ábra  



 3 Nukleáris medicina 

 

235 

 

2. ábra: A random (véletlen) és a szórt események miatt keletkező hamis LOR-ok. A 

bomlások helyét piros pötty jelzi, a gammafoton-párokat a piros nyilak, a látszólagos LOR-

okat a zöld nyilak.  

 

3.6.2 Időzítés 

Ha két  fotont "egyszerre", azaz egy rövid időtartományon belül detektálunk, akkor azok 

nagy valószínűséggel ugyanabból a bomlásból származnak. A fotonpárok egyidejű 

detektálásához nyilvánvalóan nagyon pontosan tudnunk kell az események (a fotonok 

beérkezésének) idejét. Figyelembe véve, hogy egy mai PET rendszer időfelbontása 0.5-5 ns, 

ennyi idő alatt a fény 15 cm - 1,5 m távolságot tenne meg. Ilyen pontos időmérésre van 

szükségünk.  

Elvárások a koincidencia-áramkörökkel szemben  

A beérkező eseményeket el kell különíteni a mindig jelen lévő zajtól. Erre szolgálnak az ún. 

diszkriminátorok. Alapelvük a következő; ha egy (pl. PMT-) jel valamilyen kritériumnak 

megfelel (pl. elég nagy és/vagy elég meredek stb.), akkor a diszkriminátor létrehoz egy 

"trigger" jelet, ezzel elindítja a feldolgozó lánc többi részét, pl. mintavételezett értékek 

tárolását, integrálást, beérkezési idő kiszámítását stb. Egy diszkriminátortól azt várjuk el, 

hogy a lehető legkisebb jelet kapja el, ami már nagyobb a zajnál, és a trigger keletkezése 

lehetőleg az esemény beérkezésével legyen azonosítható.  

A detektáló elektronikában általában van valamilyen, stabilan periodikus órajel (pl. 50 MHz), 

ami a különféle feldolgozási részegységeket és az adatforgalmat szinkronizálja. Ez az 

események időzítéséhez önmagában nem elég pontos (pl. 50 MHz-es órajel 20 ns-nak felel 

meg), de ahhoz elég, hogy az események időpontját elegendő a szinkronizáló órajelhez képest 

pontosan megmondani. A feladat tehát lényegében egy olyan "stopper" létrehozása, ami az 

órajelhez képest pontosan meg tudja mérni, mikor érkezik be egy trigger jel.  

Erre a TAC (Time to Amplitude Converter), vagy digitális változata, a TDC (Time do Digital 

Converter) használatos.  

LE, CFD, TAC  

Az időzítésben használatos diszkriminátorok egyik alaptípusa az LE (Leading Edge), azaz 

felfutó él vezérlésű diszkriminátor. Ez viszonylag egyszerű és elterjedt. Lényegében 

folyamatosan azt vizsgálja, hogy a jelből mintavételezett értékek elérik-e az előre 

meghatározott szintet (trigger-szint) és ha igen, akkor a jel felfutó élének meredeksége elég 

nagy-e, azaz hihető-e hogy egy szcintillációból származik. Megfelelően meredek jelekkel ez 

elég jó időzítést tesz lehetővé, de alapvető hibája, hogy a nagyobb amplitúdójú jelek 

meredekebbek, így hamarabb érik el a trigger-szintet. Más szavakkal egy esemény időzítése 

függ a jel nagyságától. Ennek ellenére 1 ns körüli időzítést általában így is el lehet érni, 

kisállat-berendezésekben szinte kizárólag ez a diszkriminátor elterjedt.  
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3. ábra  

Az időzítés jelnagyság-(energia-)függésének csökkentésére Constant Fraction Discriminatort 

(CFD)  

szoktak alkalmazni abban az esetben, ha a LE pontossága nem elegendő (pl. pozitron-

élettartam mérések, vagy ToF PET). Ennek elve a következő: állítsuk elő a jel csökkentett 

amplitudójú ( -szeres), ellenkező előjelű másolatát, késleltessük az eredeti jelet (d), majd 

adjuk össze a kettőt! Az így keletkezett jel nullátmenetének időpontja elég jó közelítéssel 

független a jel amplitúdójától, hogyha a kis-, és nagy jelek alakja hasonló. Ez analóg 

elektronikai módon megvalósítható, a triggert pedig a nullátmenet időpontja szolgáltatja. A 

csökkentés mértékének (f) és a késleltetésnek (d) az optimalizálása elég körülményes - függ a 

jelalaktól, a jel/zaj viszonytól stb. - és egy rosszul beállított CFD rosszabb, mint egy egyszerű 

LE diszkriminátor. (Elvi akadálya nincs, hogy ugyanezt digitálisan valósítsuk meg, ne 

elektronikus úton, ehhez azonban GHz nagyságrendű mintavételezési frekvencia kellene, ami 

nagyon drága AD konvertereket igényelne. Ezért a gyakorlatban PET scannerekben ilyen 

megoldás nincs.)  
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4. ábra  

Ha valamilyen diszkriminátor segítségével előáll a trigger, szükség van még a stopper 

funkciót ellátó TAC-ra. Ennek elve a következő: ha egy nagy pontosságú áramgenerátorral (a 

terheléstől viszonylag függetlenül konstans áramot szolgáltat) lassan feltöltünk egy 

kondenzátort, akkor a kondenzátoron mérhető feszültség arányos lesz az eltelt idővel. Az idő 

mérése így lényegében feszültségmérésre fordítható le. A trigger beérkezésekor elindítjuk a 

TAC kondenzátorának feltöltését, majd a következő szinkron órajel érkezésekor leállítjuk és 

megmérjük, mennyi töltés gyűlt össze a kondenzátoron. Így (ha a kondenzátor feszültség-

emelkedését jellemző egyenest előzőleg bekalibráltuk), nagy pontossággal meg tudjuk 

mondani, hogy a trigger mikor érkezett a következő szinkron órajelhez képest. Digitális 

változata, a TDC annyiban tér el ettől, hogy van benne egy gyors AD konverter is. Ez nem 

analóg, hanem azonnal digitális "időbélyeggel" tér vissza.  

Az időzítés elvi korlátja 

Bizonyítható, hogy egy szcintillációs esemény során az atomok gyakorlatilag egyszerre 

gerjesztődnek fel, és egymástól függetlenül gerjesztődnek le. Minden diszkriminátornak 

szüksége van egy minimális jelszintre ahhoz, hogy a jel megkülönböztethető legyen a zajtól. 

Tegyük fel, hogy a jel/zaj viszonyunk olyan, hogy ha egy szcintillációból az első k darab 

foton beérkezett, azt már éppen látjuk, a PMT már nagyobb jellé erősíti a zajnál. Tehát k egy 

tetszőleges, rögzített szám, azt jellemzi, legalább hány fotonnak kell beérkezni ahhoz, hogy a 

generált elektromos jel a zaj fölé nőjön. (Ez az optimális, lehető legkisebb triggerszint, 
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fotonszámban kifejezve.) Az időzítés szempontjából ekkor a kérdés a következő: mennyi az 

időbeli szórása a k. szcintillációs foton beérkezési idejének, ha van N darab egyforma, 

egyszerre felgerjesztett atomunk, amik függetlenek és időegységre vonatkozóan p valószí-

nűséggel gerjesztődnek le?  

Levezethető, hogy N atom közül az első k darab legerjesztődés várható idejének szórása:  

 

Ha két szemben lévő detektorunk van, a mérhető időzítés szórása ennek -szerese. Ismét 

két független valószínűségi változó együttes szórásáról van szó. Hogyha az időspektrum 

Gauss-szerűnek mondható, akkor a félértékszélesség  

 
tehát az időfelbontás: 

 
Ezek szerint szcintillációs fény alapján időzítve az időspektrum félértékszélessége fordítottan 

arányos az effektív fényhozammal. Meg kell jegyezni, hogy csak azok a szcintillációs 

fotonok játszanak szerepet a statisztikában, amit el is kapunk. Tehát N, amit eddig a kristály 

fényhozamával azonosítottunk, valójában az "effektív fényhozam", ami a kristály 

fényhozamának, az optikai elrendezés hatásfokának és a detektor detektálási hatásfokának 

szorzata.  

Az időfelbontás arányos a kristály lecsengési idejéve és k gyökével, hogyha a szcintillációs 

fotonok közül a k-adik foton érkezését tekintjük a jel érkezésének. Jó időfelbontáshoz nagy 

fényhozamú, gyorsan lecsengő kristály kell, jó jel/zaj viszony, és olyan alacsony trigger szint, 

amilyen csak lehet.  

 

3.6.3 Single ráta, pileup, holtidő, random ráta 

A PET egyik előnye hogy kvantitatív, tehát a szürkeárnyalatos kép pixel értékei az ott lévő 

aktivitással arányosak. Elvileg. Természetesen minden detektálásnak van holtideje, ezért 

minél nagyobb az aktivitás, annál kevésbé hatékony a detektálás. Ahhoz, hogy a holtidő 

miatti veszteségeket korrigálni tudjuk a végső képen, tudni kell, hogy mennyi volt a holtidő 

miatti veszteség. Ennek első lépéseként meg kell becsülni, hogy adott beütésszám mellett 

mennyi esemény ül egymásra, azaz érkezik olyan gyorsan egymás után, hogy az elektronika 

már nem tudja szétválasztani a két jelet.  

Pileup  

Hogyha egy detektorba egymás után gyorsan beérkezik két vagy több esemény, akkor az 

általuk generált jelek egymásra ülnek, ezt hívjuk pileupnak. A két jel összegéből nem, vagy 

csak nagyon nehezen és kétes pontossággal tudjuk meghatározni az egyes események 

beérkezési idejét és energiáját. Vizsgáljuk meg, hogy mennyi a pileup valószínűsége!  

Egy detektort vizsgálunk. A detektorba érkező, és ott valóban felvillanást okozó eseményeket 

single beütésszámnak, single rátának hívjuk. A bomlások függetlenek, pileup valószínűsége 

ugyanannyi, mint amilyen valószínűséggel egy kiszemelt esemény pileupos lesz. Tegyük fel, 

hogy a &quot;0.&quot; pillanatban jött be a kiszemelt eseményünk, kérdés hogy mi a 

valószínűsége annak, hogy a következő &quot;t.&quot; talpszélességnyi (jelhossznyi) időben 

bejön még legalább egy másik esemény. Mivel az események függetlenek, ez pont annyi, 

mintha csak azt vizsgálnánk, hogy a 0,t intervallumban bejön-e legalább egy esemény (ezt 

jelöljük A-val). Azt hogy a 0. időpontban bejött egy esemény, jelölje B, ekkor a függetlenség 

http://oftankonyv.reak.bme.hu/0,t
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miatt  

 
Mint ahogyan a kocka dobás eredménye sem függ attól, mit dobtunk korábban. Tehát elég 

-t kiszámolni.  

A Poisson-eloszlás paramétere, , az időegységre jutó várható beütésszám, átírható 

időegységre jutó ráta és az időablak hosszának szorzataként. (Erre azért van szükség, mert a 

ráták cps-ben vannak, most viszont a természetes időegységünk a jelhossz, nem a 

másodperc.) Azaz ha tudjuk hogy 1 másodperc intervallumra éppen a értékkel 

egyenlő, akkor egy t talpszélességnyi intervallumra éppen paraméterrel kell 

számolnunk. A jelhossz kb. 200 ns, az izotópok felezési ideje 9-11 nagyságrenddel több, a jel 

hossza alatt a ráta konstansnak tekinthető. Így annak valószínűsége, hogy egy 

talpszélességnyi intervallumban bejön egy esemény (hívjuk ezt -nek):  

 
Ha legalább egy eseménnyel számolunk, akkor össze kell adni azokat a valószínűségeket, 

hogy jön egy esemény, jön kettő, jön három, stb.  

 

Az 1. ábrán látható 140 ns, 200 ns, 300 ns talpszélességre az így kiszámolt pile-up 

valószínűség a detektált single ráta függvényében. Ha megnézzük a fenti egyenletet, látható 

hogy a count rate és a talpszélesség a -n keresztül jelenik meg benne, a pileup 

valószínűségét a szorzat határozza meg, a beütésszám és a jelhossz szorzata. Ez azt a 

követelményt jelenti az elektronikára nézve, hogy rövid jel kell, olyan előerősítőket kell 

tervezi, amik a PMT jelek felerősítése során nem nyújtják meg a jelet. Általában minél 

nagyobb az erősítés, annál kisebb egy erősítő sávszélessége, azaz annál jobban elveszítjük a 

nagyfrekvenciás komponenseket, a jel egyre hosszabb lesz. Ezért előnyös, ha a fotodetektor 

jele eleve elég nagy, (PMT, SiPM), és azon már nem kell sokat erősíteni (APD).  

 
1. ábra A pileup valószínűsége a detektált single ráta függvényében. Lentről felfelé a 

talpszélességek 140ns (p), 200ns (k), 300ns (f).  
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Holtidő  

Tekintsük át nagy vonalakban mi történik egy esemény detektálását követően!  

 Minden detektált esemény trigger jelet generál (a diszkriminátorban), ennek hatására 

elindul a feldolgozó lánc; a mintavett értékek integrálása, Anger-pozíció számolás, 

stb.  

 Ha két esemény egymásra ül (pileup), mindkettőnek pontatlan lesz az integrálja és a 

beérkezési ideje.  

 A beérkező események mintavételezett adatait valamilyen cél hardware (általában 

FPGA) dolgozza fel. Ehhez valamennyi idő kell, és a számítások nem kezdődhetnek 

meg a jelek integrálása előtt.  

 Egyelőre egyetlen detektorról beszélünk; a koincidencia válogatás a detektálás után 

történik, a holtidő szempontjából minden detektor "önálló", az hogy egy eseményt 

detektálni tud vagy a holtidő miatt eldobja, nem függ attól, mi történt a többi 

detektorban.  

Legyen a következő esemény válogatási stratégia modellünk: Ha két esemény annyira közel 

jön egymáshoz, hogy az elektromos jeleik még nem szétválaszthatók, dobjuk ki mind a 

kettőt.  

Az eseményhossz legyen .  

Mi ilyen feltételek mellett egy esemény túlélési valószínűsége? Vegyük észre, hogy ebben a 

modellben egy esemény pontosan akkor marad meg, ha előtte  időtartamban nem jött 

egyetlen esemény sem, ami miatt ki kellene törölnünk, és utána  időablakban nem jön 

egyetlen esemény sem. Mi a valószínűsége hogy egy  intervallumban nem jön egyetlen 

esemény sem? Ennek pontosan a komplementer eseményét mondja meg az, ha jön legalább 

egy esemény! Ez alapján: 

 
Hasonlóan, annak valószínűsége, hogy a kiszemelt esemény után sem jön másik esemény 

alatt ami miatt ki kellene törölnünk:  

 
Az esemény pontosan akkor marad meg, ha mindkét feltétel teljesül és kapcsolattal, az 

események függetlenek: 

 
Az események függetlensége miatt minden esemény ilyen valószínűséggel marad meg a 

vizsgált detektorban, így a holtidő miatt megmaradó ráta: 

 
Általában az amit mérünk, és ebből kell kiszámolni, hogy mennyi jöhetett be valójában. 

Valódi mérésben a koincidencia miatt eseménypárokat detektálunk, a holtidő viszont 

egyetlen detektort jellemez. Szerencsére egy koincidencia esemény pontosan akkor marad 

meg, ha mindkét "fele" mint single esemény, megmarad. Így tulajdonképpen minden LOR 

esetén meg kell nézni, hogy melyik detektorokat köti össze, és a korrekció során a detektorok 

single veszteségeinek a szorzatát kell figyelembe venni. 

Természetesen más válogatási stratégiák esetén változhat a holtidő veszteség után 

megmaradó ráta formulájában szereplő paraméterek értéke, de a legtöbb esetben 

alakra hozható, valamilyen effektív holtidő bevezetésével. Formálisan a 

kifejezés olyan mint a pileup, de nem csak a jel hossza, hanem a számítások miatti holtidő, 

illetve stratégia is befolyásolja -et.  
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Véletlen koincidencia (random koincidencia) 

Véletlen koincidenciáról akkor beszélünk, ha két olyan eseményt detektálunk egyidejűleg 

(időablakon belül), amik nem ugyanabból a bomlásból származtak. Ennek valószínűségét 

úgynevezett eltolt időablakos becsléssel határozhatjuk meg. 

Legyen a koincidencia ablak szélessége .  

Képzeljük el, hogy bejött egy kiszemelt eseményünk az single rátával jellemezhető 

detektorba, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi esemény érkezik egy másik, single 

rátájú detektorba, de nem a beérkezés időpontjához képest, hanem egy későbbi időpont 

körüli intervallumba!  

Ha jóval nagyobb mint az időfelbontás, (pl. ) akkor ezek az események szinte biztosan 

nem a kiszemelt eseménnyel azonos bomlásból származtak. (Legfeljebb sokszoros szóródás 

után lenne lehetséges, de nagyon valószínűtlen.) Annak valószínűségét, hogy egy adott 

időablakban, adott single ráta mellett beérkezzen legalább egy esemény, a korábban 

levezetett, -val jelölt formula mondja meg. A formula levezetésénél kihasználtuk az 

események függetlenségét. Eltolt időablakban gondolkozva ez továbbra is fennáll, de a nulla 

körüli koincidencia ablakban a valódi koincidenciákra nem állna fenn. Most azonban a 

vizsgált időintervallum hosszára a korábbi talpszélesség helyett -t kell használnunk. Az 

időablak sokkal kisebb mint a kifejezésben korábban használt jelhossz, így kicsi, 

tehát a többszörös véletlen koincidenciák valószínűsége is kicsi (  egyre magasabb 

hatványai), egyszerű kifejezésre jutunk.  

A Taylor-sorában csak az egyszeres koincidenciának megfelelő tagot megtartva:  

 

Megjegyzések:  

 A többszörös véletlen koincidenciák elhanyagolása nem csak az időablak 

negyságrendje miatt volt jogos, hanem azért is, mert a legtöbb koincidencia válogató 

automatikusan kidobja a többszörös koincidenciákat. (Nem lehet eldönteni hogy az 

eseményeket összekötő lehetséges LOR-ok közül melyek hamisak.)  

 Ha nagyobb a látótérben lévő aktivitás, akkor a detektorok single rátái ezzel 

arányosan nőnek (amíg a holtidő hatása még nem nagy), ez azt jelenti, hogy a random 

események rátája négyzetesen nő az aktivitással.  

 A random események számában a single ráták szerepelnek. Hogyha a látótéren kívül 

van aktivitás, azt koincidenciában elvileg nem kellene látnunk, de a single rátát 

növeli, így a randomok számát is. Humán PET-ben ennek nagy jelentősége van, mert 

a látómező kb. 15-20 cm, az emberi test nagy része ezen kívül esik, és a beadott 

aktivitás az egész testben szétterjed. Időablaktól függően előfordulhat, hogy a 

begyűjtött események 80%-a random koincidencia.  

 Jó időfelbontással az időablak csökkenthető, így a random események száma is.  

 A levezetés a függetlenségen keresztül használta ki az eltolt időablakot. A 

függetlenséget feltettük levezetésénél, és el nem tolt ablakban nem volna igaz.  

 A legtöbb berendezés valóban le tudja küldeni az eltolt időablakban mért 

eseményeket, vagy legalább a rátájukat, ilyenkor nem kell a single ráták alapján 

becsülni.  

NEC (Noise Equivalent Count rate) görbe  

Noise Equivalent Count rate, azaz zaj ekvivalens ráta. Láttuk, hogy a holtidő miatt az  
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aktivitás növelésével a detektálási hatásfok romlik. A másik hasonló jellegű effektus, hogy a 

véletlen koincidenciák száma nő. Elvileg nagyobb aktivitással mérve jobb statisztikájú mérést 

kapunk, de a veszteségek miatt ez nem így van.  

Jó lenne megbecsülni, mekkora aktivitást van értelme használni. A NEMA (National 

Electrical Manufacturers Association ) rögzít egy standard eljárást ennek mérésére. Ennek 

lényege a következő: Egy olyan (standard) próbatesttel kell mérni hosszú ideig, ami úgy lett 

kialakítva hogy szórt és random események is garantáltan legyenek a mérés során. A 

kezdetben nagy aktivitással feltöltött próbatest (fantom) aktivitása lecseng, a randomok 

száma kis aktivitásoknál elhanyagolható, hiszen körülbelül négyzetesen függ az aktivitástól. 

A szórt események aránya feltehetőleg nem változik, így a random és a szórt események 

rátája meghatározható, végül: 

 
rátával próbáljuk jellemezni a hasznos beütésszámot.  

Mostanában egyre nyilvánvalóbb, hogy a NEC nem túl hasznos mennyiség. Ad ugyan egy 

felső korlátot, de semmit nem mond a kép minőségéről, pusztán a beütésszámok ezt nem 

jellemzik. Nagyon sok berendezésben messze a NEC görbe csúcsa alatt elromlik a kép, 

várható hogy a következő standard revíziókor (évek múlva) bevezetnek egy pontosabb 

becslési eljárást.  

3.6.4 Az ideális képalkotást limitáló hatások 

LYSO és a lutécium saját aktivitása  

A LYSO-ban lévő természetes lutécium (Lu-175) 2.59%-ban Lu-176 izotópot tartalmaz, 

amely hosszú (  év) felezési idővel bomlással Hf-176 izotóppá alakul, azaz 

szerencsére a bomlás során nem keletkezik pozitron. A pozitron annihilációval két fotonná 

alakulna és így extra "forrásként" meglehetősen összezavarná a mérést. Az antineutrínó nem 

okoz problémát, a kiszabaduló elektron viszont különféle folyamatokon keresztül elveszíti 

energiáját, szcintillációt okozva. Másrészt, a Hf-176 tovább bomlik, miközben {\bf 88 keV, 

202 keV, és 307 keV} energiájú fotonok keletkeznek. A LYSO kristályok anyagára kb. 230 

beütésszám-sűrűséggel lehet számolni.  

http://www.nema.org/
http://www.nema.org/
http://www.nema.org/
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1. ábra: A Lu-176 bomlási sémája és a LYSO single spektruma. (A Saint-Gobain katalógusa 

alapján.)  

Ha naivan megbecsülnénk az ebből a single rátából származó random koincidenciát, nagyon 

alacsony szám jönne ki (1-100). Ehhez képest a NanoPET-ben néhány ezret (kb. 3000) 

mérhetünk (koincidencia módtól is függően), azaz nem stimmel a becslés. A baj az, hogy a 

Hf-176 bomlása kaszkád, kb. 4 ps alatt keletkezik a 88, 202, 307 keV-es foton, nem időben 

"egyenletesen", pontosabban nem egymástól független bomlások Poisson-eloszlásának 

megfelelően. Ha valamelyik kijut a kristályból (tipikusan a nagyobb kettő közül valamelyik), 

akkor a néhány ns-os időablakkal valódi koincidenciának látjuk. Ezért van két 

nagyságrenddel több véletlen koincidencia, mint ahogy egyenletes időbeli eloszlással lenne.  

 
2. ábra  

   

Szerencse a bajban, hogy a koincidenciában lévő LYSO fotonok energiája csak akkor 

látszik 509 keV -nek, ha a két nagyobb nyelődik el azonos modulban (202+307), és a 88 

keV-es valahol máshol. (Tipikusan viszont inkább a nagyobb energiájúak jutnak ki, és nem 

valószínű, hogy azonos modulba, mert irányban nem korrelálnak.) Más párosításokban ennél 

kisebb energiájú eseményeket látunk. A LYSO koincidenciában mért energiaspektrumának 

csúcsa így 2-300 keV körül van, tehát 400 keV-es alsó energiakapuval gyakorlatilag teljesen 

kiszűrhető a mérési adatokból.  
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Pozitron-range  

A pozitronvándorlás egy olyan jelenség, amely elkerülhetetlenül jelen van, és csökkenti a 

térbeli felbontást. A pozitronok valamilyen bomló mag bomlása során keletkeznek. 

Viszonylag nagy energiával lépnek ki a magból (~0-2 MeV). A bomlás (pozitronbomlás) 

során a magban egy proton neutronná alakul úgy, hogy közben a megmaradási törvények 

miatt egy pozitron és egy neutrinó is keletkezik. 

  
Három részecske viszi el a proton kezdeti energiáját. Ezt sokféle szögben megtehetik, 

különbözőképpen elosztva egymás közt a kezdeti energiát és impulzust. Ezért a keletkező 

pozitron mozgási energiájának folytonos spektruma van, nulla és egy felső korlát között 

bármilyen értéke lehet. A kalibrációk során gyakran alkalmazott Na-22 bomlása esetén a 

keletkező pozitron mozgási energiája 0-540 keV között van. Gyakran előfordul, hogy a 

bomló atommag nem kizárólag folyamaton keresztül bomlik, hanem más utakon is, emiatt 

szokás "positron yield"-ről, pozitron hozamról beszélni. A bomláskor keletkező pozitronnak 

túl nagy a sebessége ahhoz, hogy nagy valószínűséggel annihilálódni tudjon egy elektronnal, 

hiába vonzzák egymást, gyakorlatilag elrepül mellette. Mivel töltéséhez képest nagyon kicsi a 

tömege, hamar  

elveszíti a mozgási energiáját, lelassulva kölcsönhat egy elektronnal és annihilálódik. Ehhez a 

lelassuláshoz milliméter nagyságrendű távolság kell, tehát az annihiláció nem pontosan ott 

megy végbe, ahol a bomló atom volt. Ez az elkenődés rontja a térbeli felbontást. Az átlagos 

megtett út a lelassulásig a pozitron vándorlása, a positron range. 

Természetesen függ az atomi környezettől, így az anyagtól, de amúgy sincs egyezményesen 

használt definíciója: van ahol félérték-szélességgel, van ahol FWTM-mel (Full Width at 

Tenth of Maximum, tizedérték-szélesség) adják meg, de előfordul hogy a maximálisan 

megtehető távolsággal. Jóllehet ez elvileg végtelen, de ezt a marginális problémát áthidalják. 

Emiatt csak azonos értelmezésben (azonos cikkekben) lévő relatív értékek 

összehasonlításának van értelme. Egy ilyen gyűjtemény látható az alábbi táblázatban (az 

adatok összegyűjtéséért köszönet Balkay Lászlónak).  

izotóp  felezési idő  arány  max.  poz. vándorlás  előállítás  

C-11  20.4 perc  0.99  0.96 MeV  0.4 mm  ciklotron  

Na-22  2.6 év  0.90  0.54 MeV  0.3 mm  spalláció  

N-13  9.96 perc  1.00  1.20 MeV  0.7 mm  ciklotron  

O-15  123 másodperc  1.00  1.74 MeV  1.1 mm  ciklotron  

F-18  110 perc  0.97  0.63 MeV  0.3 mm  ciklotron  

Cu-62  9.74 perc  0.98  2.93 MeV  2.7 mm  generátor  

Cu-64  12.7 óra  0.19  0.65 MeV  0.3 mm  ciklotron  

Ga-68  68.3 perc  0.88  1.83 MeV  1.2 mm  generátor  

Br-76  16.1 óra  1.00  1.90 MeV  1.2 mm  ciklotron  

Rb-82  78 másodperc  0.96  3.15 MeV  2.8 mm  generátor  

I-124  4.18 nap  0.22  1.50 MeV  0.9 mm  ciklotron 
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Non-kolinearitás  

Az elektron-pozitron pár impulzusa nem feltétlenül pontosan nulla az annihilláció előtt. Így 

az impulzumegmaradás miatt a két keletkező 511 keV-es foton nem mindig tökéletesen 

ellentétes irányú. Erre a szögeloszlásra 0,5° félértékszélességet tekintenek elfogadottnak. Ez 

azt is jelenti, hogy egy 90 cm átmérőjű humán PET középpontjában történt bomlás esetében a 

kerületen (ahol a detektorok vannak) hozzávetőleg  

 félértékszélességű elkenést okoz. Emiatt ennél lényegesen 

kisebb kristálytűket humán PET-ben alkalmazni értelmetlen, csak a megmunkálási költséget 

növelné.  

 
3. ábra  

   

DOI - Depth Of Interaction, azaz a kölcsönhatás mélysége  

Egy kristálytű felvillanása esetén nincs információnk arról, hogy a kristálytűn belül hol 

történt a szcintilláció. Ez parallaxis-hibát okoz. Humán PET esetében nem lényeges a nagy 

sugár miatt, kisállat-berendezésekben azonban a felbontóképesség egyik fő korlátozója. (A 

kristályokat rövidíteni nem érdemes mert a single ráta kevésbé csökken, mint a koincidencia-

érzékenység). Szerencsére elég jól modellezhető. 

Vannak olyan prototípus berendezések, ahol ezt elvileg lehet mérni, de egyelőre bonyolult és 

drága, sok kompromisszummal jár.  

 
4. ábra  

   

Szórt események  

Kisállat PET-ben főként a detektormodulon belüli szórás, míg humán PET alkalmazásban 

főleg a testen belüli szórás jelentős. A szórt események energiája kisebb, így energiaszűrés 

segítségével csökkenthető az arányuk, de ehhez természetesen jó energiafelbontású detektor 

kell.  
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3.6.5 PET rendszerek kalibrációs lépései 

Lényeges különbség van a kisállat és a humán berendezések között. Ennek a detektor 

építésére, a rekonstrukciót megelőző és az abba beépítendő korrekciókra is hatása van. A 

lényegesebb jellemzők gyűjteménye látható az alábbi táblázatban.  

jellemző berendezés  kisállat  humán  

átmérő  15-20 cm  70-90 cm  

non-kolinearitás  nem jelentős  jelentős  

kristály keresztmetszet  1,2-1,5 mm  3--6 mm  

DOI  jelentős  nem jelentős  

kristály hossz  9-14 mm  20-24 mm  

szórás (testben)  nem jelentős  jelentős  

szórás (detektorban)  jelentős  nem jelentős  

energiafelbontás  fontos  nagyon fontos  

AFOV  5-12 cm  15-20 cm  

vizsgált objektum hossza  8-15 cm  1,6-2m  

random koincidencia  fontos  nagyon fontos  

csillapítás korrekció  hasznos  nagyon fontos  

ToF  nem lehetséges  lehetséges  

időfelbontás  1,2-4 ns  0,5(ToF)-7 ns  

térbeli felbontás  1,2-2,5 mm  2,5-7 mm  

PSPMT  majdnem mindig  soha 

   

A PET rendszerek kalibrációs lépései erősen függenek a berendezéstől, és annak 

adatfeldolgozó láncától. Ráadásul a lépések sorrendje is változhat, de nagyjából a következő 

főbb eljárásokból áll:  

 Gain kalibráció a PMT-k "bemelegítése" után, lehetőleg már működő koincidencia-

módban mérve, mert az lehetővé teszi, hogy az erősítéseket az 511 keV-es fotocsúcs 

helyzete alapján kalibráljuk.  

 Késleltetések (kábelhosszak) kalibrációja. Ehhez is működő koincidencia kell, 

és/vagy egy referencia detektor. Időt is tartalmazó mérési adatok alapján a modulban 

lévő PMT-k időzítését kell szinkronizálni.  

 Pozicionálás-kalibráció. Ehhez jó statisztikájú Flood-field képre van szükség.  

 Modulok közötti időzítés-különbségek (offset). Már működő gyűrűben, időadatot is 

tartalmazó mérés segítségével a modulpárok időspektrumait kell centrálni, általában 

nem kábellel, hanem digitális késleltetéssel.  

 Tűnkénti energiaskála térkép. Ez már csak a pozicionálás kalibrációja után lehetséges, 

az energiaspektrumokat kristálytűnként kiválogatva a tűnkénti energiaspektrumok 511 

keV-es csúcsát kell egymásra skálázni.  

 Tűnkénti időzítés-kalibráció, szinte csak ToF PET-ben; a fényhozam lokális 

változásai tűnként más-más késleltetést okozhatnak, ez korrigálható.  
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 Érzékenység-kalibráció, avagy normalizáció: az egyes kristálytűk érzékenysége az 

inhomogén fényhozam és elektronikai erősítés miatt soha nem egyforma, ezért a 

LOR-ok érzékenységének - amely közelítőleg két kristály érzékenységének 

szorzatától függ - nagy a szórása. Ezt egy érzékenység-korrekciós faktorral 

figyelembe lehet venni. (Fontos az okos átlagolás a jó statisztikához; leginkább 

Defrise legyező-módszere elterjedt.)  
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3.7 PET-CT 

 

3.7.1 PET-CT Bevezető 

A PET-CT úgynevezett multimodális képalkotó eszköz. A két különböző képalkotó eljárás 

egyesítésének fő motiváló ereje az, hogy így egyszerre (egy vizsgálat során) nyerhetünk 

anatómiai (CT) és funkcionális (PET) képet egy adott páciensről.  

A PET-CT vizsgálat dózisterhelése 7-8 mSv körül van (abban az esetben, ha a CT-t csak a 

PET kép lokalizálására használják alacsony felbontásban), ami körülbelül 3 évnyi 

háttérsugárzásnak, 350 darab röntgenfelvételnek, ill. ~1 évnek felel meg repülőgépen való 

szolgálatban.  

A vizsgáló orvos szempontjából rendkívül előnyös, hogy ez a két képalkotó eljárás egy 

eszközbe építve jelenik meg. A páciens testrészei nem mozdulhatnak el a két kép elkészítése 

közötti időben, mert a beteg tulajdonképpen nem vált pozíciót a két vizsgálat között, hiszen 

egy adott ágyon fekszik.  

 
5. ábra PET-CT készülék (A kép a Siemens honlapjáról származik) 

   

Az összes, ismert orvosi képalkotó eljárás közül a PET érzékenysége a legnagyobb a 

szervezetbe juttatott "kontrasztanyag" kimutatásának szempontjából. A következő táblázat 

tartalmazza a különböző képalkotó eljárások érzékenységét a kontrasztanyag-koncentráció 

függvényében.  
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Tehát alapvetően elmondható a PET-ről, hogy térbeli felbontás szempontjából nem tartozik a 

jók közé, de az érzékenysége kiemelkedő.  

Mint említettük, a képek fuzionálása nagyon leegyszerűsödik azáltal, hogy egy eszközben 

van a kétféle modalitás, de ennek további előnyéről is szólnunk kell. A CT-kép segítségével 

sokkal pontosabb PET-kép rekonstrukcióra van lehetőségünk, mivel a CT-kép 

tulajdonképpen egy foton-gyengítési térkép. Ezt beépíthetjük a PET képrekonstrukciós 

eljárásába, így a rekonstrukció pontosabb lesz. Arról azonban mindenképpen szólni kell, 

hogy a CT például 140 kV által gyorsított elektronok által kiváltott röntgen-fotonokkal 

dolgozik, míg a PET-ben 511 keV-es fotonokat detektálunk. Épp ezért a CT-képben kódolt 

gyengítésiegyüttható-térképet még át kell skálázni úgy, hogy az megfeleljen az 511 keV-es 

fotonokra.  
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6. ábra A gyengítés CT-szám függése 

   

A következő képen bal oldalt láthatjuk a korrekcióval előállított PET-képet, középen a 

korrekció nélkülit, jobb oldalt a CT-képet, ami alapján a korrekció történt. Láthatóan a 

korrekció nélküli képen jó néhány struktúra nem látszik, ami már a korrigálton megjelenik.  

 
7. ábra Korrigált-korrigálatlan PET felvétel, ill. a korrigáció alapjául szolgáló CT felvétel (A 

kép a Scanomed kft. anyagából származik) 
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3.7.2 Izotópgyártás 

A PET kép kialakulásához pozitron-bomló anyagra van szükség. Az 1950-es években még 

leginkább az O-15 és a Ga-68 izotópok voltak használatban vízhez, szén-dioxidhoz, ill. Ga-

ATP-hez kötve. 1976-tól használnak F-18, N-13 és C-11 izotópokat is. Az 1980-as években 

kezdődött el az orvosi ciklotronok fejlesztése, azaz olyan ciklotronoké, amelyek specifikusan 

a radiofarmakonokban jelölőmolekulának használt izotópokat állítják elő.  

A mai gyakorlatban leginkább használt PET-izotóp a F-18. Ezt az izotópot O-18-ból állítják 

elő ciklotron segítségével. Mivel ez egy általános jelölő molekula, ezért glükózhoz kötik 

kémiai úton, így lesz belőle az ún. FDG, azaz fluoro-dezoxi-glükóz.  

A ciklotronban általában negatív H-ionokat gyorsítanak, mivel ezek körpályáról való 

kicsatolása egyszerű (egy megfelelő ötvözetből készült fólián áthaladva az elektronjaikat 

elvesztik, így elhagyják a körpályát). Az elkészült F-18-at sugárvédelmi szempontból 

megfelelően árnyékolt föld alatti vezetéken juttatják a kémiai laborba, ahol az F-18-at 

glükózhoz kötik. Ezt a műveletet félautomata szintetizáló gépek (alábbi képen) és 

szakemberek végzik.  

 
8. ábra Izotóplabor (A kép a debreceni PET Centrum anyagából származik) 

 

A szintézis folyamata igen bonyolult. A következőkben a folyamatról egy ábrát közlünk 

áttekintésre. 
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9. ábra FDG szintézise (A kép a Pozitron Diagnosztika kft. anyagából származik) 

   

Az elkészült radiofarmakon megfelelő sugárvédelemmel kezelendő. Ezen felül minden egyes 

elkészült adagból egy mintának minőségellenőrzésen kell átesnie. Dóziskalibrátor végzi az 

adott betegre való adag kimérését (~10 mCi = 370 MBq páciensenként), s automata injektáló 

berendezés adja be a páciensnek. Egy órát kell várni, míg a megfelelő izotóp-eloszlás 

kialakul, utána lehet a vizsgálatot elkezdeni. Mivel a tumorok több tápanyagot fogyasztanak 

az egészséges szöveteknél, így a szervezetbe kerülő cukoranalóg FDG molekulából is többet 
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fogyasztanak. Így az FDG felhalmozódik a tumorokban, ezért a tumor a PET-képen világít. 

Az FDG speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy a vérből, mint cukoranalóg kerüljön be a 

sejtekbe, de a bejutás után a lebontás következő lépését már nem tudja a sejt elvégezni. Ebből 

a szempontból az FDG nem cukoranalóg már, így nem tudja a sejt lebontani és üríteni az 

FDG-t, tehát az bent marad a sejtben, ezért láthatjuk a képen. Az FDG molekulát a vese 

kiválasztja a vérből, így a húgyhólyag a PET-képeken mindig világít, ill. mivel az agy 

energiaellátását a glükóz végzi, így az agy is világítani fog a PET-képeken.  

Az általánosan használt PET-izotópok, felezési idejük, és előállításuk módja alább látható.  

 

3.7.3 Vizsgálat 

A radiofarmakon beinjektálása előtt a pácienst az asszisztensek tájékoztatják a vizsgálat 

menetéről. Miután a beinjektálás után eltelt a megfelelő idő (1 óra), hogy kialakuljon az 

aktivitás-eloszlás, a beteg ráfekszik a PET-CT készülék asztalára.  

Elsőként egy ún. topogram készül a páciensről, fej fölé tett kezekkel. Ez tulajdonképpen egy 

gyors röntgenfelvétel úgy, hogy a pácienst áttolják a készülék CT-részén. A következő kép 

egy topogramot ábrázol.  



Tankönyv fizikusoknak 

254 

 

 
10. ábra Topogram (A kép a Scanomed kft. anyagából származik) 

   

Az orvos a topgramon tudja bejelölni, hogy melyek azok a területek, amelyeket PET, ill. CT 

vizsgálat alá szeretnénk vetni. Ezek után megkezdődik a PET-adatgyűjtés. Általában egy 

teljestest-vizsgálathoz (de már egy hasi PET-CT-hez is) több, egymást részben fedő látótérből 

való gyűjtésre van szükség . Egy látótérből 3 percet gyűjt a gép, majd továbblépteti az asztalt, 

s így az új látótérből tud gyűjteni. Az átfedésre a látótér érzékenységprofilja miatt van 

szükség (látótér szélén kevésbé érzékeny). A PET-gyűjtés befejezése után átkerül a páciens a 

készülék CT részébe, s elkészül a kiválasztott részről a CT felvétel. A teljes vizsgálat 

időtartama körülbelül 20 perc (ez természetesen függ a készülék típusától és az alkalmazott 

beállításoktól). Az egyes készülékekhez a gyártó által kiadott szoftver áll rendelkezésre a 

vizsgálatok kivitelezéséhez és a képek rekonstruálásához.  
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3.7.4 Hardver 

Az adatgyűjtést igen bonyolult hardver végzi PET-CT készülék esetén. Beszélhetünk külön a 

CT-készülékről és külön a PET-készülékről.  

 
11. ábra PET-CT konstrukció (A kép a Siemens demo-anyagából származik) 

   

A CT-készülék általában egy ún. 3. generációs CT-készülék, azaz egy legyezőalakban 

sugárzó röntgen-forrás, vele szemben pedig egy adott ívben egy detektorrendszer, s ez a 

rendszer forog a beteg körül nagy sebességgel. A PET-CT berendezés árától, illetve korától 

függően a CT lehet régebbi típusú (kisebb felbontású, lassabb stb.), de lehet sok (16-64) 

szeletes, nagy felbontású, modern, gyors berendezés is. Itt nyilvánvalóan fontos szempont az, 

hogy mennyire kívánják a CT által adott képet diagnosztikai célra használni. Ugyanis a PET-

CT készülékben lévő CT elsődleges feladata - ahogyan arról már volt szó - az, hogy az 

anatómiai információt nem hordozó PET képet a szervekhez, csontokhoz képest lokalizálni 

lehessen. Emellett azonban a CT-kép rengeteg hasznos információt hordozhat önmagában is.  
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12. ábra Philips CT felépítése (A kép a Philips gyártói honlapjáról származik) 

   

 

Felmerül a kérdés, hogy a páciensben lévő radiofarmakonból származó gamma-sugárzás 

zavarja-e a CT képalkotását. Erről némi számolás után biztonsággal állíthatjuk, hogy nem 

zavarja. Definiálva a CT "aktivitását" úgy, hogy az 1 másodperc alatt kibocsátott fotonok 

által szállított energiát elosztjuk egy foton energiájával. Ekkor kb. 1E14 Bq "aktivitást" 

kapunk a röntgen-fotonok kilépésekor, míg a betegbe injektált aktivitás (a PET-izotóp 

aktivitása) maximum 1E9 Bq. Tehát az aktivitások között 5 nagyságrend különbség 

mindenképpen van.  

A PET detektorrendszere rengeteg (~30.000) szcintillációs kristályból (kristálytűből) áll. 

Ezek teljes kört alkotnak, s koincidenciában detektálnak, ahogy azt a korábbi fejezetek 

tárgyalják.  
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13. ábra PET-CT szervízelése (A kép a Scanomed kft. anyagából származik) 

   

 

3.7.5 Standard Uptake Value (SUV) 

A SUV érték megmutatja, hogy egy kiválasztott régióban mérhető aktivitás hányszorosa 

annak, amit a radiofarmakon feltételezett egyenletes szöveti eloszlása esetén mérhetnénk.  

 

A SUV előnyei, tulajdonságai:  

 Egyszerű  

 Összehasonlíthatóvá teszi a vizsgálatokat (terápia-ellenőrzés)  

 Feltételezi, hogy a páciensben a radiofarmakon globális metabolizmusa nem változik 

a két vizsgálat között (gyakran kérdéses hogy a kiválasztás valóban egyforma-e, vagy 

pl. változó gyulladásos folyamat nem történik-e, …)  

 A pontosság további feltételei: a PET kamerát megfelelő időközönként kalibrálni kell; 

a leképzés időzítése szigorú protokoll szerint kell, hogy történjen  

   

 



Tankönyv fizikusoknak 

258 

 

3.7.6 PET-MRI 

Régóta vannak törekvések arra, hogy a PET-technikát CT helyett MRI-vel párosítsák. Ennek 

az lenne az előnye, hogy a CT-vel ellentétben az MRI lágyszövet-kontrasztja igen jó, így 

tumordiagnosztizálás szempontjából előnyösebb volna. Az alapvető nehézséget a két 

modalitás összepárosításánál az adja, hogy a PET-ben használatos PMT-k nem működnek 

bizonyos mágneses tér felett (~100 G), s az MRI miatt megjelenő mágneses tér ezt az értéket 

már meghaladja. A PMT-k kiváltásával (lásd a "Félvezető fotodetektorok" című fejezetet) 

azonban elvileg megoldható a két modalitás párosítása. PET-MRI készülékek már léteznek, 

még ha klinikai gyakorlatban nincsenek is. Egy PET-MRI-vel készült kép:  

 
14. ábra PET-MRI felvétel (A Siemens gyártói honlapjáról származik) 
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3.8 Sugárvédelem a nukleáris medicinában 

3.8.1 PET-CT - sugárvédelem 

A sugárvédelem a nukleáris medicinában alapvető fontosságú. Az eljárások és eszközök meg 

kell, hogy feleljenek az ALARA (As Low As Reasonably Achievable) elvnek, azaz a lehető 

legkisebb sugárterhelésnek szabad csak kitenni a pácienseket és a kezelő személyzetet 

egyaránt.  

A nukleáris medicina különböző területein más-más izotópokat használunk. Ezek különböző 

energiájú sugárzással rendelkeznek, így a sugárvédelem is más típusú az egyes modalitások 

esetében.  

   

Kövessük végig az F-18 útját a keletkezéstől a felhasználásig, illetve lebomlásig! Az F-18-at 

ciklotronnal gyártják. Magyarországon 4 PET-CT berendezés üzemel, ezek közül kettő 

rendelkezik saját ciklotronnal, a többihez az előbbiekből szállítanak izotópot.  

Tekintsünk egy ciklotronnal rendelkező PET-CT központot! A ciklotron - a működése 

közben keletkező nagyon intenzív sugárzás miatt - komoly sugárvédő falakkal van ellátva. A 

ciklotron környezete állandó sugárzás-monitorozás alatt áll, a helyiség gamma és neutron-

detektorokkal van felszerelve. Mindenfajta radioaktív hulladéknak külön tárolója van a 

ciklotron-teremben.  

A keletkezett F-18 izotóp a ciklotronból sugárvédelmi szempontból árnyékolt csőrendszeren 

keresztül jut el a szintetizálóba. Itt félautomata berendezések végzik a radiofarmakon 

szintézisét annak érdekében, hogy minél kevesebb kontaktus legyen a személyzettel a 

szintézis során. Miután elkészült az radiofarmakon (FDG), egy erre a célra kialakított, szintén 

árnyékolt cső juttatja el a dóziskalibrátorba. Ez egy ólomüveg ablakkal rendelkező készülék, 

ami automatikusan adagolja a vizsgálathoz a megfelelő aktivitást. Itt kerül először közvetlen 

közel a személyzethez az FDG. Ugyanis innen dupla ólom-tokozással a személyzet viszi át az 

injektáló gépbe. Ott direkt erre a célra kiépített fogadóhely van, ami árnyékolva van, s az 

injektálást már gép végzi, jelentősen csökkentve ezzel a személyzet által kapott kézdózist. A 

megmaradt fecskendő részére itt is külön radioaktív-jelzéssel ellátott kuka van fenntartva, 

amelynek fedele nem fel-le nyílik, hanem oldalra kifordul (örvénymentes), hogy a levegőt 

lehetőleg ne keverje fel.  

Miután az injektálás megtörtént, a páciens külön szobába kerül, ahol ki kell várnia az 1 órát, 

míg a megfelelő aktivitás-eloszlás kialakul. Ez alatt az idő alatt a személyzet a lehető 

legkevesebbet érintkezik a pácienssel. Minden tájékoztatást az injekció beadása előtt adnak 

meg a betegnek. Több külön szoba van (mindegyik megfelelő sugárvédő falakkal), hogy a 

betegek egymástól felesleges sugárzást ne kapjanak. Egyszerre 3 betegnél több nincs 

beinjektálva. Alapvetően minden ki van táblázva, hogy ez után is minél kevesebb 

iránymutatást kelljen a személyzetnek nyújtania. A PET-CT készüléket ólomüveg választja el 

a kezelő személyzettől, így ők védve vannak a vizsgálatok alatt, mégis tökéletesen rálátnak a 

betegre. Habár a mai PET-CT készülékek úgy vannak kialakítva, hogy ne legyen nagy az 

esélye annak, hogy a páciensnek bezártság-érzete alakuljon ki, ha véletlen valamilyen 

probléma adódik, a közvetlen vizuális kapcsolat előnyös.  
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A vizsgálat után a páciensnek még egy szobában várakoznia kell egy keveset. Alapvetően azt 

szokták javasolni, hogy addig várjon, míg egyszer nem érzi úgy, hogy vizeletet kell ürítenie. 

Mivel a vese kiválasztja az FDG-t, így igen sok aktivitás halmozódik fel a húgyhólyagban, 

ezt a WC-be ürítve (külön gyűjtővel kell rendelkeznie az aktív WC-knek) már távozhat a 

beteg. Az FDG felezési ideje ugyanis 109,7 perc, így az utcára kijutva már nem 

számolhatunk jelentős aktivitással annak fényében, hogy 1 órát várunk az 

aktivitáskoncentráció kialakulására, fél óra körülbelül egy páciens vizsgálata, s tegyük fel, 

hogy fél órát vár még az erre a célra kialakított szobában. Így az eredeti aktivitás fele lehet 

már csak benne, s annak is egy részét kiüríti, így már sugárvédelmi szempontból nem jelentős 

veszélyforrás az utcán történő közlekedés során. Ennek ellenére azt tanácsolják a PET 

vizsgálat után a betegeknek, hogy kisgyermekek közelében hosszabb ideig ne tartózkodjanak.  

 

3.8.2 SPECT - gamma-kamera - sugárvédelem 

A PET-hez viszonyítva bizonyos szempontból előnyösebb, bizonyos szempontból 

hátrányosabb sugárvédelmi szempontból a SPECT, ill. a gamma-kamera. Az itt használt 

radiofarmakonok energiája jóval kisebb, mint 511 keV, így kisebb áthatolóképességgel 

rendelkeznek, mint az FDG bomlása után keletkező annihilációs foton. Mindazonáltal a 

felezési idejük hosszabb, mint az FDG 109,7 perce. A leggyakrabban használt SPECT-izotóp 

a Tc-99m, amely 140 keV-es gamma-energiával és 6 órás felezési idővel rendelkezik. 

Előállítása technécium-generátorral történik, amelyben Mo-99 van. Ez 67 órás felezési idővel 

Tc-99m-é bomlik. A Mo-99 reaktorban, neutron-aktivációval állítható elő. A generátorokat 

helyben (a kórházban), a vizsgálat helyszínéhez közel lehet tartani. Erősen árnyékoltak, ezért 

önállóan, többlet sugárvédelem nélkül, sugárveszélyt jelző tábla mögött tarthatók. A 

generátorból ún. fejési folyamattal lehet Tc-99m-et nyerni: egy vákuumampullát az egyik 

felére, egy izotóniás oldatot tartalmazó ampullát a másik felére helyezve át lehet mosni a 

generátort, s így kimosni a generátorban található Tc-99m izotópot.  

 
15. ábra Technécium generátor  

   

A kisebb energia miatt a betegeket ilyen vizsgálatok esetén injektálás után is közvetlen kezeli 
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a személyzet, ill. egymás mellett várakozhatnak; nincsenek úgy elkülönítve, mint a PET-

vizsgálat előtt állók. A generátor és az injektáló helyiség itt is a lehető legközelebb van 

egymáshoz, de a viszonylag kis energia miatt viszonylag enyhe ólomárnyékolással szállítják 

a generátorból az injektálóba, ill. a beadás is kézzel történik. Az asszisztensek a gamma-

kamerát közvetlen a beteg mellől irányítják. SPECT esetében a PET-hez hasonló ólomüveg 

árnyékolás van a beteg és a vizsgálatot végző között. Volt példa olyanra is, hogy gyermek 

reflux-vizsgálata esetén az édesanyát engedték a gyermek mellett ülni a vizsgálat teljes 

időtartama alatt. Ilyenre PET-vizsgálat esetén nem lenne lehetőség.  

Továbbá SPECT-vizsgálat, ill. gamma-kamerás vizsgálatok esetén a vizsgálatot oktatási 

szempontból látogatók (pl. orvostan-hallgatók, orvos-fizikusok) is közvetlenül a beteg mellett 

lehetnek, míg PET-vizsgálat esetén az asszisztenciával együtt az ólomüveg mögött kell 

elhelyezkedniük.  
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4 A digitális képrögzítés és képfeldolgozás alapja 
 

4.1 A digitális képrögzítés alapjai 

Mint azt az előző fejezetből láttuk az Anger kamera az X,Y pozició jeleket a Z jellel triggelve 

jeleníti meg pozíció helyesen az oszcilloszkóp erenyőjén a 2-D pozíció érzékeny és energia 

szelektív detektor által detektált -eseményeket.  

A vizsgált objektum aktivitás eloszlás képe, a -események az oszcilloszkóp ernyőjén történő 

időzített felvillanások sokaságából áll elő az alkalmazott fototechnikai anyagon. A cél, hogy 

az elrendezésre álló X,Y analóg jelekből a Z trigger jellel ütemezve az analóg képrögzítéssel 

egyidejűleg digitális képet is előállítsunk a további már digitális úton történő képelemzés, kép 

kiértékelés számára. A digitális képalkotás során az X, Y jelek azonos rendű digitalizálása 

során a kép un. elemi négyzet alakú képkockákból áll össze. Ezen elemi képkockákat pixel-

nek nevezzük, melynek finomsága a digitalizálás rendjétől (bit számától) függ (1. ábra).  

 
1. ábra 

 

Az elkövetkezendőkben azt vizsgáljuk meg, hogyan feleltethető meg egy digitális képpont, 

pixel a -esemény helyének. A kép digitalizálás menetét a 2. ábra alapján követhetjük végig. 

Az Anger rendszerű gamma kamera az analóg megjelenítő egységét vezérlő X, Y és Z 

jelekkel párhuzamosan a további feldolgozás számára leválasztva és meghajtva kiadja 

ugyanezen jeleket egy másik kimeneten.  

Az X, Y analóg jelek egyenként az analóg fogadó áramkörök után mintavételezve (Sample & 

Hold S/H) majd ezt követően analóg-digitál konverzión (ADC) keresztül bináris kóddá 

lesznek átalakítva. Ha az alkalmazott ADC N-bites, akkor a koordinátákat a jelenként N 

bitből álló bináris adatokat egy legalább 2N bit hosszúságú regiszterbe kell átírni. A 2N 

hosszúságú regiszter tartalmát az Interface Vezérlő Egység FRAME parancs esetén címnek 

tekinti és a digitalizálást végrehajtó egységhez tartozó speciális un. BUFFER MEMÓRIÁ-val 

a következő művelet sort hajtja végre:  

I. BUFFER MEMORY :=0 /*A teljes BUFFER MEMÓRIA nullázása*/  

II. <buff.mem.cim> := <buff.mem.cim> + 1 /*MCA alapegyenlet*/  

III. Folyamat  

IV. Felvett FRAME-ek archíválása  
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Az itt használt <AD> szimbólum az AD címen lévő tartalmat jelenti. Esetünkben a 

<buff.mem.cim> nem más mint a 2N bit hosszúságú regiszter által megcímzett memória 

tartalma, azaz a koordináta jelek által megcímzett memória rekesz tartalma. Így például minél 

nagyobb gyakorisággal fordul elő egy Xi, Yi, koordináta, akkor az ahhoz tartozó memória 

rekesz tartalma annál többször fog növekedni 1-el, azaz memória rekesz tartalma annál több 

lesz. Így képeződik le az MCA (Multi Channel Analyzer) alapegyenlete a mért radioaktív 

anyag aktivitás eloszlása memória rekesz tartalom eloszlássá, amelyet FRAME képnek 

nevezünk. A keletkezett FRAME kép mátrix mérete (2
N
*2

N
).  

 
2. ábra 

 

Ezt a képet egy video vezérlő egység közvetlenül a képfeldolgozó képernyőjén már pozíció 

helyesen meg tudja jeleníteni. Az látható a 2. ábra alapján is, hogy a FRAME képbegyűjtésre 

szolgáló speciális BUFFER MEMÓRIA mérete nem lehet 2
2N

-nél kisebb méretű. Ha a 

memória szó szervezésű, akkor a memória nem tartalmazhat kevesebb mint 2
2N

 számú 

memória szót - 1 szó = 2 byte minimum, de lehet 3 és 4 byte is -. A másik igen fontos adat 

ami a digitális képfelvételnél és feldolgozásnál előfordul az ún. pixel méret (Pixel Size, PS) 

egy adott detektorra vonatkozóan: 

PS = DDET / 2
N
  

ahol DDET a kör alakú detektor átmérője, N pedig a digitalizálás foka.  

Szögletes detektor esetén, ahol általában az Xold. ≠ Yold. külön pixel méretről beszélünk az x 

és y irányban ugyanazon digitalizálási fok mellett.  

PSx = Xold. /2
N
  

PSy = Yold. /2
N
  

Igen szoros fizikai kapcsolat van a digitális képfeldolgozás esetén a detektor felbontó 

képessége és a használni kívánt pixel méret között.  
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A kérdés úgy vetődik fel, mi az optimális pixel méret egy adott 2-D pozíció érzékeny 

detektorra, melynek felbontóképessége FWHM-mel jellemzett. A mintavételi törvényből 

adódik, hogy az optimális pixel méret és a detektor felbontóképessége között az alábbi 

összefüggés van:  

PSopt ≅ FWHM/3  

Ha ennél lényegesen nagyobb pixel méretet használunk, akkor veszítünk a térbeli 

felbontóképességből a digitalizálás során. Ha lényegesen kisebb pixel méretet választunk 

mint az optimális, akkor sem leszünk képesek az FWHM-nél jobb felbontást elérni, 

legfeljebb tetszetősebbnek látszó kép kapható ha a zaj viszonyok ezt lehetővé teszik.  

A másik különösen kutatási és egyedi célokra használt felvételi mód a LIST. Ekkor a LIST 

jel aktivizálja az Interface Vezérlő Egységet, melynek hatására a következő adatstruktúra áll 

elő a BUFFER MEMÓRIA-ban. A begyűjtés indulása előtt a BUFFER MEMÓRIA teljes 

területe nullából indul.  

BUFFER MEMÓRIA CÍM   BUFFER MEMÓRIA TARTALOM  

00 ... 00   X1  

00 ... 02   Y1  

00 .. 04 ECG  X3  

00 ... 06   Y3  

00 ... 08   X1  

00 ... 0A   Y1  

.   .  

„k.” koordináta esemény ECG  Xk  

   Yk  

.   .  

2
2N

-4 ECG  X3  

2
2N

-2   Y3 

   

Ekkor a memóriába tulajdonképpen egy lista keletkezik az egyes beérkező koordinátákról az 

idő megszakítás " " bejegyzéssel, és ha használjuk az EKG kapuzást, akkor az ECG 

bejegyzéssel is. Ha a BUFFER tartalma megfelelt, akkor azt nagyon gyorsan elmentjük, majd 

nullázzuk és kezdődik az újabb blokk begyűjtése. Ezen begyűjtési mód hátránya, hogy 

rendkívül nagy a háttér memória igénnye. Nagy előnye viszont, hogy a képrekonstrukció 

begyűjtés befejezése után a képalkotás különböző kritériumok alapján valósítható meg. Ha az 

egyik eljárás valami oknál fogva nem váltja be a hozzá fűzött reményeket kezdődhet egy 

másik módszer előlről mintha mi sem történt volna.  

Az a 2. ábrából leolvasható, hogy mind a LIST mód, mind a FRAME mód ütemezését a Z 

trigger jel végzi. A digitális képrögzítés nagy előnye abból adódik, hogy a felvétel befejezése 

után különböző feldolgozó algoritmusokkal képrészlet kiemelések, zaj szűrések 

(háttérlevonás, simitás,) különféle nagyítások... stb hajthatók végre, s ha valamelyik művelet 

nem a várt eredményt adja, akkor újra kezdődhet az egész feldolgozási folyamat. A 

legnagyobb hatékonysága ennek a technikának a biokémiai folyamatok dinamikájának 



 4 A digitális képrögzítés és képfeldolgozás alapja 

 

267 

 

nyomon követése, s annak kvantitatív kiértékelésében rejlik. A ROI (Region of Interest) 

alkalmazásával kijelölhető a képen az a részlet, melynek aktivitás idő függvénye az 

alkalmazott szervszelektív radioaktív anyag szempontjából érdekes. A lejátszódó biokémiai 

folyamat idő függvénye kvantitatív kiértékeléssel adható meg. Alapvetően a különböző 

szervek funkcionális működése értékelhető ki különböző kvantitatív feldolgozó algoritmusok 

alapján.  

 
3. ábra 

   

Az elkövetkezőkben néhány vizsgálaton keresztül mutatjuk be a nukleáris orvosdiagnosztikai 

képalkotásban a kvantitatív kiértékelés jelentőségét. A 3. ábra egy EKG kapuzott 

szívvizsgálat teljes kvantitatív és kvalitatív kiértékelését mutatja be a szív periódikus 

megközelítésű működési modellje alapján. A 4. ábra egy dinamikus vese funkció vizsgálat 

eredményét jeleníti meg az idő függvényében. A 5. ábrán pedig onkológiai szempontból 

fontos csont metastasis vizsgálat képi eredménye látható.  
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4. ábra 

   

 
5. ábra 
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4.2 Statikus vizsgálatok 

4.2.1 Mellékpajzsmirigy vizsgálat 

Sajnos nem ismert olyan radioaktív készítmény, amely dúsul a mellékpajzsmirigyben, de nem 

dúsul a pajzsmirigyben, ezért a mellékpajzsmirigy a nukleáris medicina módszereivel 

közvetlenül nem vizsgálható a pajzsmirigy zavaró hatása nélkül. A megoldást az szolgáltatja, 

hogy olyan viszont van, amely csak a pajzsmirigyben dúsul, és olyan is, amely mindkettőben. 

Mindkét készítménnyel felvétel készül a betegről, és a két felvétel megfelelő súlyozott 

kivonása eltünteti a pajzsmirigy zavaró hatását.  

Először Tl-mal jelölt farmakonnal készítünk felvételt. Ennél a felvételnél az aktivitás a 

pajzsmirigyben és a mellékpajzsmirigyben jelenik meg. Ezután – a beteg elmozdulása nélkül 

–Tc-mal jelölt farmakont juttatunk a beteg szervezetébe. Miután ez dúsult a pajzsmirigyben, 

készítünk egy újabb felvételt. Mivel a Tl és a Tc jelentősen eltérő energiájú γ-sugárzást 

bocsát ki, az energia ablak beállításával elérhető, hogy a második felvétel a Tc eloszlásáról 

készüljön.  

Vezessük be a következő jelöléseket:  

F1: Tl felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben és a mellékpajzsmirigyben),  

F2: Tc felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben).  

p1, p2: az (x,y) koordinátájú pixel értéke a megfelelő képen.  

Képezzük pixelenként a p = A (p1 – B p2) különbséget. A és B alkalmasan választott 

konstans.  

 
6.ábra   Tl kép, Tc kép, különbség kép 
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Jelölje p
+
 a p pozitív részét (p

+
 = p, ha p > 0, különben 0), p

–
 a p negatív részét (p

–
 = –p, ha p 

< 0, különben 0).  

A és B választása akkor megfelelő, ha az F
+
 és F

–
 képen a pajzsmirigy vetületében csak zaj 

marad, azaz ha a pajzsmirigy vetületében mindkét képen kis (kb. egyforma) intenzitás látszik.  

A-nak a szerepe csak az, hogy a kevésbé aktív területek is jól látszódjanak.  

ROI (Region Of Interest – érdekes terület)  

Legyen T olyan terület, ahova nem vetül mellékpajzsmirigy, csak pajzsmirigy. A pajzsmirigy 

vetületének középső tartománya ilyen terület. 

S1 illetve S2 a T terület teljes aktivitása F1 -en illetve F2 -n. Ekkor B = S1 / S2 jó választás a 

mellékpajzsmirigy tanulmányozására a pajzsmirigy zavaró hatása nélkül.  

 

4.2.2 Szívizom perfúzió 

Vérátfolyáson a szerv/szövet egy cm
3
-én egységnyi idő alatt átáramló vér mennyiségét értjük. 

Amennyiben csökken valamely szerv vagy annak valamely részének a vérátfolyása, az a 

szerv vagy annak részének csökkent mértékű működését vonja maga után. Ha erősen csökken 

a vérátfolyás, és ez az állapot tartósan megmarad, az érintett rész elhalását (infactus) 

eredményezheti. Ezért fontos az egyes szervek vérátfolyásának vizsgálata.  

Vannak olyan radioaktív készítmény, amelyből a szívizom a rajta átáramló vér 

mennyiségével arányos mennyiséget köt magához. Ilyen készítménnyel vizsgálható a 

szívizom vérátfolyása.  

Az elkészült felvétel az ábrán látható struktúrát mutatja.  

 
                        7.ábra 
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Goris – Watson féle háttér levonás 

A bal kamrai szívizom vérellátásának megítélését zavarja az inhomogén háttér aktivitás. A 

Goris-Watson féle háttér levonás a szívizmot körülvevő szövetek aktivitását figyelembe véve 

állapítja meg a háttér aktivitását.  

 
8.ábra 

   

Jelöljünk ki a balkamra körül egy konvex területet. A területen belüli (x,y) ponton át húzzunk 

egy az x illetve az y tengellyel párhuzamos egyenest. Ezek az egyenesek négy pontban 

metszik a konvex terület határát. Ezekben a pixelekben mért aktivitást jelöljük a, b, c és d-

vel. Az (x,y) pont az egyenesek tartományon belüli részét két-két szakaszra osztja. Jelölje 

ezeket x1, x2 illetve y1, y2.  

Az (x,y) koordinátájú ponthoz képezzük a következő súlyokat:  

wa = y2 / y1 + 2, wb = x1 / x2 + 2, wc = y1 / y2 + 2, wd = x2 / x1 + 2  

Ezután az (x,y) pontban a háttér szintet a  

(a wa + b wb + c wc + d wd) / (wa + wb + wc + dwd)  

formulával állapítjuk meg. A háttér levonás során a konvex tartományon kívül és a tartomány 

határán minden pixel értékét 0-ra állítjuk, a tartományon belül pedig a különbséget írjuk, de 

ha a különbség negatív, akkor 0-t.  

Cirkumferenciális profil görbe  

   

A szívizom különböző területein mért aktivitás a Goris-Watson féle háttér levonás után is 

jelentős mértékben eltérő még abban az esetben is, ha a szív vérellátása egészséges, ezért a 

finomabb eltérések észleléséhez szükség van a vizsgált és az egészséges szív vérellátásának 

összehasonlítására. Ezt a célt szolgálja a cirkumferenciális profil görbe.  

Az elkészült képen jelöljük ki a balkamra O középpontját, és kössük össze a balkamra C 

csúcsával. Ezután keressük minden O-ból kiinduló sugár mentén a maximális (átlagos, …) 

értéket az r, R sugarú körgyűrűben, ahol R az OC távolsággal egyenlő, r pedig c*R, ahol c 

egy 1-nél kisebb konstans.  
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9.ábra 

   

A φ szöget azért mérjük C-nek az O-ra vonatkoztatott tükörképétől, mert az a pitvar és kamra 

közötti rész, így ott nincs szívizom.  

A bal kamra természetesen 3 dimenziós, ezért az O pontba is vetül szívizom. A maximális 

érték keresésénél azért zárjuk ki az r sugarú kört, hogy nagyon alacsony vérátfolyás esetén ne 

az O pont környékén talált érték szolgáltassa a maximumot.  

Egészséges szívek cirkumferenciális görbéiből normál anyagot állítottak elő, amellyel az 

összehasonlítás egyszerűen megtörténhet.  

 
10.ábra   

 

A sárga görbe a normálisnak tekinthető görbe alsó határa. Ahol az aktuális görbe a normális 

alsó határa alatt fut, ott a különbség foltként jelenik meg. A folt vízszintes kiterjedése a kóros 
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vérátfolyású terület nagyságát, a függőleges kiterjedése pedig a vérátfolyás csökkenés 

mértékét mutatja.  

4.3 Dinamikus vizsgálatok 

 

4.3.1 Renográfia 

A szervezetbe juttatott radiofarmakont a vese kiválasztja, majd a vizelettel együtt a hólyagba 

kerül. A nem megfelelő kiválasztásnak több oka lehet, hogy csak néhányat említsünk: rossz a 

vese vérellátása, nem jól működik a vese kiválasztó funkciója, vizelet elfolyási akadály (pl. 

vesekő vagy más térszűkítő folyamat). Ez utóbbi két probléma vizsgálható renográfiával. A 

hagyományos renográfia esetén álló detektorokat alkalmaztak, újabban ez a módszer háttérbe 

szorult a kamerával végzett renográfia mellett.  

A felvételi idő alatt a beteg a függőleges helyzetbe forgatott kamera előtt ül.  

A folyamatot zavarja a háttér aktivitás, ezért a vesén, és a hólyagon kívül olyan területet is ki 

szoktak jelölni, amely a folyamat szempontjából háttérként viselkedik.  

 
11.ábra 

 

CPS (Count per Second) a másodpercenkénti, CPM (Count per Minute) a percenkénti beütés 

számot jelenti. 

A kijelölt területekhez úgynevezett idő-aktivitás görbe készül. Ennek két módja is van: a 

ROI-k fölötti teljes és a pixelenkénti átlagos aktivitás alapján. Mindkét módszernek van 

előnyös és hátrányos oldala. Ha a teljes aktivitás alapján készült a görbe, akkor jól látszik, 

milyen mértékben vesz részt a kiválasztásban a két vese, ez alapján eldönthető, hogy egy 

súlyosan beteg vesét eltávolítva a másik el tudja-e látni a kiválasztást, de ha az egyik vese 

lényegesen kisebb, mint a másik, akkor nehéz megítélni, hogy a kisebb vese a méretének 

megfelelően vesz-e részt a kiválasztásban. Pixelenkénti átlag alapján készült görbék esetén a 

helyzet fordított. Nem jól látszik, hogy melyik vese milyen mértékben vesz részt a 

kiválasztásban, de jól megítélhető, hogy a kisebb vese megfelelően működik-e.  

A görbéken általában háttér levonást szokás alkalmazni. Pixelenkénti átlag alapján készült 

görbék esetén ez a háttér görbe kivonása a többi görbéből, majd az esetleg negatív értékek 0-

val való helyettesítése. Ha a görbék a teljes aktivitás alapján készültek, akkor figyelembe kell 
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venni a ROI-k területét is. Ha T jelzi a ROI, TBG a háttér területét, G a görbe, GBG a háttér 

görbe értékét, akkor a GC háttér korrigált görbe: GC = G - GBG T / TBG.  

Az orvos számára fontos kvantitatív jellemzők:  

Tmax: a görbe maximális értékéhez tartozó idő.  

Index: a görbe integrálja a maximum eléréséig.  

T1/2: a görbe leszálló szárához tartozó felezési idő. Ennek megállapításához exponenciális 

függvényt kell illeszteni a vese fölött készült görbe leszálló ágához.  

 
12.ábra   

Clearance (tisztulás, klírensz)  

A klírensz az időegység alatt ürített, a plazmakoncentráció egységére vonatkoztatott 

anyagmennyiség. Ha U az 1 ml vizeletben, P az 1 ml plazmában foglalt anyagmennyiség és 

V az időegység alatt ürített vizeletmennyiség, akkor a C klírensz: 

  

C = U V / P ml/min  

A klírensz érték azt mondja meg, hogy bizonyos anyag (alkohol, kábítószer, …) milyen 

sebességgel ürül ki a szervezetből. Ennek meghatározásához aktivitás méréseket kell végezni 

kamerán és üreges mérőhelyen is.  

Mivel a szükséges méréseket különböző időpontokban végezzük, az összes mérési 

eredményen bomlás korrekciót kell végrehajtani. A bomlás korrekcióval kapott érték 

ugyanaz, mintha az összes mérést a t = 0 időpontban végeztük volna. Ha a t = t1 időpontban 

mért aktivitás N1, akkor a bomlástörvény alapján N1 = N0 0,5
t1 / T1/2

, ahol N0 az az aktivitás, 

amit a t = 0 időpontban mértük volna. Innen N0 = N1 0,5
- t1 / T1/2

 = N1 2
t1 / T1/2

. A továbbiakban 

aktivitáson a bomlás korrigált aktivitást értjük.  

A teli fecskendő aktivitását megmérjük a kamerán: C0, ezután az aktivitás kb. felét lombikba 

fecskendezzük, a megmaradt aktivitás is megmérjük a kamerán: C1, a lombikba fecskendezett 

aktivitást D ml-re hígítjuk, majd ennek 1 ml-ének aktivitását megmérjük az üreges 

mérőhelyen.  

A maradék aktivitást beadva valamilyen vizsgálatot végezhetünk, pl. renográfiát.  

A vizsgálat végeztével, a kamerával lemérjük az üres fecskendő aktivitását.  

A továbbiakban azt fogjuk meghatározni, hogy mennyinek mértük volna az üreges 

mérőhelyen a betegnek beadott Ba aktivitást. A teljes standard St aktivitása St = D * S. Ba-t a  
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kamerán (C1-C2)-nek, St-t pedig (C0-C1)-nek mértük, tehát fölírható a Ba:(C1-C2) = St:(C0-

C1) aránypár. Innen Ba = D * S * (C1-C2) / (C0-C1).  

A plazma koncentrációját elméletileg A0e
-k t

 alakú függvény írja le, de nem ismerjük sem A0-

t, sem k-t. Ezek meghatározásához a t1 és t2 időpontban vért veszünk a betegtől, és az üreges 

mérőhelyen meghatározzuk a plazma 1 ml-ének A1 és A2 aktivitását, ezeket az értékeket 

behelyettesítve és véve a két egyenlet logaritmusát, kapunk:  

ln(A1) = ln(A1) - kt1 és  

ln(A2) = ln(A1) - kt2  

véve a két egyenlet különbségét, átrendezve kapjuk:  

k = (ln(A1) - ln(A2)) / (t2 - t1).  

k ismeretében A0 meghatározható: A0 = A1e
kt

.  

Azt a teret, ahol a beadott aktivitás eloszlik (a keringő plazma) megoszlási térnek nevezzük, 

ennek a térfogata: V = Ba / A0 , a klírensz pedig: C = V * k ml.  

Ha V ismert (más mérésekből ismert lehet), akkor a Ba = A0 * V összefüggés alapján a 

vérplazma alkohol, kábítószer, … koncentrációjának két időpontban történő utólagos 

mérésével meghatározható, hogy egy adott időpontban mekkora volt a vér alkohol, 

kábítószer, … tartalma és koncentrációja.  

Megjegyzés: Láthattuk, hogy a klírensz meghatározásához nem volt szükség a renográfia 

végrehajtására, de beadásra került a radiofarmakon, így a beteg számára a vizsgálat elvégzése 

nem jelet többlet terhelést.  

 

4.3.2 Bal-jobb shunt mérése 

Magzati korban a tüdő is csak a vérből tud oxigénhez jutni, ezért a szív bal és jobb oldalát 

elválasztó szeptum még nem fejlődik ki, így a vér szabadon áramlik, keveredik a szív két fele 

között. Ez biztosítja, hogy a tüdő és a szervezet egyaránt friss vérhez jusson.  

Születés után ez az állapot már nem kívánatos, és az esetek többségében záródik a szeptum, 

ezután már nem keveredik a kis és nagy vérkör vére. Fejlődési rendellenesség következtében 

előfordul, hogy a szeptum nem záródik teljesen. Ilyenkor abból a szív-félből áramlik a 

megmaradt résen a vér, amelyben nagyobb nyomás alakul ki. Ez alapján beszélhetünk bal-

jobb illetve jobb-bal shunt-ről. Mivel a nagyvérkörnek nagyobb az ellenállása, ezért a bal 

kamra izma erősebb, így a bal-jobb shunt a gyakoribb, a továbbiakban ezzel fogunk 

foglalkozni.  

A bal-jobb shunt mérése álló detektorral is elvégezhető, mégis a kamerával végzett 

vizsgálatot fogjuk bemutatni.  

Talán meglepő, de nem a szív, hanem úgynevezett perifériás (nagy eret nem tartalmazó) tüdő 

terület fölött történik a mérés. Mivel nagyon gyorsan zajló folyamatot kell nyomon 
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követnünk, ezért gyors dinamikus vizsgálatot kell végeznünk (legalább egy kép 

másodpercenként).  

Az aktivitást hirtelen adják be vénán keresztül (bólus). Az aktivitás a jobb szív-félbe, onnan a 

tüdőbe, majd a bal szív-félbe, és a nagyvérkörbe kerül.  

 
13.ábra 

 

   

Ha a vér nem térne vissza a perifériás tüdő terültre a vérkeringés során, akkor az aktivitás 

elméletileg az y = a(t - t0)
b
e

-c(t-t0)
 gamma függvény szerint alakulna. Mivel a vér idővel 

visszatér, ezért csak a görbe kezdő szakasza ilyen lefutású. A tüdő görbe kezdeti szakaszához 

a, b, c és t0 meghatározásával gamma görbét illesztünk. Meghatározzuk a tüdő és az illesztett 

görbe különbségét.  

Ha a betegnek bal-jobb shunt-je van, akkor a tüdőből a bal szív-félbe került vér egy része 

átjut a jobb szív-félbe, és onnan újra a tüdőbe. A shunt-ön keresztül visszatért vér lényegesen 

előbb jelenik meg a tüdőben, mint a nagy vérkörön keresztül érkező, ezért a különbség görbe 

korai szakaszán megjelenő emelkedésért a shunt a felelős. A különbség görbe emelkedni 

kezdő szakaszához is gamma görbét illesztünk.  

A shunt mérete a két illesztett görbe alatti terület (T1 és T2) alapján határozható meg:  

(T1 + T2) / T1 = 1 + T2 / T1.  

Az 1.2 alatti értéket nem szokás kórosnak tekinteni.  
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14.ábra   A vér átfolyását reprezentáló 16 kép, egy kiválasztott kép és a kijelölt ROI-k, 

idő/aktivitás görbék 

   

Ha az aktivitás beadása nem elég gyorsan történik, akkor az eljárással a shunt valódi 

értékénél nagyobb értéket kapunk, ezért egy kis ROI-t szokás kijelölni a vénára a szív 

közelében. Ha az ehhez a ROI-hoz tartozó görbe hosszú ideig magas, akkor az a vizsgálat a 

shunt mérésére nem alkalmas.  

 

4.3.3 EKG-val kapuzott szív vizsgálat 

A szív gyors mozgása miatt a mozgás egyes fázisainak izotópdiagnosztikai vizsgálattal 

történő közvetlen leképezése nem lehetséges. Közvetett leképezését az teszi lehetővé, hogy a 

szív működése megközelítőleg periodikus. Az egyes periódusok fölismerése az EKG 

úgynevezett R hulláma alapján lehetséges. Az R hullám indítja meg a kamrai összehúzódást, 

bizonyos elvezetésben a többi EKG hullámnál lényegesen magasabbra szökik, ez teszi 

lehetővé az egyszerű automatikus fölismerését.  

A vizsgálat megkezdése előtt a program megállapítja a leggyakoribb R-R időt, és azt annyi 

részre osztja (n), ahány különböző fázisú képet szeretnénk készíteni. Általában n kettő 

valamely hatványa (16, 32 vagy 64). A program ennyi kép számára foglal helyet, és a teljes 

területet kinullázza. Ez után indulhat a felvétel.  

Az EKG R hulláma megszakítást okoz, a program az 1. kép helyére kezdi gyűjteni az 

impulzusokat. Miután az egy fázishoz tartozó idő letelt, újabb megszakítás következik be, és 

a begyűjtés a következő kép helyén folytatódik. Ha az n. kép begyűjtése is megtörtént és még 

nem érkezett újabb R hullám, akkor az újabb R hullám érkezéséig szünetelteti a begyűjtést.  



Tankönyv fizikusoknak 

278 

 

 
15.ábra   

 

Ha olyan radiofarmakont alkalmazunk, amely az érpályában marad, akkor ezzel a módszerrel 

akár több száz szívciklus alatt is folytathatjuk a begyűjtést, ami biztosítja az egyes képeken az 

elfogadható jel-zaj viszonyt.  

Gyakran előfordul, hogy lényegesen előbb érkezik újabb R hullám, mint ahogy az normálisan 

várható lenne, ezt a jelenséget extra systole-nak nevezik. Az extra systole-t általában 

úgynevezett kompenzációs pauza követi.  

Ha az extra systole-hoz és a kompenzációs pauzához tartozó szív ciklus adatai is begyűjtésre 

kerülnének, az meghamisítaná a felvételt. Ez oly módon védhető ki, ha a begyűjtést váltott 

pufferbe történik. Amíg az egyik pufferbe folyik a begyűjtés, addig a program szabályos 

ciklusok esetén a másik puffer adatait földolgozza: hozzáadja a korábban begyűjtött 

adatokhoz, majd kinullázza. Nem szabályos ciklusok esetén csak a puffer nullázása történik 

meg.  

 

 
16.ábra   

 

Látható, hogy nem csak az extra systole-hoz és a kompenzációs pauzához tartozó szív ciklus 

tér el a normálistól (ezeknek a hossza is eltérő), hanem az ezt követő is, hiszen a kamra 

térfogata az R hullám érkezésekor jelentősen nagyobb, mint normálisan. Ezért a legtöbb 

felvevő program lehetővé teszi, hogy a leggyakoribb R-R távolságtól jelentősen eltérő 

hosszúságú ciklusokat, sőt, az ezeket követő 1, 2, … ciklust is kihagyjuk a felvételből.  

A bal kamra pumpa funkciójának vizsgálata  
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17.ábra    EKG-val kapuzott szív vizsgálat, a reprezentatív szív ciklust ábrázoló 16 kép 

   

A vizsgálathoz tartósan az érpályában maradó radiofarmakont alkalmazunk, és EKG-val 

kapuzott vizsgálatot végzünk. Kijelöljük a bal kamra legjobban kitágult állapotának (end 

diastole) vetületét.  

 
18.ábra   

 

A bal kamrában lévő aktivitás megítélését zavarja a környezetének aktivitása, ezért háttér 

ROI-t is szokás kijelölni. A bal kamra közelében kijelölt háttér ROI akkor tekinthető jónak, 

ha a hozzá tartozó idő-aktivitás görbe megközelítőleg vízszintes. Ha a háttér görbe középen 

behorpad, akkor a kamrákhoz túl közel jelöltük ki, ha kiemelkedik, akkor a háttér ROI 

belelóg a szintén nagy vértartalmú máj vagy lép vetületébe.  

A pumpa funkció legfontosabb jellemzője az úgynevezett ejekciós frakció (EF, kibocsátási 

hányados). Jelölje EDV a kamra leginkább kitágult (end diastole), ESV a leginkább 
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összehúzódott (end systole) térfogatát. Ekkor definíció szerint EF = 100*(EDV - 

ESV)/EDV%. Mivel ezek a térfogatok jó közelítésben arányosak a szívciklus megfelelő 

fázisában a bal kamra vetületében mért aktivitással, ezért EF = 100*(EDC - ESC)/EDC%, 

ahol EDC illetve ESC a háttér levonás után kapott bal kamrai aktivitás görbe maximuma 

illetve minimuma.  

Néha ESC-t a bal kamra end systole-s vetülete alapján számolják. Ilyenkor az end diastole-s 

és end systole-s ROI különbségét tekintik háttérnek.  

 
19.ábra   

 

Ennek a módszernek a korrekt alkalmazása nehézségekbe ütközik. Míg az előző módszernél, 

ha túl nagyra jelöljük ki a bal kamra vetületét, az nem okoz problémát, mert a háttér 

korrekció ennek a hatását eltüntet. Elegendő tehát arra figyelnünk, hogy elég nagynak 

jelöljük ki a bal kamrát. Az end systole-s vetület pontatlan kijelölése az EF érték hibáját fogja 

eredményezni: ha ezt a vetületet kicsinek választjuk, akkor túl nagy, ha nagynak, akkor túl 

kis EF értéket fogunk kapni, márpedig a pontos kijelöléshez nagyon nehéz objektív jellemzőt 

találni.  

 

4.3.4 Parametrikus képek 

Sokszor egy-egy szerv sok részletének a viselkedését szeretné látni az orvos. Az eddigi 

ismereteink alapján ilyenkor sok kis ROI-t kell kijelölni, és sok görbét előállítani, de a sok 

görbe egyszerre történő bemutatása áttekinthetetlen látványt eredményez.  

Sokszor nem az egész görbe, hanem csak egy-egy jellemzője érdekes az orvos számára.  

Szélsőséges estben minden pixelt külön ROI-nak tekinthetünk, ROI-nként görbéket 

készíthetünk, és – többnyire valamilyen függvényillesztéssel – meghatározhatjuk a görbe 

kívánt jellemzőjét. A jellemző értékének a pixel helyén történő színkódolt ábrázolásával 

olyan – parametrikus – képet kapunk, amely a látómezőbe vetülő részletek fontos jellemzőjét 

ábrázolja.  

Ha egy pixelben a jellemző nem számítható, akkor 0 vagy más speciális értéket adhatunk 

meg.  

Példák dinamikus vizsgálatok képsorozataiból képzett parametrikus képekre:  

PMax: pixelenként a képsorozat maximális értéke,  
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20.ábra   

 

Sokszor „tisztítják” a parametrikus képet. Ilyen tisztítás lehet, hogy a túlságosan alacsony 

aktivitású területen nem jelenítik meg a paramétert, vagy hogy a kép sorozatnak csak egy 

részét használják föl a parametrikus kép kiszámításához. 

A bal fölső képhez (Max) nem használtuk az első néhány képet, mert akkor még a szív és a 

nagy erek aktivitása nagy, de a vizsgálat célja a máj epe kiválasztó funkciójának 

tanulmányozása. A jobb fölső és a bal alsó kép csak azokon a területeken ábrázolja a 

paramétert, ahol a Max kép elég nagy aktivitást mutat.  

 

TMax: pixelenként a maximum elérésének ideje (esetleg a kép indexe),  

T1/2: T fél érték (exponenciális/lineáris függvény illesztés alapján). Ha egy pixelben nincs 

ürülés, ott 0 vagy nagyon nagy lehet a T1/2 érték.  

MTT: (Mean Transit Time) átlagos átfolyási idő,  

Fázis és amplitúdó kép  

Az EKG kapuzott vizsgálat esetén minden pixel érték periodikusan változik, tehát Fourier 

sorba fejthető.  

Legyen  

Fk a sorozat k. képe (1 < k < n) és φk = (2k - 1)π/n, akkor  

  a cos kép,  

  a sin kép,  

  az átlag kép,  
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  a fázis kép,  

FA = (2/n)sqrt(C
2
 + S

2
)  az amplitúdó kép  

 

Az amplitúdó kép azt mondja meg, hogy az egyes pixelekben milyen erős a pulzáció, a fázis 

kép pedig azt, hogy mikor történik az összehúzódás.  

 
21.ábra 

   

Amp az amplítúdó, Ph a fázis, mellette a fázis képről készült hisztogramm.  

ED az end diastole-s, mellette az end systole-s kép.  

 

4.3.5 Funkcionális képek 

Tegyük fel, hogy egy képsorozat képein csak a tüdő és szív vetülete látszik, továbbá azt, hogy 

a tüdő illetve a szív minden részlete azonos módon működik. Ekkor a képsorozat képei a tüdő 

és a szív képe, valamint a tüdő és a szív működése alapján előállítható.  

 
22.ábra 
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Az L és a H kép azt mutatja, hogy az egyes pixelekben milyen mértékben van jelen a tüdő és 

a szív. l(t) és h(t) azt mutatja, hogy „működik” a tüdő és a szív. L és H fiziológiás (faktor) 

képek, l(t) és h(t) fiziológiás faktorok (faktor súlyok). Ha az Fk kép a tk időpontban (tk 

közepű idő intervallumban) készült, akkor Fk  L*l(tk)+H*h(tk).  

 

Faktor analízis vagy fő komponens analízis (PCA) segítségével tetszés szerinti F1, F2, … Fn 

kép sorozat esetén lehet találni olyan Ω1, Ω2, … Ωn faktor képeket és olyan ω1, ω2, … ωn 

faktor súly sorozatot, hogy , vagy mátrix alakban F és az is igaz, hogy a 

lehetséges m tagú sorozatok között  minimális.  

A faktor analízissel kapott képek általában nem tekinthetők fiziológiás képeknek, mert 

negatív elemeket is tartalmaznak. Ennek egyszerű magyarázata, hogy a faktor analízis 

alkalmazása orthogonális (merőleges) faktorokat (jelen esetben faktor képeket és faktor 

súlyokat) szolgáltat, amelyek skalár szorzata 0, ez pedig azt jelentené, hogy minden pixelbe 

csak egyetlen szerv vetülhetne.  

A faktorok transzformálhatók:   Ha T invertálható, akkor legyen  és  , ekkor 

 = (T)(T
-1) = (TT

-1
) = ,  tehát  .  Ha Φ és φ nem tartalmaz 

negatív elemeket, fiziológiásnak tekinthető.  

A T transzformáció megkereséséhez használható kritériumok:  

• pozitivitás (Φi minden pixele és φi minden pontja > 0),  

• bizonyos területeken bizonyos szerv nincs jelen (a ROI fölött Φi = 0).  

A zaj miatt a kritériumok általában csak közelítőleg teljesíthetők.  

Kérdések, megoldatlan problémák:  

• A faktorok száma. A megoldást befolyásolja, hogy hány faktort keresünk.  

• A fiziológiás faktorok egyértelműsége. Elképzelhető, hogy ugyanazokból az adatokból 

eltérő „fiziológiás faktorok” vezethetők le.  

• A fiziológiás faktorok stabilitása. Elképzelhető, hogy egy felvételt megismételve (amikor 

csak a felvételt kísérő zaj változik) lényegesen eltérő faktorokat kapunk.  

 

4.3.6 Kondenzált képek 

Transzport folyamatok nyomon követésére alkalmazható. Ilyen például a mukocilliáris 

klírensz (a légcső tisztulása).  

A légcső falában nedvesítő és csillós sejtek találhatók. a nedvességnek köszönhető, hogy a 

légcső falának ütköző porszemek kitapadnak a légcső falára. Természetesen nem lenne jó, ha 

a kitapadt porszemek örökre ott maradnának. A csillós sejtek egész a garatig „söprik” a 

porszemeket, odaérve nyelés közben a gyomorba kerülnek. Ezt a folyamatot nevezzük 

mukocilliáris klírensznek.  

A mukocilliáris klírensz rádióaktív izotópos nyomjelzéssel kvantitatív módon vizsgálható. A 

beteggel porlasztott formában rádiofarmakont lélegeztetnek be. A radofarmakon egy része 

egyenetlenül kitapad a légcső falán. A csillós sejtek a kitapadt porszemekkel együtt a 

radiofarmakont is fölfelé söpri a légcsőben. A légcsőről kamerával dinamikus kép sorozatot 

készítünk.  
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23.ábra   
 

A légcső fölött ROI-t jelölünk ki. A kondenzált kép k. oszlopát oly módon állítjuk elő, hogy 

az y magasságban lévő pixel értéke legyen egyenlő a k. kép ROI-n belüli részében y 

magasságban lévő pixel értékek maximumával. A kondenzált képen nagyjából párhuzamos 

sávokat figyelhetünk meg. A sávok meredekségéből megállapítható a mukocilliáris klírensz 

sebessége. A pixelek y irányú mérete mm dimenziójú, mértéke a kamera geometriája alapján 

kiszámítható, az x iránya idő dimenziójú (az egy kép felvételéhez használt idő).  

A légcső tisztulásának vizsgálatánál szerencsénk volt, hogy a légcső vizsgált szakasza közel 

egyenes, a vetületét függőleges irányba lehet állítani. A technika azonban általánosabb 

esetben is használható. 

Gyomorürülés: A beteggel radiofarmakonnal jelzett ételt etetünk, majd dinamikus vizsgálatot 

készítünk. 

A radofarmakon eloszlik a gyomorban, majd kisebb adagokban távozik onnan. Előállítjuk a 

kép sorozat összeg (vagy átlag vagy PMax) képét, ezen ki tudjuk jelölni azt az útvonalat, 

amelyen valamely adag távozik a gyomorból. Magát az útvonalat fogjuk ROI-nak tekinteni. 

A ROI minden pontjának meghatározzuk az útvonalon mért távolságát a kezdő ponttól. A 

kondenzált kép k. oszlopában y magasságban azt a pixel értéket fogjuk elhelyezni, amely a k. 

képen az útvonalon a kezdőponttól y távolságra van. 

A kondenzált kép feldolgozása, értelmezése az előző esethez hasonló.  

 

 
                                    24. ábra 
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25. ábra   
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4.4 Három dimenziós (3D) adatok megjelenítése 

 

4.4.1 Általános bevezetés 

A három dimenziós adatok legteljesebb megjelenítése metszetek formájában valósítható meg. 

A szokásos metszetek:  

 transzverzális,  

 frontális,  

 szagittális,  

 ferde.  

   

A térbeli összefüggések metszetek síkjával szöget bezáró irányban történő megfigyelése 

komoly nehézségekbe ütközik, ezért más megjelenítési módok is szokásosak.  

A megjelenítendő információ lehet valamilyen felülethez kötődő – a hétköznapi 

megfigyeléseink is általában ilyenek – vagy a térben megoszló – ilyen például a vízben nem 

teljesen elkevert színes folyadék.  

Ha az információ felülethez köthető, és a felület alakja nem lényeges, akkor elképzelhető a 

felület síkba terítése. Ilyen módszert alkalmaznak a szívizom vérellátásának vizsgálatakor a 

bull‟s eye megjelenítéskor.  

Ha a felület alakja lényeges, akkor a grafikában alkalmazott eljárások állnak 

rendelkezésünkre (surface rendering). Ilyenek a felület drót-vázzal történő megjelenítése, 

vagy térhatású kép előállítása, amely tartalmazhat átlátszó (transparent) és nem átlátszó 

elemeket.  

A térbeliség érzékelése több dologból tevődik össze:  

 A két szem két kissé eltérő képet lát, ezek az agyban szintetizálódnak (sztereó látás). 

Ez az érzékelési mód csak viszonylag közeli tárgyak esetén működik. Ha a tárgyak 

nagyon távol vannak, akkor a két kép olyan kis mértékben különbözik egymástól, 

hogy az agy már nem képes a távolságok különbségét érzékelni.  

 Nagyság konstancia: közeli dolgok nagyobbnak látszanak. Az ismert dolgok 

méretével tisztába vagyunk, ha például egy embert kicsinek látunk, azt általában úgy 

érzékeljük, hogy távol van tőlünk. A festők is alkalmazzák ezt a módszert a távolság 

érzékeltetésére.  

 Megvilágítás:  

– ha pontforrásból történik a megvilágítás, akkor a fényforráshoz közeli dolgok jobban 

megvilágítottak,  

– pontforrásból történő és párhuzamos megvilágítás esetén is a merőlegesen megvilágított 

dolgok fényesebbek, mint a ferdén megvilágítottak.  
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Felület megjelenítés esetén általában alkalmazhatjuk a számítógépes grafikában használatos 

módszereket. Ennek során megadhatjuk a felület fényvisszaverő képességét, ami lehet 

tükröző (sima, fényes felület) és diffúz (érdes felület).  

 diffúz fényvisszaverődés esetén a közeli dolgok fényesebbek, mint a távolabbiak.  

 a fényforrás és a nézőpont egybeeshet: nagyon egyszerű a megvalósítása,  

 különbözhet (több fényforrás): árnyék keletkezhet.  

   

Többszörös visszaverődés figyelembevételével alkothatunk képet (sugárkövetés – ray 

tracing).  

A számítógép képernyőjén előállított kép mozoghat, foroghat, ami emeli, sőt, önmagában is 

biztosíthatja a térhatást.  

Három dimenziós orvosi képek megjelenítésénél általában párhuzamos vetítés alkalmazható, 

és föltételezhető, hogy a fényforrás és a nézőpont egybeesik, ez nagy mértékben egyszerűsíti 

a megjelenítéshez szükséges algoritmust. Ugyancsak egyszerűsítés, hogy a felület általában 

egy színűnek tekinthető.  

 

4.4.2 Felület megjelenítés (surface rendering) 

 
26. ábra 

   

A felületi pont fényessége függ a pont képernyőtől mért távolságától (d), továbbá a vetítő 

sugár és a felület adott pontjához tartozó normális által bezárt szögtől (φ).  

A fényesség: f(d,φ), egyszerű esetben pl. 1/(d*cosφ), vagy D-d, … alkalmazható.  
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4.4.3 Algoritmusok 

Használhatjuk a felület sokszögekkel való közelítése után a számítógépes grafikában 

szokásos algoritmusokat, de ez a két lépcsős módszer egyrészt a közelítés miatt hibákat 

eredményezhet, másrészt hosszadalmas lehet.  

A legegyszerűbb, ha a képernyő minden pixeléhez megkeressük d-t és φ-t. n db n*n-es kép 

esetén ez a módszer O(n
3
) műveletet igényel.  

Ha több irányból is elő akarjuk állítani a felület nézetét, akkor előkészítés után O(n
2
)-es 

algoritmust is alkalmazhatunk. Ehhez meg kell keresnünk és listára kell fűznünk az elvileg 

látható voxeleket, illetve a voxelek látható lapját. Minden térnyolcadhoz más listát kell 

készítenünk. A listán azok a lapok szerepelnek előbb, amelyek távolabb vannak a 

nézőponttól.  

Elvileg látható voxelekről beszéltünk, mert nem biztos, hogy valójában is láthatók, ahogy ezt 

a mellékelt két dimenziós példa mutatja.  

 

27. ábra 

A lista előállítása O(n
3
) műveletet igényel, de a továbbiak során egy-egy nézet előállításához 

már O(n
2
) művelet elegendő.  

A lista minden eleméhez megállapítjuk, hogy a képernyő melyik részére milyen színű pixelt 

kell rajzolnunk. Az algoritmus során előfordulhat, hogy a képernyőnek olyan pontjára kell 

rajzolnunk, ahova már korábban is rajzoltunk. Ez nem probléma, mert a lista elemek 

sorrendje biztosítja, hogy a később rajzolt voxel közelebb van a nézőponthoz, tehát a 

korábban rajzolt voxelt eltakarja.  

Előfordulhat az is, hogy a képernyőn a megjelenített objektum belsejében kitöltetlen pixelek 

maradnak. Ennek az az oka, hogy ferde nézet esetén a szomszédos voxelek vetülete egy 

pixelnél nagyobb távolságra kerülhet egymástól, és a kerekítés miatt kimarad egy pixel. Ezen 

könnyen segíthetünk, ha minden voxel vetületét legalább 2
1/3

-szor nagyobb oldalú négyzeten 

ábrázoljuk, mint a voxel oldaléle.  
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Ultrahang segítségével készült magzati 

felvétel. A mai technika már lehetővé 

teszi a három dimenziós kép gyors 

elkészítését, így ezek egymás után 

fűzésével mozgó képet állíthatunk elő. 

Az adatok transzformációjával 

elérhetjük, hogy tetszés szerinti irányból 

nézzük meg a felvételt. 

   

28. ábra 

 

Különböző felvételi technikával készített három dimenziós felvételek regisztrációja után 

lehetőségünk van a felvételeken látható információ együttes megjelenítésére. Pl. az 

agydaganat az MR képen, a csontrendszer a CT képen, az agyban futó nagy erek az MRA 

képen látszik legjobban. A daganat sebészi eltávolításának tervezéséhez és végrehajtásához 

nagy segítséget nyújt ezek egyetlen képen történő megjelenítése. A különböző felvételek 

alakzatait eltérő (zöld, szürke, piros) színskálán ábrázoljuk.  
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MR CT MRA 

   

tumor csont nagy erek 

   

 
29. ábra  

4.4.4 Térfogat megjelenítés (volume rendering) 

Gyakran előfordul, hogy a vizsgálni kívánt elváltozás nem jól kapcsolható valamely 

felülethez. Ilyen esetekben térfogat megjelenítést alkalmazhatunk.  

Tételezzük fel, hogy minden voxet emittál – fényt bocsát ki – és abszorbeál is – a ráeső fényt 

csak részben engedi át. Az i-dik voxelből kilépő fény a belépő fénytől és az i-dik voxeltől 

függ.  

 

                 30. ábra 
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Ii+1=f(Ii,Vi). Szokásos, hogy I0=0 és Ii+1=C*Ii+Vi, ahol C az abszorpciós konstans. Ha C=1, 

akkor ez a megjelenítés abszorpció mentes projekció.  

Másik speciális eset a maximális intenzitás megjelenítés: Ii+1=max(Ii,Vi).  

 

Agy vérátfolyásának megjelenítése három dimenziós 

maximális intenzitás képen.  

 

A képről nem dönthető el, hogy az ábrázolt érték az agy jobb 

vagy bal oldalán lévő vérátfolyás értékét mutatja. 

31. ábra   

 

Ez a módszer alkalmas lehet pl. tumor keresésre. Olyan radiofarmakonnal készítünk SPECT 

vizsgálatot, amely a tumorban dúsul. Ekkor a metszeti képek tanulmányozása helyett célszerű 

lehet a maximális intenzitás megjelenítése. Ezek a képek önmagukban nem mutatnak 

térhatást, a térhatás pl. az alakzat forgatásával érhető el.  

 

4.4.5 A felület és térfogat megjelenítés kombinációja 

 
32. ábra 

 Sok esetben nem a felület alakja, hanem a szerv felülethez közeli részének működése 

informatív a leletezés szempontjából. Ilyen például az agy szürke állományának vérellátása. 

Az agy szürke állománya viszonylag vékony, de radioizotópos módszerrel nem magán a 

felületen, hanem a szürke állomány belsejében határozható meg a vérátfolyás mértéke. Ennek 

a három dimenziós ábrázolásához először meghatározzuk a szürke állomány felszínét, majd a 

felszín látható pontjaiban meghatározzuk a felület normálisát, és a normális 

meghosszabbítása mentén megadott mélységig megkeressük a maximális vérátfolyást mutató 
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voxelt. Az a voxel jól jellemzi a szürke állomány adott területének vérátfolyását. Ennek a 

voxelnek a színkódolt értékével színezzük a felület adott pontját.  

 

Agy vérátfolyásának megjelenítése három dimenziós 

mélységi intenzitás képen. 

 

A képen ábrázolt érték az agy bal oldalán lévő vérátfolyás 

értékét mutatja. 

33. ábra   

 

4.4.6 Három dimenziós parametrikus képek 

A szívizom mozgásának tanulmányozásához három dimenziós parametrikus képet 

alkalmazhatunk. A szokásos fázis és amplitúdó kép metszet formában nehezen áttekinthető:  

 
Fázis kép  

 
Amplitúdó kép  

34. ábra   

 

Az átlagos vértartalom kép alapján könnyen előállíthatjuk a bal kamra felszínének három 

dimenziós képét, de az elég kevés információt hordoz. Ehelyett célszerű a felszínt a felszíni 

ponthoz tartozó fázis illetve amplitúdó értékkel színezni.  
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Fázis kép / Amplitúdó kép  

 

Kb. egészséges bal kamra. 

A fázis képen jól látszik, hogy a bal kamra teljes területén az 

összehúzódás kb. egyszerre történik. Az amplitúdó képen 

látható, hogy az összehúzódás erőteljes.  

 

Aneurizmás bal kamra.  

A fázis képen jól látszik, hogy a bal kamra hátsó fali és a 

csúcsi részen az összehúzódás késve történik (aneurizma). Az 

amplitúdó képen látható, hogy ezen a részen az összehúzódás 

kis mértékű. 

35. ábra   

 

4.4.7 Korrekciók 

 
36. ábra   

Középpont vándorlás  

A gamma kamera körpályán mozog, miközben a kamera középpontján a felületére bocsátott 

merőleges egyenes a forgástengelyt mindig ugyanabban a pontban metszi. Egy körülfordulás 

alatt sok metszet vetülete készül el. 

  

A gyakorlatban a körpályán történő mozgás nem ennyire szabályos a kamera igen nagy súlya 

következtében, ezért a vetületek torzulnak. A torzulás csökkentésére középpont vándorlás 

korrekciót végeznek.  
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37. ábra 

   

Középpont vándorlás korrekcióhoz pontforrást helyeznek a forgástengely közelébe, mivel a 

forgás tengely pontos helyzete nem állapítható meg. A pontforrásról vetületi képeket 

készítenek.  

 
38. ábra 

   

A vetület y koordinátája nem változhatna, ha a kamera felületének síkja végig párhuzamos 

lenne a forgás tengellyel. A középpont y irányú vándorlásának mértékét a ζ szögű vetület 

esetén tehát úgy állapíthatjuk meg, hogy az y koordinátákhoz konstanst illesztünk, és a 

vándorlás mértéke az aktuális y-nak a konstanstól való eltérése.  

39. ábra  

   

Az x koordinátája szinuszos változást mutathat annak megfelelően, hogy a pontforrás 

általában nincs pontosan a tengelyen. Ennek megfelelően a*sin(ζ - φ) alakú függvényt kell 

illesztenünk az x koordinátákhoz, ahol a és φ szabad paraméter.  

 
40. ábra 
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Konkrét tomográfiás vizsgálat esetén a ζ szögű vetületet a rekonstrukció végrehajtása előtt az 

így megállapított korrekciónak megfelelően el kell mozgatni.  

Homogenitás korrekció  

A kamera inhomogenitása a metszeteken gyűrű-szerű műtermékeket (artefaktumokat) 

eredményez. Ennek elkerülésére a vetületeken homogenitás korrekciót szokás végezni: a 

vetületet a homogenitás kép és a homogenitás kép átlagának reciprokával pixelenként 

beszorozzák.  

Attenuation (gyengülési) korrekció  

SPECT vizsgálatok esetén az egyes metszeteken a radiofarmakon eloszlását szeretnénk látni, 

de ezt megzavarja, hogy a rádióaktív bomlást kísérő sugárzás részben elnyelődik a 

szervezetben a vetület képződése előtt, és nincs olyan információnk, amely alapján a 

vetületeket korrigálni tudnánk.  

A korrigálatlan vetületekből rekonstruált metszetek a középső területen a valóságosnál 

alacsonyabb aktivitást mutatnak. A metszetek gyengülés korrekciójára Chang a következő 

módszert javasolta. 

Állapítsuk meg a metszeten a szervezet kontúr vonalát! Ezután a metszet belsejében lévő 

tetszés szerinti pontból húzzunk sugarakat a kontúr vonalhoz!  

 
41. ábra 

   

Tételezzük fel, hogy a lineáris gyengülési együttható a szervezeten belül mindenütt μ. Ez 

természetesen csak közelítőleg igaz. Ekkor az Ri sugáron a gyengülés e
-μRi

. Ha M sugarat 

vettünk föl, akkor az átlagos gyengülés:  

.  

Ez alapján a C korrekciós kép a kontúr vonalon belül .. A korrekciót az 

eredeti és a C kép pixelenkénti szorzásával végezhetjük el (nem mátrix szorzással!).  



Tankönyv fizikusoknak 

296 

 

 
42.ábra   Korrigálatlan kép 

 

 
43. ábra   A korrigált kép  
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4.4.8 Transzformációk 

Reorientáció  

   

A legritkább esetben sikerül olyan metszetet rekonstruálnunk, mint amilyen az orvosi 

atlaszokban fordul elő. Ennek nem az asszisztencia „ügyetlensége” az oka. Sok esetben a 

beteg állapota nem engedi meg a kamera optimális beállítását, vagy az elváltozások pontos 

fölismeréséhez, értelmezéséhez különböző irányú metszetek előállítására van szükség. 

Ezeknek a metszeteknek az előállításához meg kell ismerkednünk a metszeti képekből 

előállított 3 dimenziós adatok ábrázolásával, és a 3 dimenziós lineáris transzformációkkal.  

3 dimenziós adatok  

   

A vetületi képekből a rekonstrukció során a transzverzális metszeteket kapjuk meg. A 

transzverzális metszetek „egymás alá helyezésével” 3 dimenziós adatokhoz jutunk.  

A 3 dimenziós adatokat a tomográfhoz rögzített (X,Y,Z) bal sodrású koordináta rendszerben 

szokás megadni, ahol a hátán fekvő beteg jobb oldala felé mutat vízszintesen az X tengely, 

függőlegesen lefelé az Y tengely és a beteg lába felé, a kamera forgástengelyével 

párhuzamosan a Z tengely. A 3 dimenziós adatok elemi egységét voxel-nek szokás nevezni.  

A képernyőn mindig vízszintes az x tengely, és föntről lefelé mutat az y tengely.  
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44. ábra 

   

A transzverzális metszeteken kívül szokásos a frontális és a szagittális képek megjelenítése 

is. Az egyes metszetek síkját, és a metszeti képek sorszámozását a mellékelt táblázat mutatja.  

   

A metszet helyzete Megnevezése A képek sorrendje  

Az (X,Y) síkkal párhuzamos Transzverzális fej → láb  

Az (X,Z) síkkal párhuzamos Frontális elől → hátul  

síkkal párhuzamos Szagittális jobb → bal 

   

Lineáris transzformációk  

   

A legfontosabb lineáris transzformációk közül a nagyítás és a forgatás végrehajtható mátrix 

szorzás segítségével, de az eltolás nem. Hogy az eltolás is végrehajtható legyen, át kell 

térnünk a szokásos (inhomogén) koordinátákról a homogén koordináták használatára. Ez úgy 

történik, hogy a szokásos x, y, z koordináták mellé negyedikként fölveszünk egy w 

koordinátát is. A pontok koordinátáit oszlopvektor formában fogjuk felírni.  

Az x, y, z inhomogén koordinátákkal magadott pont homogén koordinátás alakja x, y, z, 1.  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/x,%20y,%20z
http://oftankonyv.reak.bme.hu/x,%20y,%20z,%201
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Jelen tárgyalásunkban ennél többet nem is kell tudnunk a homogén koordinátákról.  

A szokásos lineáris transzformációk homogén koordinátás alakban mátrixszorzás alakban 

írhatjuk föl. A transzformációk mátrix szorzás formában történő végrehajtása azért előnyös, 

mert legtöbbször több transzformációt kell egymás után végrehajtanunk, és így – a mátrix 

szorzás asszociatív tulajdonsága alapján – lehetőségünk van a transzformációk együttes 

hatását a mátrixok szorzásával kiszámítani, és a – nagyon időigényes – transzformációt csak 

egyszer végrehajtanunk.  

Agy felvétel reorientációja  

Az a kívánalom, hogy a transzverzális metszeten a beteg arca fölfelé nézzen. Ha nem így van, 

akkor ki kell választanunk egy olyan metszetet, amelyen jól kijelölhető az „előre” irány, majd 

olyan forgatást kell alkalmaznunk, melynek hatására ez az irány függőlegessé válik.  

 
45. ábra 

   

Az elforgatott transzverzális metszeten kijelöljük azt az egyenest, amelyen keresztül haladó 

frontális metszetet szeretnénk előállítani. A frontális metszetből kiderül, hogy a felvétel során 

a beteg feje félre volt-e billentve. Ha igen, akkor ki kell jelölni azt az irányt, amelyet 

vízszintesbe kívánunk forgatni.  

 
46. ábra 

   

Az így kapott metszeten kijelölünk egy függőleges egyenest, amelyen keresztül haladó 

szagittális metszetet szeretnénk előállítani. A módosított szagittális metszeten kijelöljük az 

agyalap irányát, és azt az irányt vízszintesbe forgatjuk.  
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47. ábra 

   

Bal kamra (szívizom) reorientációja  

A transzverzális metszeten kijelöljük a bal kamra középpontját a kamra csúcsával összekötő 

irányt, és függőlegesbe forgatjuk.  

 
48. ábra 

   

Előállítjuk a kijelölt egyenesen áthaladó módosított szagittális metszetet, és azon is kijelöljük 

a bal kamra középpontját a kamra csúcsával összekötő irányt, és függőlegesbe forgatjuk.  

 
49. ábra 

   

Bull‟s eye  

A szívizom perfúziójának vizsgálatát az egyenetlen aktivitás eloszláson kívül az is 

megnehezíti, hogy kép sorozaton kell megítélni. A térben egymáshoz közeli voxelek másik 
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képen találhatók. A probléma áthidalására vezették be a bull‟s eye megjelenítést.  

A szívizomról készült reorientált felvételből indulunk ki.  

 
50. ábra 

   

A szív csúcsi részén áthaladó rövid tengely metszetből körlapot, a többi metszetből egy-egy 

körgyűrűt képezünk. Minél magasabban van a metszet, annál nagyobb a körgyűrű sugara. A 

körlapot és a körgyűrűket koncentrikusan helyezzük el úgy, hogy a szomszédos körgyűrűk 

érintkezzenek egymással. A körlapban és a körgyűrűkben úgy határozzuk meg a pixel 

értékeket, hogy sugár irányban megkeressük a megfelelő rövid tengely metszeten a bull‟s 

eye-ban ábrázolni kívánt jellemzőt. Ez általában a maximális (vagy átlagos) érték egy 

bizonyos intervallumon belül. Úgy képzelhetjük el, mintha a szívizmot egy körlapba 

deformálnánk.  

Ezzel az ábrázolással természetesen információt veszítünk, de abból a szempontból előnyös, 

hogy a térben közel lévő, de különböző metszeteken található voxelek hatása a bull‟s eye-on 

egymáshoz közel jelentkezik.  

A módszer legnagyobb hátránya, hogy nagyon kényes a legalsó rövid tengely metszet 

kijelölésére, ezért nagyon sokszor nem is figyelik a bull‟s eye középső részét.  

A bull‟s eye másképp is elkészíthető. Képzeljünk el a szívizom belsejében egy fél gömbből 

és egy erre helyezett hengerből álló modellt.  

51. ábra  

   

A modell minden pontja megkapja azt a jellemzőt, amely sugár irányban a megadott 

intervallumban található. A sugár iránya a modell henger részében párhuzamos a rövid 

tengely síkjával, a félgömb részen egybeesik a félgömb megfelelő sugarával. A bull‟s eye 

(x,y) pontja a modell palástja alapján kap értéket.  
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52. ábra 

   

Legyen a bull‟s eye sugara R, az (x,y) pontjának a középponttól mért távolsága ρ, továbbá a 

modell csúcsától a modell tetejéig húzott alkotó hossza A, a modell falának ahhoz a 

pontjához húzott alkotó hossza, amelyből az (x,y) pont értéke származik a. Ekkor A : R = a : 

ρ. Innen a = A * ρ / R.  

Ha a > r π/2, akkor a modell pontja a hengeren, különben a félgömbön van.  
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53. ábra  Szívizom perfúziójáról készült eredeti tranzaxiális metszetek 

 

 
  54. ábra   Ugyanazon vizsgálat reorientált rövid tengely metszetei 
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55. ábra  Bull's eye 
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5 Képalkotás szerepe a sugárterápiában 

 

5.1 A sugárterápia múltja és jelene 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

Az ionizáló sugárzások biológiai hatását már több mint száz éve ismerik. Miután Wilhelm 

Konrad Röntgen, 1895-ben felfedezte az X-sugarakat, megfigyelték, hogy a sugárzásnak 

hatása van az élő szervezet szöveteire. Jutassy József már 1896 nyarán bőrgyógyászati 

kezelésekre alkalmazta a röntgensugárzást úgy, ahogy azt a Wiener Medizinische 

Wochenschrift publikálta. Wilhelm Alexander Freund 1897-ben Bécsben publikálta az X-

sugarak terápiás alkalmazásáról szóló első tanulmányt. Miután Antoine Henri Becquerel a 

radioaktivitás (1896), Marie és Pierre Curie pedig 1898 júliusában a polónium, majd még 

ugyanennek az évnek decemberében a rádium felfedezését publikálta, megkezdődhetett a 

radioaktív izotópok alkalmazása az orvostudományban. (A felfedezésekért Bequerel és a 

Curie házaspár 1903-ban Nobel díjat kapott.)  

 

1. ábra Marie Curie  

Pierre Curie 1904-ben maga is megfigyelte, hogy a rosszindulatú daganatokat gyorsabban 

pusztítja a rádium sugárzás, mint az egészséges szöveteket. A. G. Bell először helyezett tokba 

rádiumot, hogy azt közvetlenül a testben helyezze el. Rádium sókat vagy radon gázt tűkbe, 

szemcsékbe vagy gyöngyökbe zárva 1905 óta alkalmaznak brachyterápia céljára. Az 

Egyesült Államok-béli első kezelésről a Medical Record 1903. október 17-i száma számol be 

(Cleaves, 1903). A múlt század első felében rádiummal és néhány száz kV-os 

röntgensugárzással történtek a kezelések.  

A sugárterápia gyors fejlődése a II. Világháború befejezésével kezdődött el. Az első 

kobaltágyú 1951-ben készült el, a kanadai Ontario Sugárterápiás központban az első beteget 

az év október 27-én kezdték el kezelni. Az első, klisztronnal működő gyorsítót Russell 

Varian, Sigurd Varian, David Webster, William Hansen és John Woodyard fejlesztették ki, és 

a Mark I névre keresztelt prototípus 1946-ra készült el. 1952: Henry Kaplan és Edward 

Ginzton elkezdték építeni az első orvosi lineáris gyorsítót gyógyászati célból. Az első beteget 

a tengerentúlon, a San Franciscó-i Stanford Kórházban kezelték 1956-ban. Európában az első 
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magnetronnal működő gyorsítót (8 MV) Londonban a Hammersmith Kórházban 1952-ben 

helyezték üzembe, az első beteget 1953-ban kezelték. Ezzel egy időben kezdte meg 

Svédországban, Lars Leksell fizikus és Borje Larsson sugárbiológus a sugársebészeti 

kísérleteket állatokon. Az eljárást Leksell 1949-ben röntgensugárzásra szabadalmaztatta, 

majd később 
60

Co forrásra adaptálták, ennek eredménye a Gamma Kés 1968-as üzembe 

helyezése volt.  

1972-ben G. N. Hounsfield kifejleszti a számítógépes réteg-felvételezés technikáját. Ezt 

hamarosan követi a mágnesesrezonancia-képalkotás és a pozitron emissziós réteg-

felvételezés. 1978-ban a kereskedelemben megjelennek a 2D besugárzás-tervezőrendszerek, 

majd később a kilencvenes években a 2.5D és a 3D rendszerek. A konformális besugárzás-

technikánál először projekciós blokkokat, később sokleveles kollimátorokat (MLC) 

alkalmaztak. A kilencvenes években kezdték alkalmazni az intenzitás modulált sugárterápiát, 

ezzel párhuzamosan fejlődött a képvezérelt és a légzésvezérelt sugárterápia.  

A DICOM formátumú terápiás CT-képek esetében konverziós szoftver nélkül lehet 

figyelembe venni a CT-képek inhomogenitás információit. E lehetőségek újabb fejlesztésre 

ösztönözték a besugárzástervező rendszereket fejlesztő cégeket, és hamarosan a piacra 

kerültek az olyan algoritmussal számoló tervezőrendszerek, amelyek már a Hounsfield 

számok alapján figyelembe veszik a különböző szövetek sűrűségét. A sugárterápiával 

párhuzamosan igen gyors ütemben fejlődik a sugárbiológia is, ami egyre magasabb dózisok 

kiszolgálására ösztönzi az onkoradiológusokat. A nagyobb dózisokkal történő kezelés csak 

pontosabb betegbeállítással, betegrögzítéssel, mezőellenőrzéssel képzelhető el.  

A daganat eredményes sugárkezelésének és gyógyításának feltétele a daganat 

sugárérzékenysége, a szövet jó oxigenizáltsága, továbbá, hogy a daganat tulajdonságaihoz 

mérten a megfelelő sugárforrást, besugárzási technikát, frakcionálást és összdózist 

válasszunk, röviden, hogy optimális besugárzási terv készüljön minden egyes beteg számára. 

E tervnek figyelembe kell vennie a beteg anatómiáját, a sugárbiológia és a sugárfizika 

törvényeit. A sugárterápiához megfelelő terápiás sugárforrásoknak az alábbi 

követelményeknek kell megfelelniük:  

1. áthatolóképességük arányban legyen a besugarazandó góc mélységével a testben,  

2. a nyílt mező dózisprofilja homogén legyen,  

3. a sugárnyaláb jól definiált legyen, azaz a félárnyék minél keskenyebb legyen,  

4. a sugárnyaláb irányítható legyen a beteg testének megfelelő területére.  

A sugárterápiában három különböző technikát alkalmazunk:  

1. Teleterápia - külső sugárforrásokkal (röntgen, gamma, elektron és neutron sugárzók),  

2. Brachyterápia - gamma vagy béta sugárzást tűk, tubusok, plakkok vagy szemcsék 

formájában alkalmazzuk a testfelszínre, intersticiálisan a tumoros szövetekbe, vagy 

intrakavitárisan természetes vagy mesterségesen létrehozott testüregekben,  

3. Nyílt radioaktív izotópok alkalmazása (pl. orálisan alkalmazott 
131

J).  

  

 

5.2 A sugárterápia fejlődése Magyarországon 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

 

A magyar sugárterápia mindig is igyekezett lépést tartani a nemzetközi fejlődéssel. 1896-ban 
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Jutassy József elvégezte az első bőrtumor-kezelést röntgensugárral. Hőgyes Endre az Orvosi 

Hetilap - A hazai és külföldi gyógyászat és Kórbúvárlás Közlönyében felveti a sugarak 

biológiai hatékonyságának és orvosi terápiás hasznosításának lehetőségét: "Nem lehetetlen, 

hogy ezen új sugaraknak, melyeknek mechanikai tekintetben oly hatalmas szövet penetráló 

hatásuk van, a mellett kétségen kívül chemiai tekintetben is hatnak, therapeutikai tekintetben 

is szerepük fog lenni a medikában." 1910-ben hazánkban is megkezdték a rádium 

gyógyászati alkalmazását. Gróf Semsey László, testvérének Semsey Andor végrendeletének 

végrehajtója, az örökhagyó kívánságának megfelelően, hagyatékának nagy részét 

rádiumvásárlásra fordította, amivel megalapozta a magyarországi rádiumterápiát. Ezt az 

adományt Kisfaludy Pálra az Országos Társadalombiztosító Intézet kórházának főorvosára 

bízták, aki 1932-ben megalapította az első rádiumosztályt. Ma az intézmény elnevezése 

Uzsoki utcai Kórház Fővárosi Onkoradiológia Központ. Az Országos Onkológiai Intézet 

elődje az 1935-ban megalapított Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet volt. 1937-től az 

intézet sugárfizikusai voltak báró Toperczer Johanna és Bozóky László. A sugárvédelmet és a 

sugárterápiát új alapokra helyezték az Intézetben. Bozóky professzor sugárfizikai 

laboratóriumot rendezett be, amit korszerű műszerekkel szerelt fel, közülük néhányat maga 

fejlesztett ki, vagy épített. 1958-ban, hét évvel az első kobaltágyú üzembe helyezése után 

Magyarországon az Országos Onkológiai Intézetben telepítették az első teleterápiás 

készüléket GRAVICERT néven, amit Bozóky professzor tervei alapján a Medicor Művekben 

gyártottak, három évvel később az Uzsoki utcai Kórházban telepítették ennek egy 

továbbfejlesztett változatát, amelynél már kollimátorral folyamatosan lehetett változtatni a 

mezőméretet (1. ábra). Az első magyar forgó kobaltágyút, a ROTACERT-et 1965-ben 

helyezték üzembe.  

Ma Magyarországon 12 sugárterápiás központ működik, számtalan röntgendiagnosztika, 

nukleáris medicina és MRI központ biztosítja a terápiás kezelések diagnosztikai hátterét.  

 

1. ábra: Gravicert kobaltágyú 

A besugárzástervezés hosszú időn keresztül 2D körülmények között történt. Mivel a daganat 

és környezete háromdimenziós, ezért a céltérfogat és a kritikus szervek meghatározása 2D 

körülmények között nem tökéletes. A 2. ábrán látható a hetvenes évek végén készült 2D 

besugárzási terv transzverzális metszete. Ebben az időben a dózisszámítást a mezőméret 

figyelembevételével a mélydózis görbék alapján végezték. A betegről készült CT képet 

speciális nagyító berendezéssel felnagyították és átrajzolták pausz-papírra, a szintén 

pauszpapíron lévő standard izodózis görbéket átrajzolták a beteg keresztmetszetét tartalmazó 
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papírra, majd a két mező izodózis görbéit összegezték, normálták vagy a maximális 

dózispontra, vagy egy meghatározott pontra. 

 
 

2. ábra: 2D sugárterápiás terv 

 A Számítógépes Országos Besugárzás Tervezési Hálózat üzembe helyezésével lényegesen 

felgyorsult a besugárzástervezés, ami a mai szempontok alapján még mindig igen 

körülményes volt. E rendszer alapját J. van de Geijnnek a maga korában az egyik 

legkorszerűbb dóziseloszlás-számító programja képezte. Az első lineáris gyorsítót majdnem 

húsz évvel a nemzetközi megjelenés után, 1985-ben telepítették Magyarországon. A 

NEPTUN 10p 9 MV fékezési és 6, 8, 10 MeV elektronenergián működött.  

A kilencvenes években az egész ország területén gyors fejlődés következett be mind az 

eszközpark, mind a tervezőrendszerek és a dozimetria területén. Üzembe helyezték az első 

diagnosztikai CT készüléket 1981-ben az Orvostovábbképző Intézetben (OTKI).  

  

   

5.3 Teleterápiás besugárzástervezés napjainkban 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

 

A sugárterápiának számos módszere ismert, ilyenek a konformális technika, az intenzitás 

modulált (IMRT), a képvezérelt (IGRT) és a légzésvezérelt sugárterápia. Speciális 

technikáknak számítanak a sugársebészet (Sztereotaxia), tomoterápia, proton és nehéz ion 

terápia, Cyber Knife.  

Napjainkban a legelterjedtebb módszer a konformális terápia (conformal therapy) olyan 

technika, amely a dóziseloszlást optimálisan ráilleszti a háromdimenziós célterület alakjára, 

miközben minimálisra csökkenti az ép szövet dózisterhelését. A tervezési célterület pontos 
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meghatározása igen fontos a teleterápiás kezelésnél. A sugárkezeléssel kapcsolatban a 

különböző célterületek definíciója az ICRU 50-ben és 62-ben található meg, az 1. ábra 

szemlélteti.  

A gross tumor volume (GTV) - a fizikailag kimutatható (tapintással, röntgenfelvétellel, CT-

vel, MRI-vel, stb.) tumor térfogat.  

A clinical target volume (CTV) - ebben a térfogatban még találhatók szórt tumoros sejtek, 

valamint a beteg szervek környezetében található nyirokcsomók. A CTV kiterjedésére csak a 

tumor elhelyezkedése alapján klinikai tapasztalatból lehet következtetni, fizikai módszerekkel 

nem mutatható ki. A besugárzás-tervezést megelőzően az orvosnak pontosan definiálni kell 

ezt a területet.  

A Organ-at-risk (OAR) – védendő szervek közös elnevezése, az adott szervek a sugárkezelt 

testtájtól függnek.  

A CTV és a PTV közötti biztonsági zóna segítségével figyelembe vehetők a beállítási 

pontatlanságok, az ICRU 62 alapján két részre osztható ez a terület:  

1. Internal margin (IM)-a tumor méretének, mozgásának és alakjának a fiziológiás 

tulajdonságait veszi figyelembe.  

2. Setup margin (SM)-figyelembe veszi a beteg pozicionálásából adódó pontatlanságokat és 

a műszaki tényezőktől függő bizonytalanságokat, valamint az emberi hibát.  

Internal target volume (ITV): ITV = CTV + IM.  

A planning target volume (PTV) tartalmazza a GTV-t, a CTV-t és a biztonsági zónát, 

amelynek az a feladata, hogy kompenzálja a szerv, a tumor illetve a betegmozgást, valamint a 

beállítási hibákat, PTV = ITV+SM  

A treated volume (TV) - az a besugárzott terület, amelyet a 95%-os izodózis görbe határol.  

Az irradiated volume (IRV) - az összes olyan sugárzást kapott terület, (ez már normál 

szöveteket is tartalmaz) amelyet az 50%-os izodózis görbék határolnak.  

Az MLC-vel csökken a TV és az IRV, mivel kisebb lesz a belépési kapu. Az MLC közelíti a 

PTV-t a TV-hez, ezzel csökken az ép szövetek sugárterhelése.  

A Planning organ at risk volume (PRV): PRV = OAR + biztonsági zóna (figyelembe veszi 

a védendő szervek mozgásából eredő bizonytalanságot).  

PTV és a PRV között átfedés jön létre, ennek mértékét fejezi ki a megfelelőségi index 

(Conformity index):.  

Conformity index (CI): CI = TV/PTV  

 
1. ábra: A célterületek meghatározásának grafikus ábrázolása. 
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A konformális besugárzás-tervezés fajtái:  
 

1. Statikus konformális terápia (static conformal therapy) - a konformális terápiát álló 

mezőkkel és MLC-vel vagy projekciós blokkal (focused blocks) valósítják meg. Ez a blokk 

valójában olyan csonka kúp, amelynek a csúcsa a sugárforrás helyzetének felel meg. Ez 

jelenleg a leggyakrabban alkalmazott módszer. A kezelést végző személyzet a besugárzási 

helyiségben állítja be a besugárzás szögét, mezejét, és különböző mezőmódosító eszközöket 

alkalmaz. Általában komplex dóziseloszlás létrehozásához több álló mezőre van szükség.  

 

2. Szegmentumokban történő konformális besugárzás (segmental conformal therapy) - több 

egyedi állómezőből tevődik össze, melyek megvalósítását számítógép vezérli.  

 

3. Dinamikus konformális besugárzás (dynamic conformal therapy) - a besugárzás alatt 

mozog a kollimátor, a besugárzókészülék fej vagy/és az asztal.  

 

Az onkoradiológiai ellátás a diagnosztikával kezdődik, és magában foglalja a kezelés utáni 

betegkövetést is. A teleterápiás besugárzástervezés folyamatábrája a 2. ábrán látható. Ebben 

az összetett folyamatban az orvos felelőssége a pontos diagnózis megállapítása, a beteg 

felvilágosítása, a célterület meghatározása, a gyógyszeres kezelés elrendelése, a beteg 

kezelésének ellenőrzése a szimulátorban, CT-szimulátorban és a sugárterápiás kezelés 

felügyelete. Az orvosfizikus szerepe a besugárzás-tervezésekhez szükséges képalkotásnál 

kezdődik, majd a háromdimenziós besugárzás-tervezési rendszereken át a sugárkezelés 

megvalósításáig tart. Az orvosfizikus feladatának másik része „háttérmunka”, beteghez 

közvetlenül nem kötött, de legalább olyan fontos, mert minél bonyolultabb egy rendszer, 

annál nagyobb esély van a hibák előfordulására. Először is biztosítani kell a megfelelő 

sugárvédelmet, figyelembe véve mind a beteg, mind az egészségügyi dolgozók biztonságát. 

Amikor a beteg megfelelő kivizsgálás után megjelenik sugárkezelésre, akkor először rögzítik 

a beteget, majd a besugárzás-tervezéshez „terápiás” CT-képsorozatot készítenek. A 

besugárzás-tervezéshez használatos CT-készülékek metszetsorozata, ha a beteg nincs 

megfelelően rögzítve, tervezésre alkalmatlan lesz, ezért a folyamatot meg kell ismételni. 

Ezeket a képeket a kontúrozó munkaállomás informatikai hálózaton vagy valamilyen 

adathordozón keresztül tudja fogadni. Megfelelő program segítségével berajzolják a 

célterületet és a védendő szerveket, és az adatokat tovább küldik a tervező munkaállomásra. 

A célterület ismeretében kell kiválasztani a megfelelő sugárminőséget (foton, nehéz ion vagy 

elektron) és a sugárzás energiáját, a mezőelrendezést és a mezőmódosító eszközöket (ékek, 

blokkok, MLC). Ezt követően a terv elemezése és jóváhagyása után a "record and verify" 

rendszer segítségével eljut a szimulátor és a besugárzó készülékek vezérlő-számítógépére.  

A szimulátorban vagy a CT szimulátorban a betegen beállítják a mezőket, ellenőrzik, hogy a 

szimulátor alatt készített mezőellenőrző felvétel megegyezik-e a tervezőrendszer által 

készített digitálisan rekonstruált röntgenfelvétellel (DRR). Ideális esetben ezeket a 

felvételeket egymásra vetítik, de tapasztalt onkoradiológus már e nélkül is - az ablakolásra és 

távolságmérésre szolgáló eszköztár segítségével - fel tudja ismerni a beállítási pontatlanságot. 

A kezelés megkezdése előtt a tervet ellenőrizni kell a besugárzó készülék alatt is. A 

rendelkezésünkre álló eszköztár függvényében vagy mezőellenőrző filmet, vagy valamilyen 

elektronikus mezőellenőrzésre szolgáló berendezést kell használni. Az így elkészült képet 

újból össze kell hasonlítani a szimulátor felvétellel és a DRR képpel, és csak ezután 

kezdődhet el a kezelés.  
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A tervezőrendszerek három különböző típusú algoritmussal képesek számolni 

fotonenergián:  
 

1. Mérés-alapú számolási algoritmus (Clarkson).  

2. Modell-alapú algoritmusok, amelyek a ceruzanyaláb konvolúciós modellt használják, és az 

inhomogenitások hatásának korrigálásához elsődlegesen az ekvivalens szabad úthosszt veszik 

figyelembe. Az oldalirányú elektron és foton transzport változásait nem modellezik (oldalra 

szórás nincs).  

3. Modell-alapú algoritmusok, amelyek elsődlegesen a pont-kernel onvolúciós/szuperpozíciós 

modellt használják, 3D-ben figyelembe veszik a primer és szekunder sugárzás transzportját a 

páciensben, a nyaláb intenzitásának változását a páciens felületén, a szöveti inhomogenitások 

dózisra gyakorolt hatását és a blokkal vagy MLC-vel kialakított irreguláris mezők méretének 

változását. Az oldalirányú elektron és foton transzport változásait közelítéssel modellezik 

(oldalra szórással).  
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2. ábra: Teleterápiás kezelések folyamatábrája 

   

Új tervezőrendszer használatba vételekor teljes körű minőségbiztosítási ellenőrzésre van 

szükség, számos protokoll és közlemény található ebben a témakörben, a nemzetközi 

szakirodalom felhívja a figyelmet a teleterápiás tervek független számolási rendszerrel 

történő ellenőrzésének fontosságára is.  

Hogstrom és mtsai 1981-ben alkalmazták először Fermi-Eyges ceruzanyaláb elméletét az 

elektronsugárzások dózis számolási algoritmusának megalkotásához, ami a ceruzanyaláb 

algoritmus (PBA, pencil beam algorithm) elnevezést kapta. A 80-as években a számítógépek 
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kis memóriakapacitása és lassú számolási sebessége nehézkessé tette a PBA végrehajtását. 

Tíz évvel később Starkschall és mtsai sikeresen alkalmazták Hogstrom számolási 

algoritmusát három dimenzióban, ez képezte a Pinnacle és a CMS FOCUS, majd a későbbi 

CMS XiO® tervezőrendszerek számolási algoritmusainak alapját elektronenergiák esetében. 

Brahme 1981-ben, majd Lax és mtsai 1983-ban bizonyították, hogy a 3-Gauss kernel 

alkalmas a szórás eloszlásának leírására, javítva a dózisszámolás pontosságát. Ez az általános 

Gauss ceruzanyaláb modell képezi a Varian CadPlan™ tervezőrendszer számolási 

algoritmusának alapját elektronenergiák esetében. A kilencvenes években számos közlemény 

jelent meg a ceruzanyaláb algoritmus hiányosságairól, ezért 1991-ben Shiu és Hogstrom, 

majd 2001-ben Boyd és mtsai újradefiniálták a ceruzanyaláb algoritmust, de így sem lett 

hibátlan.  

Keall és Hoban 1996-ban kifejlesztették a super Monte Carlo dózisszámolási algoritmust. 

Számos kutató számolt be az elektronsugárzás dóziseloszlásának Monte Carlo módszerrel 

történő modellezéséről, Antolak és mtsai 2002-ben bebizonyították, hogy akár 2% vagy 0,1 

cm egyezés is elérhető a mért és a számított dózis esetében. Hogstrom és mtsai 2003-ban 

meghatározták a konformális elektron besugárzás fogalmát, ahol egy vagy több elektron 

mezővel biztosítják a célterület megfelelő sugárkezelését, a védendő szervek maximális 

védelme mellett. Ennek érdekében egy évvel később megalkották a MLC prototípusát 

elektronenergiával történő besugárzás-tervezéshez.  
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5.4 Teleterápiás besugárzókészülékek 

Szerző: Dr. Zaránd Pál 

   

5.4.1 Röntgenkészülékek 

Kialakulásuk sorrendje szerint az első a terápiás röntgenkészülék volt. A nagyfeszültség 

általában 10 és 300 kV között van, az áramerősség 6-25 mA között változtatható, vagy 

állandó. Ez a készüléktípustól és a felhasználási területtől függ. Ún. lágysugár terápiára a 10-

50 kV tartományt használják Be ablakos csövekkel, rendszerint fix nagyfeszültség-szűrés 

kombinációval és állandó áramerősséggel. A másik Európában használatos speciális röntgen 

készülék a Chaoul. Ez speciális anóddal, állandó nagyfeszültséggel és csőárammal, fix 

szűréssel és 1,5-5 cm-es fókusz-bőr távolságon (FB) működik. Az 50-300 kV tartományban 

különböző szűréssel működő berendezéseket szokták orthovoltos mélyterápiás készülékeknek 

nevezni (FB 30-50 cm). Jelentőségük erősen csökken.  

   

 
1. ábra Felületi és mélyterápiás röntgen berendezés 

   

5.4.2 Elektrongyorsítók 

Elvileg ugyan igen egyszerű az elektronok gyorsítása, a gyakorlati megvalósítás azonban 

csak a nagyteljesítményű (2 MW-nál nagyobb) nagyfrekvenciás berendezések 

megjelenésével vált lehetségessé. A második világháború alatt Európában a 

nagyteljesítményű nagyfrekvenciás oszcillátort, a magnetront fejlesztették ki, Amerikában 

pedig a nagyfrekvenciás erősítésre alkalmas klisztront találták fel. Mindkettőt katonai titok 

volt, így a háború befejezéséig az orvosi felhasználás szóba sem jöhetett. Az orvosi gyorsítók 

a 2,97 GHz frekvencián működnek.  
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A magnetronban a központi hengeres katódot a vörösrézből készült anódblokk veszi körül 

úgy, hogy a kettő között hengeres üreg marad. az anódblokkban körkörös elrendezésben 

alakítják ki a rezonátor üregeket. A magnetront az ábra síkjára merőleges homogén mágneses 

térbe helyezik. A központi izzókatódból kilépő elektronok az egyenáramú feszültség 

impulzusok és a mágneses tér hatására bonyolult pályán mozognak az anód felé. Rezonancia 

esetén nagyteljesítményű nagyfrekvenciás rezgés jön létre, amit megfelelő antennával a 

hullámvezetőn keresztül a gyorsítócsőbe lehet juttatni. Általában másodpercenként néhány 

száz, egyenként 2-5 szélességű csomag keletkezik.  

 

Magnetron metszete  

 

Klisztron metszete  

 

Lineáris gyorsító blokkvázlata  

2. ábra    

 

A klisztron nem nagyfrekvenciás generátor, hanem csak a nagyfrekvenciás rezgéseket erősíti. 

Felépítését tekintve két kamrából (üregrezonátorok) és az azokat összekötő csőből áll. A 

katód oldalon táplálják be az erősítendő nagyfrekvenciát, aminek hatására az elektronos 

sebessége úgy modulálódik, hogy az anód oldalra már kompakt csomagokban érkeznek. Az 

anódoldali rezonátor üregből Az elektronok hatására keletkező és a bemenő oldalival azonos 

frekvenciájú, nagyteljesítményű teret kicsatolják, az elektronokat pedig az anód nyeli el. 

Ezzel a rendszerrel akár 5-30 MW teljesítmény érhető el.  

A sugárterápiában a kisebb teljesítményt igénylő, csak 6 MV-vel, vagy az alatt működő 

lineáris gyorsítókban kizárólag magnetront, 15 MV felett pedig majdnem mindig klisztront 

használnak.  

A lineáris gyorsító blokkvázlata gyorsító főbb elemeit mutatja (1. impulzusüzemű tápegység, 

2. kontrol konzol, 3. klisztron, 4. hullámvezető, 5. cirkulátor, 6. elektronágyú, 7. gyorsító cső, 

8. besugárzó fej az eltérítő mágnessel, 9. vákuum rendszer, 10. AFC (automatic frequency 

control) rendszer, 11. gáz-rendszer, 12. hűtővíz rendszer). Az elektronágyúból a 

gyorsítócsőbe az elektronok csomagokban, megfelelő időpontokban kerülnek, itt az 

elektromágneses tér hatására gyorsulnak. A gyorsítócső mérete jelentősen függ attól, hogy az 

elektronok gyorsítására milyen módszert alkalmaznak. Az ún. haladó hullámú készülékeken a 

cső tengelyével párhuzamos elektromos erőtér hatását használják fel. A lassú 
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elektroncsomagok időegység alatt csak rövidebb utat tesznek meg, vagyis az elektronágyúhoz 

közeli üregek rövidebbek, majd miután az elektronok gyakorlatilag fénysebességre 

gyorsultak, azonos hosszúságú, hosszabb üregek szükségesek. A gyorsítócső végén az 

energiát vagy el kell nyeletni, vagy a cső elejére vissza kell csatolni. A rendszer előnye a jól 

definiált elektron energia. Hátrány a hosszú gyorsítócső, ami miatt bonyolultabb az 

elektronnyaláb egyben tartása, és csak forgódobos felfüggesztés lehetséges.  

A mai lineáris gyorsítók – egyetlen gyártó kivételével - állóhullámú berendezések. Ezeknél a 

gyorsítócső kb. 1,7-szer rövidebb, mint a haladó hullámú készülékekben. További, igen 

jelentós méretcsökkentést tett lehetővé, hogy az ún. csatoló üregeket, amelyekben gyorsítás 

nem történik, a nyalábból „oldalra kitolták”. Ehhez képest már csak kis méretcsökkenést 

jelentett, hogy az energiát a hullámvezetőn oldalról csatolják. A végeredmény olyan rövid 

gyorsítócső (az elektronágyúval együtt), hogy 6 MV esetében az izocentrum felé lehet 

irányítani, és nincs szükség eltérítő mágnesre sem, a 10-25 MV tartományban pedig elfér a C-

karban. Hátrány a szélesebb elektronspektrum.  

Az elektronnyalábnak (a kilépő ablak után) az izocentrum felé irányítása (amennyiben 

szükséges) gyakorlatilag kétféle módszerrel történik. A haladóhullámú készülékekben a 

szükséges több mágnest kihasználva az ún. szlalom technikát használják. Az elektronnyaláb 

az első két mágnes terében úgy „szlalomozik”, hogy a harmadik, ami alig több, mint 90° (a 

90° a széles spektrumot „teríti”, nem fókuszálja!), megfelelően fókuszálva a beteg felé 

irányítja. Az állóhullámú készülékekhez akromatikus 270°-os mágnest alkalmaznak, ami 

megfelelő mágneses tér kialakítással a szélesebb spektrumot is fókuszálva az izocentrum felé 

irányítja.  

A nyaláb további sorsa attól függ, hogy mire akarjuk használni. Ha elektron-besugárzást 

kívánunk végezni, akkor a keskeny nyalábot rendszerint két szóró fóliával „terítjük”, ha 

fékezési sugárzás szükséges, akkor megfelelő minőségű céltárgyat (pl. wolfram targetet) 

alkalmazunk. A céltárgy kialakítása olyan, hogy nem a testfelszínen akarunk homogén 

besugárzást, hanem ezt nagy (40 x 40 cm2) mezőben 10 cm mélyen kívánjuk meg. Így a 

felületen „over flattening”-et kell létrehozni.  

A gyorsítókhoz igen bonyolult retesz rendszer csatlakozik. Ez a közvetlen biztonságtechnikai 

reteszeken kívül a gyorsító sugárfizikai paraméterinek állandóságát hivatott ellenőrizni. Ezek 

közül talán legfontosabb az ionizációs kamra rendszer. Ez nemcsak a nyaláb szimmetriáját, 

homogenitását, dózisteljesítményét ellenőrzi, de a dózis kiszolgáltatását is. A megfelelő 

mezők kialakítására blende rendszer szolgál.  

A mezők alakját abszorbensekkel (pl. blokkok), a dóziseloszlását pedig ékekkel lehet 

módosítani. Az utóbbiakat újabban szoftverrel, a kollimátor mozgatásával (dinamikus ék) 

vagy egy 60°-os ékelt és egy nyílt mező kombinálásával érik el. Az alábbi ábra lineáris 

gyorsítóval egybeépített röntgenberendezést mutat.  
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3. ábra Linac + on board imager (OBI) (Varian, Palo Alto, California engedélyével) 

   

Jelentős előrelépés a lemezes kollimátor (MLC, multi leaf collimator) megalkotása. Ezzel 

tetszőleges alakú mezőt lehet kialakítani. Az MLC lehet önálló egység, de lehet az egyik 

blendepár helyén is alkalmazni. Ma kétféle MLC létezik, az egyik a hagyományos 

sugárterápiában használatos (52-120 lemezből, nagy mezőkre, 40 cm-ig), a másik pedig a 

MLC legfeljebb 10 cm-es mezőre, de finom lépésekben (sztereotaktikus besugárzásra). Az 

MLC a konformális besugárzás és az intenzitás-modulált sugárterápia (IMRT) 

nélkülözhetetlen eszköze.  

 

5.4.3 Egyéb részecske gyorsítók 

A következőkben néhány egyéb berendezést is ismertetünk. Ezeket összességükben is csak a 

betegek néhány százalékánál alkalmazzák. Nem foglalkozunk olyan berendezésekkel, 

amiknek ma már gyakorlatilag nincs jelentősége (pl. betatron), vagy nem várható, hogy 

jelentősége lesz.  



Tankönyv fizikusoknak 

318 

 

 

Cyberknife (Accuray Inc., Sunnyvale, California 

engedélyével)  

 

Mikroton elvi működése  

4. ábra    
 

Cyberknife. Gyakorlatilag egy lineáris gyorsító és egy robotkar összeépítése, amit megfelelő 

képalkotó eszközök támogatnak. A lineáris gyorsítókhoz képest megduplázott frekvencia a 

rezonátor üregek és a gyorsító cső méretcsökkenését eredményezik.  

Mikroton. A Mikroton olyan körkörös gyorsító, amely egyetlen rezonátor üreget tartalmaz, az 

ezen áthaladt elektronokat homogén mágneses térrel körpályára kényszerítve ismételten 

áthaladnak a gyorsító rezonátor üregen. Az elektronok sebességének növekedésével a 

körpálya sugara egyre nő, és megfelelő energia esetén az elektronnyalábot kicsatolva a 

terápiás eszközhöz vezetjük, ahol a megfelelő energiákon akár mint elektron-nyaláb, akár 

ütköztetve fékezési sugárzásként használhatjuk. Továbbfejlesztett változata több egymáshoz 

kapcsolt üreget tartalmaz (race track Microton), működési elve egyébként változatlan. 

Jelentőségét azzal lehet legjobban jellemezni, hogy amíg évente kb. 500 új lineáris gyorsítót 

állítanak üzembe, addig évi 1-2 Mikrotont gyártanak.  

 

Tomoterápiás berendezés (Accuray, Inc., 

Sunnyvale, California engedélyével) és 

 

Kínai gammakés 
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bináris MLC  

   

Tomoterápia. Működési elve azonos a spirál-CT-vel, a sugárforrás alacsony energiájú lineáris 

gyorsító. Ezt bináris MLC egészíti ki.  

Gammakés. Különböző számú Co-60 sugárforrást tartalmaz, amelyeknek nyalábjai 

kollimálva egy pontra irányultak (Leksell) vagy csak néhány, egy íven elhelyezkedő 

ceruzanyalábot alakítanak ki, de az ívet egy tengely mentén mozgatják (kínai megoldás). 

Mindkét megoldás kis térfogat pontos besugárzására alkalmas.  

Ciklotron. A körkörös gyorsítók közül az orvosi gyakorlatban legnagyobb szerepe a 

ciklotronoknak van. Szerepük kettős: egyrészt rövid felezésű izotópok termelésére használják 

(ezeknek a nukleáris medicinában, a pozitron emissziós tomográfiában, PET van fontos 

szerepe), másrészt a sugárterápiában is felhasználható: proton és neutron terápiára. Az 

utóbbiakat nehéz ionizált részecskéket (proton, deutérium, ) gyorsítva magreakciókkal 

állítják elő.  

A berendezés két független félkör alakú mágnesből áll, ezek közé kapcsolják a 

nagyfrekvenciás teret. A berendezés közepén elhelyezett ion-forrásból injektált részecskéket 

a nagyfrekvenciás tér kizárólag a két mágnes-pofa között gyorsítja, a mágneses tér pedig 

körpályára kényszeríti. A résbe visszaérve ismét gyorsítás következik, és így tovább. 

Tekintettel arra, hogy a részecskék sebessége egyre nő, a körpálya is mindig nagyobb lesz, 

majd megfelelő sebesség (energia) esetén kicsatolják. Ha neutronokat akarunk előállítani, 

akkor például az általában 15-50 MeV energiára gyorsított deuteronokat ütköztetjük 

valamilyen alacsony rendszámú céltárgyra, pl. berilliumra. A magreakció során keletkezett 

neutronok energia spektrumának csúcsa a bombázó deuteron energiájától függően kb. 6-20 

MeV között lesz. A nyaláb mélydózis görbéje nagyon hasonlít a kobaltágyúéhoz. A 

neutronoknak sugárbiológiai szempontból egyetlen előnyük, hogy gyakorlatilag nincs oxigén 

effektus (ld. a sugárbiológiával foglalkozó fejezetet).  

A monoenergetikus töltött részecskék mélydózis görbéje igen attraktívnak tűnik: a felszín 

közelében a maximális értéknek alig egynegyed része, és csupán (az energiától függően) 

nagyobb mélységben kezd hirtelen emelkedni (Bragg csúcs), majd hirtelen nullára esik. A baj 

ott van, hogy a Bragg-csúcs félérték szélessége 2-3 cm, tehát lényegesen kevesebb, mint 

amekkora általában a klinikai gyakorlatban besugárzandó terület lineáris mérete. Így tehát az 

emberi testszövetet szűrővel helyettesítve, és ezzel a Bragg csúcsot „felhúzva” több nyalábot 

kell szuperponálni, és ezzel a felszínen a kis dózisból származó előnyöket akár teljesen el is 

veszíthetjük.  

   

5.4.4 Kobaltágyú 

Majdnem 40 éven keresztül a daganatterápia legfontosabb távolbesugárzó berendezése a 

kobaltágyú volt. Igaz, hogy egy időben nagy reményeket fűztek a 
137

Cs sugárforráshoz is, de 

ez zsákutcának bizonyult.  

A mesterséges radioaktív sugárforrástól aránylag kis méretet, 1 MeV feletti γ-energiát 

(bőrkímélő hatás), kellően hosszú felezési időt várunk el. A 
60

Co sugárforrás két γ-vonalának 
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átlagenergiája 1,25 MeV, felezési ideje 5,28 év, az izotópból 1-2 cm átmérőjű, 3-400 TBq 

aktivitású sugárforrás készíthető, ami 80 cm távolságban mintegy 3 Gy/min 

dózisteljesítményt biztosít. A forrást a betegforgalomtól függően elegendő 5-8 évenként 

cserélni.  

Felépítését tekintve állórészből (statív), mozgatható C-karból, az ezen elhelyezett besugárzó 

fejből és besugárzó (legalább forgatható és a három koordináta tengely mentén mozgatható) 

asztalból áll. A fej nagy tömege miatt a C-kar másik végére ellensúlyt, vagy ún. sugárfogót 

kell szerelni. A besugárzó fej tartalmazza a sugárforrást, a mezőhatároló blende-rendszert, és 

a mezőkivetítő rendszert. A készüléket kívülről külön vezérlőből lehet működtetni. Modern 

kobaltágyúk feje ezen kívül a fej hossztengelye körül forgatható.  

A töltet ritka kivételtől eltekintve tároló helyzetben is a fejben marad. A besugárzó helyzet és 

a tároló helyzet között a töltet mozgatás történhet mechanikusan (pl. tolórúddal, csúszó-

kuplunggal, stb.), pneumatikusan, esetleg a forrás nem mozog, hanem a nyalábot fémblokk 

szakítja meg. A készüléket a személyzet és a beteg biztonságának növelésére számos retesz 

egészíti ki.  

 
5. ábra Kobaltágyú 
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5.5 Dóziseloszlást módosító eszközök a teleterápiában 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

Dózismódosító eszközöknek nevezzük azokat az eszközöket, amiket a sugárnyaláb és a beteg 

közé kell helyezni, hogy a sugárzás térbeli eloszlása megváltozzon.  

A dóziseloszlást módosító eszközök lehetnek:  

1. Ékszűrő  

2. Takarás  

3. Kompenzátor  

4. Bólus  

 

5.5.1 Ékszűrők 

Az ékszűrőket a sugárnyaláb útjába helyezve dóziseloszlások megváltoztatására használják, 

mivel az ékelt mezők izodózis görbéi meghatározott szögben elfordulnak a nyílt mezők 

izodózis görbéihez viszonyítva. Az 1. ábra egy nyílt mező és egy ékelt mező izodózis görbéi 

láthatók.  

 
1. ábra: A nyílt és ékelt mezők izodózis görbéi 

   

Ezt úgy valósítjuk meg, hogy egy fém éket beillesztünk a sugár útjába. A megfelelő ékszög 

kiválasztásával érhetjük el a kívánt dóziseloszlást. A 2. ábrán egy tipikus külső ék sorozat 

(15°, 30°, 45°, 60°) látható.  
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2. ábra: A külső ékek 

   

A szórt sugárzás relatív mennyisége, amit a beteg kap a sugárkezelés folyamán, függ az ék 

helyzetétől, szögétől és a mezőmérettől. Az ék vastagságának növelésével növeljük a szórt 

sugárzását is. Az ékszög meghatározásának módja az idők folyamán változott. Ma már az 5 

cm-es mélységen, vagy az 50%-os izodózis görbe dőlésszögén alapuló módszereket nem 

használjuk. Az ICRU 24 ajánlása szerinti meghatározás használatos, eszerint a 10 cm 

mélységben metsző izodózis görbe szelőjének a vízszintessel bezárt szöge határozza meg az 

ékszöget. Ez a szög az, amit a fél mezőméretnyi távolságban húzott függőleges egyeneseknek 

az illető izodózis görbével való metszéspontjait összekötő szelő a vízszintessel bezár (1. 

ábra).  

Az éket elhelyezhetjük a besugárzókészülék fején található külső éktartóba, ekkor külső 

éknek (external wedge) nevezzük. Abban az esetben, ha az ék a besugárzókészülék fejében 

helyezkedik el, az állítható kollimátor felett, belső éknek (internal wedge) nevezzük. A 

hagyományos ékeket általában 15
o
, 30

o
, 45

o
 és 60

o
-os ékszöggel gyártják. Az ékek két állását 

különböztetjük meg, amikor a vastagvégével helyezzük be az éktartóba (IN helyzet) és 

amikor a vékony végével toljuk be (OUT helyzet). Ez esetben a kollimátor elforgatásával 

lehet az éket megfelelő állásba hozni. Vannak ugyanakkor olyan ékek is, amelyek mind a 

négy állásban betehetők az éktartóba. Univerzális éknek (autowedge) nevezzük azt az ék 

típust, amikor a besugárzási fejbe be van építve egy 60
o
-os ék, amelyet motorral mozgatnak. 

A kívánt dóziseloszlást úgy lehet elérni, hogy változtatják a nyíltmezős sugárzás és az ékelt 

mezős sugárzás arányát, így különböző ékhatások, azaz dóziseloszlások érhetők el.  

Különböző dóziseloszlásokat úgy is létre lehet hozni, hogy az egyik független kollimátor a 

besugárzás közben folyamatos mozgással áthalad a mezőn. A kollimátor mozgásának 

sebességét be lehet úgy programozni, hogy hasonló dózisprofil jöjjön létre, mint a 

hagyományos ékek alkalmazásakor. Ezt az ékfajtát dinamikus éknek nevezzük. A Siemens 

cég ezt az éktípust virtuális ék néven gyártja és a 3. ábrán látható. A kollimátor legkisebb 

nyitási távolsága 1 cm. A dózisteljesítmény a blendepofák mozgatásakor 2 mm-ként változik. 

A dinamikus ék használata csökkenti a kezelési időt. A virtuális ék blendepofa sebessége 

állandó és a dózisteljesítmény változik.  

A Varian cég első-generációs ékszűrője esetében a dózisteljesítmény állandó, ki- vagy 

bekapcsolt állapotot különböztetünk meg, és a blendepofa mozgási sebessége változik. A 

dinamikus ék új változatát továbbfejlesztett dinamikus éknek (enhanced dynamic wedge) 

nevezik. A dózisteljesítmény és a blendepofa mechanikus mozgását az MAPP (Multiple 

Asyncronous Parallel Processing) ellenőrzi. A kívánt pillanatnyi dózisnak megfelelő 

monitoregységet STT táblázat (Segmented Treatment Tables) segítségével határozza meg. A 
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3. ábrán látható az első-generációs Varian dinamikus ék és a Siemens virtuális ék 

összehasonlítása.  

 
3. ábra: A Varian dinamikus ék és a Siemens virtuális ék összehasonlítása 

   

5.5.2 Hagyományos blokkok 

A hagyományos megavoltos besugárzó készülékek kvadratikus sugármezők beállítását teszik 

lehetővé a készülékre szerelt nehézfém kollimátorral 2-2 blendepár segítségével. 

Amennyiben a mező alakját szeretnénk a tumor alakjához igazítani, fémtakarásokat, 

úgynevezett blokkokat kell használni az ép szövetek védelmére.  

A sugármezőt kitakaró öntött blokkok hátrányai:  

1. Az alacsony hőmérsékleten olvadó blokkok előállítása időigényes, blokköntésre alkalmas 

ötvözetek a Rose fém és korábban alkalmazták a Wood fémet, aminek olvadáspontja 

lényegesen alacsonyabb, de mérgező kadmiumot (Cd) is tartalmaz, ezért öntése közben 

mérgező gázok keletkeznek.  

2. Kezeléskor a blokkot blokktartó tálcára kell erősíteni, és azzal együtt kell a gyorsítón a 

megfelelő helyre tenni. Vigyázni kell, nehogy a blokkot ráejtsük a betegre, mivel jelentős 

tömeget képez.  

3. Az asszisztenciának a blokkok emelgetése jelentős fizikai megterhelést okoz, tömegük 

összességében elérheti akár a 20 kg-ot is. Gondolni kell továbbá arra is, hogy a rendszerint 

plexiből készülő blokktartó tálcák a folyamatos besugárzás miatt sugárkárosodást 

szenvednek, és mechanikai állóképességük csökken.  
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4. A blokkok számára tárolási helyet kell biztosítani.  

Az öntött blokkoknak két típusa van: pozitív blokk, amikor a mező központi része van 

betakarva, valamint negatív blokk, amikor a mező szélét takarják.  

Az ép szövetek árnyékolására projekciós blokkot kell használni, ami alakjával követi a 

sugármező tágulását a távolság függvényében.  

 

1. ábra Projekciós blokk 

 

5.5.3 Sokleveles kollimátorok 

Az MLC-t (multileaf collimator) a hagyományos blokkok helyettesítésére fejlesztették ki. A 

számítógéppel ellenőrzött MLC a 3D konformális besugárzás tervezés legsokoldalúbb 

eszköze. Alkalmazása a hagyományos mezőalakító technikák helyett önmagában ugyan még 

nem javít a daganatok gyógyulási arányán, de az MLC ésszerű alkalmazása lehetővé teszi a 

kezelés mellékhatásainak csökkentését, és ezzel együtt az összdózis emelését és így a kezelés 

eredményesebbé tételét.  

 
2. ábra    

 

Az MLC-nek számtalan előnye van a hagyományos mezőalakítókkal szemben.  
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1. Átveszi a hagyományos blokk szerepét (tervezéskor a beteganatómiát könnyen tudja 

követni, a lamellák beállítását a számítógép ellenőrzi, megőrzi, és bármikor reprodukálni 

tudja).  

2. Az MLC felhasználható számítógép által vezérelt dinamikus vagy sokszegmensű 

konformális kezelések kivitelezéséhez, amelyekben a mezőhatároló minden egyes szegmens 

illetve irány esetén automatikusan illeszkedik a célterület alakjához. A dinamikus 

konformális besugárzás folyamatos mezőalak illesztést követel meg a BEV metszeten 

(beam‟s eye view: a mező projekciós képe a forrás felől nézve) jól meghatározott tervezési 

célterületre (PTV), miközben a sugárforrás különböző irányokból „néz” a célterületre.  

3. MLC alkalmazásával intenzitás modulációt lehet létrehozni. Ez valójában nem intenzitás, 

hanem dózis moduláció, amennyiben a lamellák helyzetének változtatásával az eredetileg 

kvadratikus és homogén mező egy-egy pontjában a dózist megváltoztatjuk. A konformális 

besugárzás-tervezés különböző variációi figyelembe veszik, hogy szükség van minden egyes 

mező modulációjára vagy kompenzálására.  

Az MLC nyilvánvaló előnye, hogy helyettesítheti a hagyományos blokkot, megtakarítható a 

blokk előállítási költsége, külön helyet nem foglal, és nem igényli a blokkok mozgatásához 

szükséges emberi erőt. Rossz vagy hiányzó blokkok igen komoly beállítási hibákat 

okozhatnak. Az MLC-vel felszerelt gyorsítóknál csökkenthető a beállítási idő és a beállítási 

hiba. A pontosabb kezelés érdekében az MLC hagyományos mezőalakok beállítására is 

használható.  

Az MLC mozgatható lamellákkal rendelkezik, melyek mozgatásával számtalan különböző 

alakú blokkot tudunk reprodukálni, a lamellák száma a kivitelező cégtől és az MLC típusától 

függően 52 és 160 között változik. A lamellák egymással szemben álló párokba rendeződnek, 

mozgásukat számítógép vezérli és ellenőrzi. Más szempontból megközelítve az MLC-nek is 

vannak hátrányai. Beszerzési költségük és fajlagos költségük sokkal nagyobb, mint a 

hagyományos blokkoké. A lamellák amortizálódnak, meghibásodnak, minden egyes javítás 

jelentős többletkiadással jár.  

 
3. ábra    

 

Az MLC teljesen vagy részlegesen helyettesítheti a felső vagy az alsó blendét, de beépíthető 

harmadik kollimátorként is. A fenti ábrán látható az egyes kollimátorok elhelyezkedése a 
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besugárzókészülékben.  

A felső blende helyettesítés legfőbb előnye, hogy kisebb a lamellák mozgástartománya, ami 

metszi a kollimációs mezőszélességet, ez rövidebb lamellahosszt és ezáltal kompaktabb 

besugárzási fej kialakítást tesz lehetővé. A gyorsító izocentrumához túl messze elhelyezkedő 

MLC hátránya, hogy a lamellák szélessége valamivel kisebb és a lamellák méretének 

csakúgy, mint a lamellák útjának toleranciája (beállítási pontosság, gyártási pontosság) 

szűkebb, mint más rendszereknél.  

Az alsó blendét is helyettesíthetjük lamellakészlettel, egyes gyártók esetében a lamellák végei 

egyenes élben végződnek, és így „fókuszálják” a mezőt. A lamella végek csakúgy, mint a 

lamella oldalak sugárdivergenciát eredményeznek, így kettős fókuszált konfigurációt hoznak 

létre. A lamella kialakítása a következő ábrán látható.  

 
4. ábra .  
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5.6 Képalkotás a sugárterápiában 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

5.6.1 Betegpozicionálás és betegrögzítés 

A kezelés eredményessége függ a beteg pozicionálásától, a CT képek minőségétől, a 

tervezőrendszerek számolási pontosságától, a célterület és a védendő szervek pontos 

meghatározásától, a besugárzókészülékek bemérésétől. Terápiás CT felvételt nem szabad 

teknő alakú asztalon készíteni, mivel a teleterápiás kezelőasztal síkfelületű, és a beteg 

szerveinek egymáshoz viszonyított helyzete jelentősen megváltozik az eltérő fektetés miatt, 

ami a 1. ábrán jól látható.  

 
1. ábra: Azonos beteg; a. ábrán diagnosztikai asztalon, b. ábrán terápiás asztalon 

A terápiás tervezésnél fontos, hogy a beteget hogyan fektetik fel az asztalra: hason, háton, 

lábbal vagy fejjel előre? A tervezőrendszerektől függ, hogy ezeket az információkat hogyan 

lehet beépíteni a különböző programokba. Akár az oldaltévesztés veszélye is fenyeget, ha ez 

nincs megfelelően meghatározva.  



Tankönyv fizikusoknak 

328 

 

 
2. ábra: A beteg ferde fektetéséből eredő hiba, a célterület nincs a besugárzási mezőben 

Ahhoz, hogy a betegek fektetését reprodukálni tudjuk, szakszerűen alkalmazott 

betegrögzítésre és lézerkészletre van szükség. Leggyakoribb pozicionálási hibák: a beteget 

ferdén fektetik (2. ábra) vagy/és a betegrögzítőt nem alkalmazzák rendeltetésszerűen, ezért a 

képsorozat tervezésre alkalmatlan, így meg kellett ismételni a vizsgálatot (3. ábra).  

 
3. ábra: Az egyes képkészletek azonos síkban készült felvételei egymás mellett (a és b), 

valamint illesztés után (c). 
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Nagyon fontos, hogy fektetési hiba miatt ne kelljen megismételni a betegek vizsgálatát, mivel 

jelentős a sugárterhelés. Figyelembe véve, hogy a népesség effektív dózisterhelése 

természetes forrásokból (háttérsugárzás) 2,4 mSv/év, a CT-vizsgálatok dózisterhelése - ami 

mellkas CT esetében 7,8 mSv, a hasi CT esetében 7,6 mSv - igen jelentős.  

   

 

5.6.2 CT-készülékek terápiás alkalmazása 

A 3D besugárzástervezés nélkülözhetetlen eleme a betegről készült CT-képsorozat. A 

kezelések csak akkor lehetnek eredményesek, ha a besugárzási tervek nemcsak elméletben 

felelnek meg az elvárásoknak, hanem a gyakorlati alkalmazásban is. Ha a CT-t terápiás célra 

használják, akkor a CT-asztal legyen ellátva megfelelően tárolt, sík, indexelt asztallappal, 

melyen a betegrögzítő eszközök megfelelően és reprodukálhatóan rögzíthetők. A CT-

készülékek terápiás alkalmazását megelőzően ellenőrizni kell a CT-asztal mechanikus 

paramétereit:  

 a CT-asztal lehajlási szögének mérése digitális szögmérővel,  

 a CT-asztal vízszintes mozgásának ellenőrzése lézerfénnyel (1. ábra), az asztal 

vízszintes mozgatása közben a lézerfényt be kell jelölni a szemben lévő falon és 

figyelni, hogy mozgatás közben elmozdul-e jobbra vagy balra, ha igen, akkor a CT-

asztal rosszul van beállítva (a hosszirányú mozgás iránya nem merőleges a felvétel 

síkjára).  

   

 
1. ábra: A CT-asztal vízszintes mozgásának ellenőrzése lézerfénnyel 

   

A CT-alapú tervezésnél fontos a CT-számok pontos meghatározása, mivel a 3D 

tervezőrendszerek inhomogenitás korrekciójához szükség van a különböző szövetek elektron-

sűrűségének ismeretére. A Hounsfield érték, vagy CT-szám definíciója (1. képlet):  

 

   

ahol: - az anyag lineáris gyengítési együtthatója és - a víz lineáris gyengítési együtthatója.  
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A CT-szám pontosságát ismert (elektron)sűrűségű fantom betétek CT-szám 

meghatározásával kell ellenőrizni. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ±20 Hounsfield 

egység eltérést tart elfogadhatónak. A tervezőrendszerek különbözőképpen veszik figyelembe 

a CT-számokat, egyes rendszereknél meg kell adni a CT-szám – relatív elektronsűrűség 

kalibrációs görbét, más rendszerek képlet alapján számolnak.  

A CT-számok mérésére különböző CT-fantomok kaphatók a kereskedelmi forgalomban, a 2. 

ábrán látható néhány:  

 MINI CT QC FANTOM, 76-430 modell, Inovision Company  

 RMI 467 CT elektronsűrűség fantom, Gamex  

 CIRS elektronsűrűség referencia fantom – 062 modell  

 CIRS Thorax IMRT fantom 74-007 modell  

   

 
2. ábra: A CT-fantomok bemutatása: a. MINI CT QC fantom, b., RMI 467 CT 

elektronsűrűség fantom, c., CIRS elektronsűrűség referencia fantom d., CIRS Thorax IMRT 

fantom 

   

A fantomban különböző ismert elektronsűrűségű hengerek helyezhetők el, a róluk készült 

CT-képeket (3. ábra) a tervezőrendszerrel vagy a CT-készülék vezérlő szoftverével lehet 

kiértékelni.  
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3. ábra: A fantomokról készült CT-képek 

   

Nem minden tervezőrendszer alkalmas a bejelölt területek átlagos CT-számának mérésére. 

Abban az esetben, ha erre nem alkalmas a tervezőrendszer, akkor legalább 10 pontban kell 

leolvasni a CT-számokat, és az átlagukat kell kiszámolni. Ennek hiányában téves eredményt 

kaphatunk, mivel a legtöbb fantom betétje nem homogén. A CT-számok értéke függ a 

készülékek csőfeszültségétől, ezért a sugárterápiás tervezéshez mindig azonos röntgencső-

feszültségen kell a képkészleteket elkészíteni. A 4. ábrán láthatók a CT-számok ábrázolása a 

relatív elektronsűrűség függvényében 110 kVp és 130 kVp csőfeszültségen.  

 
4. ábra: A CT-számok összehasonlítása 110 és 130 kVp csőfeszültségen 

   

Egyes CT-fantomok alkalmasak a CT geometriai torzításának ellenőrzésére is. A 5. ábrán két 

fantom sematikus képe látható, meghatározott geometriai távolságok ábrázolásával. A 

megadott távolságok mérésével meghatározható a CT-képen az esetleges torzítás. Az MRI 

készülékekkel ellentétben a CT-készülékek torzítása nagyon kicsi, valójában kis 

térfogatokban elhanyagolható, az ellenőrzésre főleg nagyobb térfogatok esetében van 

szükség.  
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5. ábra: A CT geometriai torzításának ellenőrzése: a. CIRS Thorax IMRT fantom, b. az RMI 

467 CT elektronsűrűség fantom metszeti képe látható 

 

A teleterápiában használt CT-berendezések számára szükséges feltételek, amelyek 

alkalmassá teszik az eredetileg diagnosztikai célokra készült CT-és PET/CT- készülékeket 

besugárzás tervezésre, a következők: 

 Az eredmények alapján, a hibák megszüntetése érdekében: rendszeresen ellenőrizzük 

a CT-készülékek lézereit, szereltessünk fel szagittális lézert!  

 A CT kezelőszemélyzete a vizsgálat elkezdése előtt ellenőrizze a topogramon, hogy 

egyenesen fekszik-e a beteg. A ferde fektetést nem lehet a következő 25-30 

alkalommal megismételni!  

Készítsünk a CT kezelőszemélyzete számára besugárzás-tervezési protokollt! A protokollnak 

tartalmaznia kell:  

 a képek készítéséhez megfelelő csőfeszültséget (ajánlott a 120-130 kVp, de mindig 

legyen azonos, és ezen az értéken készüljön a CT-szám kalibrációjához szükséges 

felvétel is),  

 a beteg fektetésének meghatározását: mikor fekszik a beteg hason, háton, lábbal vagy 

fejjel a gyorsító felé,  

 a betegrögzítéshez részletes használati utasítást,  

 a szeletek közötti távolság megadását/előírását az anatómiai régiótól függően; és 

pontosan meg kell határozni, hogy hol legyen az első, illetve az utolsó sík 

(sugárvédelmi okokból, ill. a tervezőrendszerek specifikációinak 

figyelembevételével),  

 a QA/QC ellenőrzésekhez szükséges eszközök ismertetését, használatát, a várható 

időráfordítást és az ellenőrzés gyakoriságát, valamint a méréseknél használt 

formanyomtatványt.  
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5.6.3 Sugárterápiás kezelések szimulálása 

A kezelni kívánt terület és a besugárzási terv egybeesésének ellenőrzése történhet 

hagyományos röntgen átvilágító szimulátorral és CT-szimulátorral is.  

Hagyományos röntgen átvilágító szimulátor  

   

A szimulátor olyan speciális képerősítő eszköz, amelynek forrás-detektor távolsága 

változtatható, és a klasszikus gyorsítók valamennyi mozgására képes, valamint lehetővé teszi 

a besugárzási tervek ellenőrzését.  

 
1. ábra: Röntgen szimulátor 

Sugárterápiás szimuláció során a betegre vonatkozó besugárzási terv adatait beállítjuk a 

betegre, ezzel szimulálva a terápiás kezelést és röntgenátvilágítással ellenőrizzük, hogy 

megfelelő helyen vannak-e a besugárzási mezők. Ezt az ellenőrzést egy képerősítővel 

felszerelt röntgenkészülékkel végezzük. Kívülről a lineáris gyorsítóhoz hasonlít, de 

hagyományos röntgen energiatartományban működik. A lineáris gyorsítón használt összes 

besugárzási paraméter beállítható rajta (ezért nevezik terápiás szimulátornak). Azért van rá 

szükség, mert a lineáris gyorsító nagyenergiájú MV-os sugárzásával készített röntgen 

felvételen a különböző sűrűségű anatómiai képletek nehezebben különböztethetők meg. 

Hagyományos röntgenenergiával készített felvételeken ugyanakkor jól azonosíthatók a 

különféle anatómiai részletek (pl. csontok, tüdő stb.), mivel az elnyelődés függ az 

alkotóelemek rendszámától, sűrűség különbségektől és rétegvastagságtól.  

Az emberi szövetek csoportjai különböző mértékben nyelik el a röntgensugarakat:  

- Csontok: magas rendszám, nagy sugárelnyelő képesség, jól ábrázolható, magas denzitású 

árnyék.  

- Lágyrészek és zsírszövet: (izom, parenchymás szerv): alacsony rendszám, kicsi 

sugárelnyelő képesség, vizuális árnyék különbség alig van.  

- Levegő- gáz: alacsony sűrűség (a sugarat csaknem teljesen átengedi), kontrasztot ad.  
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2. ábra: Sugárterápiás szimulátor 

A szimulátor részei (2. ábra):  
- Nagyfeszültségű röntgen generátor  

- Röntgen cső  

- Kollimátor rendszer (szűrők)  

- Képerősítő  

- Képfeldolgozó rendszer  

- Betegfektető asztal  

- Vezérlőpult  

Expozíciós tényezők  
A röntgensugár intenzitását és minőségét az úgynevezett expozíciós tényezők változtatásával 

befolyásolják:  

- kV: a csőfeszültség. A röntgensugár keménységét és intenzitását határozza meg. Az 

árnyékot a foton-anyag kölcsönhatások közül a fotoeffektus (elnyelés) adja. A csőfeszültség 

értékének növelésével a Compton-szórás aránya növekszik a fotoeffektushoz képest. A szórt 

fotonok viszont a film kontraszt csökkenését okozzák.  

- mAs: az anódba becsapódó össztöltéssel (az elektronok számával) arányos, a sugár 

intenzitásával van kapcsolatban. A film denzitását határozza meg, ezáltal közvetett módon 

befolyásolja a kontrasztot.  

 

A szimulátorban végzett műveletek:  
- Betegpozicionálás és rögzítés  

• Maszköntés  

• Beteg megfelelő pozicionálása az anatómiai régiónak megfelelő betegrögzítők segítségével.  

- A referencia pontok és síkok betegre (maszkra) történő berajzolása  

- Besugárzási terv értelmezése és betegre rajzolása  

- Szimulációs felvétel készítése és előhívása  

- A szimulátor felvételek összehasonlítása a besugárzási tervek alapján készült DRR 

képekkel.  

- A szimulátor felvételek tárolása digitális formában vagy röntgenfilmen.  

- Amennyiben röntgenfilmen tároljuk a képi dokumentációt szükségünk van filmelőhívóra.  
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CT-szimulátor  

   

A CT-szimulátor klasszikus CT berendezés, felszerelve sík asztallappal, biztosítja a 

besugárzás-tervezéshez szükséges anatómiai adatokat, és a koordináta rendszer valamint a 

mezőbelépések jelölésére speciális lézerberendezéseket és szoftvert tartalmaz.  

 
3. ábra: CT-szimulátor 

 

A CT-szimulátorban végzett műveletek: 

 Betegpozíció meghatározása  

 Izocentrum (IC) meghatározás és bejelölés  

 Képek átküldése a szimulációs munkaállomásra  

 A célterület és a rizikó szervek bejelölése  

 Mezőelrendezés meghatározása  

 A mezőhatárok és takarások meghatározása  

 A CT képek és mezőadatok átvitele a tervezőrendszerbe  

 A BEV és a mezők DRR-jének összehasonlítása  
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5.7 Intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT) 

Szerző: Dr. Major Tibor 

   

5.7.1 Intenzitásmodulált sugárterápia módszerei 

Az utóbbi évtizedekben a számítógépes hardver és szoftver területeken történt nagymértékű 

technológiai fejlődés tette lehetővé a 3D-s konformális besugárzástervezést és a számítógép-

vezérelt 3D-s konformális sugárterápia (3D-CRT) bevezetését. Ennek megvalósulása során a 

referencia dózisfelület követi a céltérfogat térbeli alakját, ami azépszövet és védendő szervek 

csökkent dózisterhelését eredményezi a hagyományos nagymezős besugárzásokhoz képest. A 

konformális sugárterápia feltétele, hogy a besugárzási mező alakja vegye fel a céltérfogat 

mezőirányú vetületét, amit sugárelnyelő blokkokkal vagy soklemezes kollimátorral (multileaf 

collimator, MLC) hozunk létre. Konformális besugárzáskor általában 3 – 6 különböző irányú 

sugárnyalábot használunk, melyek egyenletes intenzitásúak, ill. szükség esetén ékek 

használatával egydimenziósan, egyenletesen moduláltak. A konformális besugárzáshoz 

képest további minőségi fejlődést jelentett az IMRT bevezetése a klinikai gyakorlatba.  

IMRT során szintén több mezőből történik a besugárzás, de a mezők intenzitása nem 

egyenletes, hanem optimalizáló eljárásokkal meghatározott módon kétdimenziósan modulált. 

Ehhez ún. inverz besugárzástervezést használunk, melynek során térfogati dózisfeltételek és 

dózisoptimalizáló algoritmusok használatával számoljuk ki a mezőnkénti nem-egyenletes 

intenzitásokat, amelyek biztosítják majd a kívánt dóziseloszlást. Ezzel a módszerrel a 

dóziseloszlás konformalitása tovább növelhető, és a védendő szervek dózisterhelése pedig 

még alacsonyabban tarható. A technika előnye különösen szembetűnő olyan szabálytalan 

céltérfogat esetében, amikor az körbeveszi a védendő szervet (pl. fej-nyaki daganatoknál). 

Konkáv alakú céltérfogat gyakorlatilag csak IMRT technikával sugarazható be megfelelő 

módon. További fontos alkalmazási területe a re-irradiáció, amikor a korábban már 

sugárterápiát kapott betegnél egy újabb sugárkezelés indokolt, melynek során különösen 

fontos szempont a már terápiás dózist kapott régió megfelelő védelme.  

IMRT többféle módon valósítható meg. Az alábbi táblázat mutatja a különböző technikai 

megoldásokat és az ezekhez szükséges besugárzó készülékeket.  
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A fizikai kompenzátor a kívánt intenzitásprofiloknak megfelelően elkészített 2D-s modulátor, 

melynek vastagságát minden pontban a szükséges sugárelnyelődés figyelembe-vételével 

határozzák meg. Anyaga általában könnyűfém, pl. alumínium. A sugárnyaláb útjába 

helyezve, a vastagságnak megfelelően, eltérő módon nyeli el a sugárzást, és ezzel az 

intenzitás 2D-san változtatható. Annak ellenére, hogy ez volt az első publikált IMRT-s 

technika, használata a klinikai gyakorlatban nem nagyon terjedt el, mert a kompenzátorok 

elkészítése nagyon munkaigényes, továbbá a kezelési idő jelentősen megnövekszik a 

kompenzátorok mezőnkénti cseréje miatt (1. és 2. ábra).  

 
1. ábra: A kompenzátor intenzitásmoduláló hatása sematikusan 

 

 
2. ábra: A kompenzátor térbeli formája 

A hagyományos MLC-k használatával többféle besugárzási technika valósítható meg. Egyik 

fajtája a statikus IMRT, amit szegmentált besugárzásnak is hívunk. Ennek megvalósí-tása az 

ún. „step and shoot” technikával történik, melynek során a besugárzás alatt a gyorsító egyik 

eleme sem mozog. A gantry adott szögű beállása után a mezőszegmenseket az MLC-k 

egymás után alakítják ki, és besugárzás csak akkor történik, amikor az MLC-k már nem 

mozognak. A mezőszegmensek súlyfaktorait a tervezés során optimalizálással határozzuk 

meg (3. és 4. ábra).  
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3. ábra: Sugárnyaláb MLC-vel kialakított mezőszegmensei „step and shoot” IMRT 

technikánál. 

 

 
4. ábra: Egy sugárnyalábnak az összes mezőszegmens eredőjeként kialakuló 2D-s 

intenzitástérképe. 

   

A másik módszer a dinamikus IMRT, amit az ún. „sliding window" technikával valósítunk 

meg. Ekkor a sugárzás alatt az MLC-k változó sebességgel mozognak, és az egyedi szeletek 

sebességének megfelelő vezérlésével hozható létre a kívánt intenzitás-moduláció. A gantry 

azonban ekkor sem forog besugárzás közben. Az utóbbi években terjedt el a forgóíves IMRT 

technika (intensity modulated arc therapy, IMAT), ami a dinamikus IMRT kiterjesztése. 

IMAT -nál sugárzás közben a gantry forgása mellett az MLC-k is mozognak, és a forgási 

sebességnek, az MLC-k mozgásának és a dózisteljesítménynek a változtatásával hozható létre 

a nagyfokú konformalitást eredményező dóziseloszlás (5. és 6. ábra).  

 
5. ábra: Szemben álló mozgó MLC-k pozíciója és a létrejövő intenzitástérkép dinamikus 

IMRT-nél. 
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6. ábra: Forgóíves IMRT lineáris gyorsítóval. A különböző gantry szögeknél a kezdeti 

mezőalakok láthatók. 

   

A forgó rendszerű IMRT speciális formáját alkalmazzák az ún. tomoterápiás kezeléseknél. Ez 

a technika volt az irodalomban ismertetett második IMRT-s módszer, amit már a 

hagyományos lineáris gyorsítóval végeztek, egy a besugárzófejre szerelt speciális bináris 

kollimátorrendszerrel (Peacock MIMiC, Nomos Corp.). A mini-kollimátorok gyors 

mozgatásával a sugárzási mező egy-egy kis szegmense "ki-be" kapcsolható, és ezzel hozható 

létre a sugárnyaláb intenzitásának modulációja. Ennél a technikánál a sugárzás egy keskeny 

szeletben (2 cm vastagságban) történik, és az asztal hosszirányú mozgatásával lehet nagyobb 

térfogatokat besugarazni. A módszer továbbfejlesztése a spirális tomoterápia, amihez egy 

speciális besugárzókészüléket (Tomotherapy) fejlesztettek ki. A sugárforrás (6 MV-s lineáris 

gyorsító) egy gyűrű-szerű gantry-re rögzítve folyamatosan körbeforog a beteg körül, 

miközben a kezelőasztal állandó sebességgel mozog hosszirányban, és a besugárzás spirál 

módban történik. Az elv ugyanaz, mint a spirál CT-nél. A Tomotherapy-ban a sugárnyaláb 

modulációját a MIMiC-hez hasonló kollimátorrendszerrel végzik (7. ábra).  



Tankönyv fizikusoknak 

340 

 

 

7. ábra: Tomotherapy besugárzókészülék és a bináris kollimátorrendszere 

   

A Cyberknife egy 6 tengely körül forgó robotkarra szerelt 6 MV-s lineáris gyorsító, mellyel 

nagyon sok irányból (> 100) kis méretű, kör alakú kollimátorokkal (átmérő: 5 - 60 mm) 

végezhető a besugárzás (8. ábra). Az egyes irányokból különböző nagyságú dózis adható le, 

ami megfelel a hagyományos IMRT-s mezőszegmensek súlyozásának, és ezért az ilyen 

jellegű besugárzás is IMRT-nek tekinthető.  

 
8. ábra: Cyberknife a 6 tengely körül forgó robotkarral. 
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Töltött részecskékkel történő besugárzáskor a vékony sugárnyalábot alkotó részecskék 

mágneses térrel közvetlenül vezérelhetők, ill. eltéríthetők, és a kezelés ún. pásztázó vagy 

szkennelési technikával végezhető. Történtek ilyen jellegű IMRT-s kezelések nagy energiájú 

(25 – 50 MeV) elektronsugárzással, manapság pedig a protonbesugárzásoknál alkalmazzák 

ezt a technikát. Az irodalomban elsőként bemutatott modern IMRT-s technikát Racetrack 

Microtron-nal végezték. A besugárzás fotonnyalábbal történt, melyet olyan nagy energiájú, 

változó intenzitású elektronokkal állítottak elő, melyeknek a target-be csapódási helyét és 

irányát eltérítő mágnesekkel vezérelték (szkenneléses módszer). Az így előállított „pencil 

beam” szélessége azonban több centiméter volt, ami jelentős térbeli korlátozást jelentett a 

klinikai felhasználás szempontjából. Az utóbbi években kezdett elterjedni a protonterápia, 

ami a protonsugárzás kedvező fizikai tulajdonságának köszönhető. Szemben a 

fotonsugárzással, a protonok csak egy adott mélységig jutnak el a szövetben, és a teljes 

elnyelődésük előtt nagyfokú ionizációt hoznak létre (Bragg csúcs). Ezért a daganat mögött 

lévő védendő szerv dózisa sokkal kisebb lesz, mint fotonsugárzáskor. Korábban csak néhány 

fizikai kutatóintézetben volt lehetőség protonterápiára, de a technológiai fejlődés 

következtében ma már egyre több kórházban telepítenek protonbesugárzó készüléket. A 

ciklotronok méretének csökkenése nagymértékben hozzájárult a szélesebb körű 

elterjedesükhöz. Kezdetben fix nyalábbal történtek a besugárzások, de ma már a forgó gantry 

is része a modern besugárzó készüléknek. A nyaláb intenzitásának változtatására kétféle 

módszert alkalmaznak: passzív és aktív moduláció. Az előbbinél egy forgó modulátort és egy 

szóró rendszert helyeznek a sugárnyaláb útjába, ami laterálisan szétszórja a nyalábot, míg az 

aktív modulációt ún. szkennelő nyalábbal végzik (9. ábra).  

 
9. ábra: Besugárzás intenzitásvezérelt szkennelt ionnyalábbal. A vékony nyalábot gyors dipól 

mágnesekkel térítik el és egy adott mélységben végigszkennelik a szeletet. A különböző 

mélységű szeleteket az energia változtatásával tudják besugarazni. 

A nehézionok (pl. C-14) még kedvezőbb sugárbiológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, de a 

gyorsítók költségei még nagyon magasak és nincs elegendő klinikai tapasztalat velük, ezért 

elterjedésük csak később várható.  
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5.7.2 IMRT-s besugárzástervezés 

A hagyományos, 3D-s konformális besugárzás (3D-CRT) tervezésekor az optimális 

dóziseloszlás elérését ún. "forward" módon végezzük. A céltérfogat és védendő szervek 

berajzolása és a konformális sugárzási mezők manuális felvétele után kiszámoljuk a 

dóziseloszlást, majd az izodózisgörbék szemrevételezésével és dózis-térfogat hisztogram 

(DVH) paraméterek meghatározásával kiértékeljük a dózistervet. Amennyiben a dózis-

eloszlás nem megfelelő, a sugárnyalábok beesési szögét, a mezők súlyozását vagy a mezők 

számát változtatva újra kiszámoljuk a dóziseloszlást. Mindezt addig folytatjuk, amíg a 

dóziseloszlás nem teljesíti a kívánt feltételeket. Ezzel szemben IMRT-nél a tervezés lépései 

ettől eltérnek, a folyamat iránya is különböző, és a módszert inverz besugárzás-tervezésnek 

hívjuk (1. ábra).  

 
1. ábra: Inverz besugárzástervezés folyamatának lépési. 

   

A céltérfogat és védendő szervek körberajzolása hasonló, mint a konformális sugárterápiánál, 

azzal a különbséggel, hogy általában több kritikus szervet rajzolunk be, és gyakran 

létrehozunk nem valódi anatómiai szervet jellemző térfogatot is, amit csak a 

dózisoptimalizáláshoz használunk. A mezők száma általában 5 - 9 között van, és 

elrendezésük egyenletes a beteg körül. Az irányok és az energia meghatározásán kívül 

semmilyen más paramétert nem kell megadni. A mezők intenzitásprofiljai és súlyfaktorai az 

optimalizáló algoritmusokkal lesznek meghatározva. Ehhez a berajzolt céltérfogatokra és 

védendő szervekre ún. dózis-térfogat megszorításokat használunk, melyeket a 3D-CRT-s 

tervezések, ill. a klinikai tapasztalatok alapján állítunk fel. Általában azt írjuk elő, hogy egy 

adott céltérfogat/szerv mekkora térfogata kapjon vagy ne kapjon bizonyos nagyságú dózist, 

vagy mekkora legyen az átlagos dózis a szervben. A feltételekkel valójában az adott szervre 
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vonatkozó DVH görbe alakját írjuk elő. A különböző feltételek teljesülésének fontossági 

sorrendjét relatív súlyfaktorokkal vehetjük figyelembe (2. ábra).  

 
2. ábra: Céltérfogatra és védendő szervekre előírt dózis-térfogat megszorítások IMRT-nél. 

   

Az optimalizálás végén megkapjuk a kétdimenziósan intenzitásmodulált mezőket és a 

dóziseloszlást, amit a hagyományos módszerekkel (izodózisok, DVH-k) értékelünk ki. 

Amennyiben ez nem megfelelő, a dózis-térfogat megszorítások változtatásával újra indítjuk 

az optimalizálást. Kezdetben ez is többszöri próbálkozást igényel, de megfelelő tapasztalatok 

megszerzése után az egész tervezési folyamat protokollok alkalmazásával egyszerűen 

végezhető. A különböző szervlokalizációk besugárzására kidolgozott tervezési protokollok 

alapján relatív gyorsan és reprodukálhatóan végezhető az IMRT-s besugárzástervezés.  

Inverz besugárzástervezéskor a számítógépes optimalizálás során a klinikai célokat 

matematikailag ún. célfüggvény segítségével fogalmazzuk meg, melynek értéke jellemző lesz 

a besugárzási terv jóságára. Az optimalizálás célja ennek az értéknek a minimalizálása. Az 

egyik leggyakrabban használt módszer a dózisnak az előírt dózishoz viszonyított 

varianciájának a minimalizálása céltérfogatra vagy a védendő szervek dóziskorlátaira. A 

végső célfüggvény pedig a különböző anatómiai struktúrákra megfelelő súlyozással számított 

varianciák összege. A csupán fizikai dózisokra történő optimalizálásnak azonban vannak 

korlátai, ezért a modern tervező rendszerekben már a biológiai hatásokat (dózis - válasz) is 

figyelembe vevő algoritmusokat is lehet használni.  

A célfüggvény minimumának megkeresésére különböző számítógépes algoritmusokat 

dolgoztak ki, melyek két fő kategóriára oszthatók: gradiens és sztochasztikus módszerek. A 

mezőket valamilyen kezdeti súlyfaktorokkal sok kis nyalábra (beamlet vagy bixel) felosztjuk, 

majd a dóziseloszlást kiszámoljuk a térfogati egységekben (voxel) és meghatározzuk a 

célfüggvény értékét. Ezután megváltoztatjuk a súlyfaktorokat, újra számoljuk a dóziseloszlást 

és az új függvény értéket összehasonlítjuk az előző értékkel. Amennyiben a függvény értéke 

csökkent, a változtatás irányát megtartjuk és újabb változtatást végzünk. Ellenkező esetben a 

változtatás irányát megfordítjuk. Ezt a folyamatot iteratív módon addig végezzük, amíg nincs 

további javulás. Ezzel a módszerrel egyszerűbb esetekben megtalálhatjuk az abszolút 

minimumot, de bonyolultabb feltételek mellet a megtalált minimum esetleg csak lokális. 

Ekkor valamilyen sztochasztikus módszert is kell alkalmazni, hogy a többszörös minimum 

közül megtaláljuk a legkisebbet. A leggyakrabban alkalmazott sztochasztikus módszer az ún. 

"simulated annealing”, amivel megtalálható az abszolút minimum, de ez lassúbb folyamat. 
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Az elnevezés a fémeknek felmelegítés majd lehűtés hatására történő kristályosodási 

folyamatára utal, amikor a folyamat során a belső energia csökken a lokális minimumból 

történő kilépés után.  

   

 

5.7.3 Minőségbiztosítás az IMRT-s kezeléseknél 

Az IMRT-s kezelések minőségbiztosítása (QA) sok szempontból különbözik a 3D-CRT-nél 

megszokottaktól. A tervezés bonyolultsága és a megvalósítás komplex volta szükségessé 

teszi a sokkal alaposabb és részletesebb QA lépéseket. Mivel az IMRT-s mezők gyakran 

tartalmaznak kis mezőszegmenseket alacsony monitoregységekkel, a kis mezőknek a 

modellezése és számolási pontossága nagymértékben befolyásolja a végső terv pontosságát. 

Ezért külön figyelmet kell szentelni a megszokottaknál kisebb mezők (1 -2 cm) ellenőrzésére, 

beleértve a mélydózisokat, dózisprofilokat és monitoregységeket. A mezőszegmensek 

gyakran a fősugártól távol helyezkednek el, ezért az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni az ilyen 

geometriákra is.  

Az IMRT-s dózisterv bonyolultsága miatt nem elegendő csupán egy pontban végezni az 

ellenőrzést. Kétdimenziós dózismérő eszközökkel (film, 2D-s detektor mátrix (1. ábra)) egy 

adott síkban lehet méréssel ellenőrizni a dóziseloszlást. Ehhez speciális fantomokat 

fejlesztettek ki, melyekben az egyedi mezők vagy az összes mező eredő dóziseloszlását lehet 

méréssel meghatározni. A tervezőrendszerrel a fantomra át lehet másolni a beteg teljes 

IMRT-s tervét a mezőkonfigurációkkal és dóziselőírással, majd a fantomban az adott síkban 

kiszámoljuk a dóziseloszlást. A számolt dózisértékeket a detektorok elrendezésének 

megfelelő mátrixpontokban exportáljuk, amit a mérési adatokkal majd kvantitatívan 

összehasonlítunk. Ezt követően a beteg besugárzási tervének megfelelően a fantomot a 

detektorrendszerrel együtt besugarazzuk (2. ábra). A mért és számolt adatokat importáljuk a 

dózisértékelő szoftverbe, ahol elvégezzük az összehasonlítást. A monitoregység számolás 

pontosságát legegyszerűbben egy ionizációs kamrával egy adott pontban végzett méréssel 

ellenőrizhetjük. Ezt a pontot célszerű olyan régióban felvenni, ahol a dóziseloszlás homogén. 

A mérési elv ugyanaz, mint a korábban ismertetett módszer, és ekkor használható hasáb alakú 

vízekvivalens fantom, amit a mezőkkel egyenként besugarazunk, miközben mérjük az elnyelt 

dózist. Természetesen ezzel a módszerrel nem tudjuk ellenőrizni azokat a szegmenseket, 

melyek távol esnek a kiválasztott ponttól, és ezért nem adnak oda dózisjárulékot. Ezért 

mindenképpen javasolt valamilyen 2D-s detektor használata, amivel az összes szegmens 

dózisa ellenőrizhető (3. ábra). A mérést lehet minden mezőre külön-külön végezni, vagy a 

teljes terv leadásával az összegzett dóziseloszlást is meg lehet határozni az adott síkban.  

   



 5 Képalkotás szerepe a sugárterápiában 

 

345 

 

 
1. ábra: 2D-s ionizációskamrás detektor mérési pontokkal 

 

 
2. ábra: A 2D array fantomba helyezve 
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3. ábra: IMRT-s besugárzás dóziseloszlásának ellenőrzése síkbeli dózisméréssel. 

 

5.7.4 Az IMRT klinikai alkalmazása 

 
1. ábra Fej-nyaki daganat 3D-CRT-vel (bal) és IMRT-vel (jobb) történő besugárzásakor 

kialakuló dóziseloszlás összehasonlítása azonos CT szeleten. 

   



 5 Képalkotás szerepe a sugárterápiában 

 

347 

 

 
2. ábra Fej-nyaki daganat 3D-CRT-vel (szaggatott vonal) és IMRT-vel (folytonos vonal) 

történő besugárzásakor kialakuló dóziseloszlás összehasonlítása dózis-térfogat 
hisztogram alapján. 

 

3. ábra Hét egyenletesen elrendezett besugárzási mező fej-nyaki daganat IMRT-s 
besugárzásánál 
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4. ábra   Mezőszegmensek fej-nyaki daganat IMRT-s besugárzásánál DRR képeken. 

 

5. ábra   Fej-nyak daganat IMRT-s besugárzásának dóziseloszlása 4 transzverzális CT 
síkban. A pirossal színezett terület a céltérfogat, amit konformálisan körbevesz a zölddel 
jelölt referencia izodózisgörbe. A zölddel színezett területre a beteg korábban már kapott 

besugárzást. 
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6. ábra    

::Prosztatadaganat 3D-CRT-vel (bal oldal) és IMRT-vel (jobb oldal) történő 
besugárzásakor kialakuló dóziseloszlás összehasonlítása azonos CT szeleten.  

::  

 

   

7. ábra Forgóíves IMRT konformális dóziseloszlása fej-nyak daganat kezelésénél. 
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8. ábra Látóideg meningeóma besugárzása 170 irányból Cyberknife-val. 
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5.8 Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 

Szerző: Dr. Major Tibor 

   

5.8.1 Az IGRT technikai lehetőségei 

IGRT-nek hívjuk azt a besugárzási módszert, melynek során a kezelőhelyiségben végzett 

gyakori képalkotással (vagy más technikai módszerrel) információkat szerzünk a 

betegbeállításról, ill. a besugarazandó daganat helyzetéről, és ezen adatok felhasználásával 

pontosítjuk a dózisleadást. A képalkotás történhet a kezelés (frakció) leadása előtt, alatt, vagy 

közvetlenül utána. A gyakoriság azt jelenti, hogy a teljes kezelési ciklus alatt, protokollban 

rögzített módon, többször történik a képvezérelt ellenőrzés. A képvezérelt sugárterápia 

végrehajtása többféle módon lehetséges. Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző 

technikai lehetőségeket.  
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1. ábra: kV-os 

 

 
2. ábra: Lineáris gyorsító MV-os 
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3. ábra: Lineáris gyorsító és a vele egy helyiségbe telepített, sínen mozgó kV-os spirál CT. 

   

A kezelés közbeni (intrafrakcionális) daganatlokalizálás végrehajtható sztereosz-kópiás 

röntgen-képalkotással, amennyiben a daganat látható a röntgenfelvételen (pl. tüdő-daganat). 

Az esetek nagy részében azonban ez nincs így, ezért a céltérfogatot valamilyen módon 

"láthatóvá" kell tenni. Erre szolgálnak a daganatba vagy annak közelébe beültetett jelölő 

markerek, amelyek általában aranyból vannak, és röntgenárnyékot adnak. Ezeknek a 

markereknek a detektálásával nem csak a daganat pillanatnyi helyzete, hanem annak kezelés 

alatti elmozdulása is meghatározható. Intrafrakcionális elmozdulások vizsgálhatók a 

daganatba beültetett kisméretű antennákkal is, melyek rádiófrekvenciás hullámokkal 

gerjeszthetők. Az antennák által visszavert jelek folyamatos detektálásával azok térbeli 

koordinátái meghatározhatók. Az intrafrakcionális szervelmozdulások vizsgálatának az 

elterjedése a jövőben várható. A kezdeti eredmények alapján a prosztata elmozdulása például 

cm nagyságrendű is lehet a kb. 8 percig tartó besugárzás alatt.  

Az alkalmazás szempontjából megkülönböztetünk frakciók közötti (interfrakcionális) és 

frakció közbeni (intrafrakcionális) beállítási pontatlanságot (elmozdulást) ellenőrző IGRT-s 

módszereket.  
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5.8.2 Mozgó céltérfogat besugárzása 

 

A sugárterápia legnehezebb feladatai közé tartozik a mozgó céltérfogat besugárzása. A 

hagyományos módszer a CTV körüli nagy biztonsági zóna használata, ami biztosítja, hogy a 

mozgás ellenére a daganat mindig a mezőn belül legyen, és így megkapja az előírt dózist. 

Ennek az a következménye, hogy az ép szövet dózisterhelése relatív nagy lesz. 

Tüdődaganatok besugárzásánál használható az ún. légzéskapuzásos módszer, melynek 

lényege, hogy a besugárzást a légzési ciklus függvényében vezéreljük. Ehhez valamilyen 

módszerrel detektálni kell a légzési ciklust. Erre többféle módszer létezik, pl. a mellkasra 

helyezett speciális eszköz mozgásának detektálása kamerával, vagy a betegre helyezett övben 

elhelyezett nyomásdetektorral, vagy a be-kilélegzett levegő térfogatának mérésével. 

Természetesen ebben az esetben a tervezési CT vizsgálat során ugyanezzel a módszerrel kell 

a CT-t vezérelni, és a légzés adott fázisában (pl. belégzéskor) kell a képeket rekonstruálni, 

ami alapul szolgál majd a besugárzástervezéshez. A besugárzási mezők a kiválasztott légzési 

fázisnak megfelelő daganatpozíciónak felelnek meg, így nagyságuk kisebb lesz, mint a 

hagyományos besugárzási technikánál használtak. Kezeléskor a légzési ciklust detektáljuk, és 

sugárzás csak a korábban kiválasztott fázisnak (pl. belégzés) megfelelő időpillanatokban 

történik. Így jobban biztosítható a normálszövetek védelme, de a besugárzási idő jelentősen 

megnövekszik, hiszen a kezelés szaggatottan történik.  

Mozgó tüdődaganatok besugárzásánál használható még az ún. 4D CT alapú besugárzás-

tervezés, ill. besugárzás. Ekkor az adott betegnél individuálisan meghatározzuk a céltérfogat 

mozgását. A CT vizsgálatot ekkor is légzés-vezérléssel végezzük, és a képek rekonstrukcióját 

több (pl. 10) fázisban készítjük el. Ezeket a képsorozatokat mozi-szerűen lejátszuk, és a 

céltérfogat meghatározását a daganat mozgásának a figyelembe vételével végezzük. Ezzel 

elkerülhető az általános CTV-PTV biztonsági zóna használata. Helyette egy kisebb, 

egyedileg meghatározott margót használhatunk, amivel szintén csökkenthetjük a 

normálszövetek dózisát. A besugárzás már a hagyományos módon történik, így a kezelési idő 

nem növekszik, szemben a légzéskapuzásos technikánál. Mozgó céltérfogat besugárzása 

történhet olyan módon is, amikor a besugárzási mezőkkel követjük ("tracking") a mozgást. 

Ehhez valósidejű képalkotás szükséges (pl. sztereoszkópiás röntgen). A Cyberknife 

robotkarja képes ilyen tumormozgás-követésre. Lineáris gyorsítókkal is végezhető ilyen 

jellegű besugárzás, pl. az MLC-k gyors mozgatásával, vagy a kezelőasztal ellentétes fázisú 

mozgatásával. Ezek a módszerek azonban még a kutatás területéhez tartoznak, rutin klinikai 

alkalmazásuk csak a jövőben várható.  

 

5.8.3 Szisztematikus és random hibák 

A beteg beállítási pontatlanságokat vagy hibákat két csoportra oszthatjuk: szisztematikus és 

random. A szisztematikus hibát kezelés előkészítési hibának is hívjuk, mert bármilyen hiba, 

akár a véletlenszerű is, szisztematikusként rögzül a tervezési CT szeleteken, és később a 

kezelés során minden frakció leadásánál jelentkezik. Ezért a hatása nagy. A véletlenszerű 

vagy random hibát kezelés végrehajtási hibának is hívjuk, mert ez a különböző frakcióknál 

eltérő mértékben jelentkezik, ezért a hatása kisebb, mint a szisztematikusé.  
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1. ábra Szisztematikus és random hibák szemléltetése egy betegnél 9 frakció 

ellenőrzésénél. A kék rombuszok a napi random, a piros háromszög a szisztematikus hibát 
jelöli. A tengelyek beosztása cm-ben van megadva.  

   

 

A szisztematikus és random hibák együtt határozzák meg a CTV-PTV biztonsági zóna 

nagyságát. Az elméleti számolások azon alapszanak, hogy egy adott betegpopulációra 

meghatározott biztonsági zóna használatakor biztosítva legyen, hogy az átlagos céltérfogat 

kapja meg az előírt dózis adott százalékát.  

Legyen egy betegnél a k. mérésnél a mért beállítási hiba: dk. Ekkor az individuális átlagos 

hiba nagysága:  

 

A p számú betegpopulációra vonatkozó átlagos hiba pedig:  

 

A populációra vonatkozó szisztematikus hiba pedig az Mpop standard deviációja, azaz:  

 

Az individuális random hiba az individuális beállítási hiba standard deviációja, azaz:  

 

   

A p számú populációra vonatkozó random hiba pedig:  
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A fenti képletnél feltételeztük, hogy minden betegnél azonos számú mérés történt. 

Amennyiben ez nem teljesül, akkor az individuális random hibákat a mérések számával 

súlyozni kell, és így kell meghatározni a σ-t. A szisztematikus és random hibák 

meghatározása után az alábbi képlet segítségével számolhatjuk ki a CTV – PTV biztonsági 

zónát:  

 

   

A gyakorlatban a betegbeállítás hibájának a meghatározása a tervezési és a kezelési 

(verifikációs) CT-k térbeli illesztésével, vagy fúziójával történik, amit képregisztrálásnak is 

hívunk. A folyamatot sematikusan mutatják az alábbi ábrák.  

 
2. ábra  

A besugárzástervezés során meghatározzuk a tervezési izocentrumot, ami általában a 

céltérfogat középpontja. Betegbeállításkor a beteget úgy pozícionáljuk a kezelőasztalon, hogy 

ez a pont a besugárzókészülék izocentrumába essen (kezelési izocentrum), ami általában nem 

teljesül. Ezt követően CT vizsgálatot végzünk, majd a két képkészletet automatikus vagy 

manuális képregisztrációval térben fedésbe hozzuk.  

 
3. ábra    

Ekkor az esetek nagy részében a két izocentrum nem esik egybe. A koordináták 
ismeretében a verifikációs szoftver kiszámolja az eltéréseket a tér három irányában 

(X,Y,Z). Ezt követően a meghatározott távolságokkal elmozdítjuk a kezelőasztalt, és ezzel 
korrigáljuk a beállítás pontatlanságát.  
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4. ábra  

Az eltolási pontatlanságokon kívül forgatási pontatlanságok is felléphetnek. Ezeknek a 

meghatározása lehetséges a képregisztrációs szoftverekkel, azonban a korrigálásuk már 

bonyolult. Vannak olyan kezelőasztalok, amelyek képesek három tengely körül forogni és 

korrigálni az elfordulásokat, de ezeknek rutin klinikai alkalmazása még nem történt meg.  

 

5.8.4 Képregisztrációs eljérésok 

A verifikációs és tervezési CT-k illesztésére (képregisztráció) különböző eljárások 

használhatók. Az automatikus képregisztrációt leggyakrabban a csontstruktúrák illesztésével 

végzik. A kV-os CT vagy CBCT használatakor lehetőség van ún. lágyszövet-illesztésre is. 

Ennek nagy a jelentősége, hiszen a daganatok nagy része lágyszövetből indul ki, és számos 

tanulmány beszámolt arról, hogy a csontokhoz képest jelentős mértékű lehet a daganat vagy 

szerv elmozdulása, ami nem követhető a csontstruktúrákra történő illesztéssel. Természetesen 

mindegyik rendszerben lehet manuális képregisztrációt is végezni, ami azonban időigényes és 

erősen szubjektív. Az EPID-del végzett IGRT-nél nagy pontossággal végezhető a képillesztés 

markerek segítségével, amennyiben legalább 3 markert beültettek a daganatba vagy annak 

közelébe, és azok jól azonosíthatók a tervezési DRR-en és az EPID-del készített verifikációs 

képen. A három pont megjelölése után a rendszer kiszámolja azokat az eltolási vektorokat, 

melyekkel a pontok fedésbe hozhatók. Ahhoz, hogy mind a három irányban megkapjuk az 

adatokat, legalább két irányból kell a felvételeket elkészíteni, melyek általában az elülső 

(anterio-posterior) és oldalsó irányok (lateralis).  

 
5. ábra  

Tüdődaganat tervezési CT-je és MV-CBCT-je azonos szeletben. Mindkét képen jól 

azonosítható a daganat, ami lehetővé teszi a lágyszövet-illesztésen alapuló IGRT-t. 
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6. ábra Tervezési CT a tervezett izocentrummal (bal oldal) és verifikációs MV-CBCT a 

készülék izocentrumával (jobb oldalt) kismedencei besugárzásnál. 

 

 
7. ábra Tervezési CT és verifikációs kV-CBCT illesztése kismedencei besugárzásnál. 

 

 
8. ábra  

Lineáris gyorsító EPID-jével végzett betegbeállítás-ellenőrzés prosztatabesugárzásnál. A bal 

felső kép a tervezőrendszerből származó DRR kép, mellette az EPID-del készített 

verifikációs felvétel. A berajzolt vonal a csontstruktúra segítségével végzett kép-illesztésre 

szolgál. A bal alsó kép a két kép illesztését mutatja, mellette pedig leolvasható a beállítás 

pontatlansága három irányban (0.4, 0.2 és 0 cm).  
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5.8.5 Korrekciós protokollok 

IGRT-nél a betegbeállítás pontatlanságáról szerzett adatok felhasználása alapján különböző 

korrekciós protokollokat alkalmazhatunk, melyeknek két fő típusa van az "off line" és "on 

line" korrekció. Az előbbinél az adatokat csak regisztráljuk közvetlenül a frakció leadása 

előtt, és azok értékelését egy későbbi időpontban "off line" végezzük el. Ennek előnye, hogy 

a kezelést nem kell késleltetni, és a későbbi időpontban az adatok elemzése és értékelése 

pontosabban elvégezhető az időkényszer hiánya miatt. Az első néhány (általában 3 - 5) 

frakció előtt elvégzett verifikáció adatai alapján meghatározható a betegbeállítás 

szisztematikus hibája, ami a megfelelő korrekcióval kiküszöbölhető a hátralevő frakcióknál. 

A random hibák azonban csak "on line" protokoll alkalmazásával korrigálhatók. Ehhez a 

betegbeállítás ellenőrzését és annak korrekcióját a frakciók leadása előtt közvetlenül el kell 

végezni. Ez kissé megnöveli a kezelési időt, de automatikus képregisztrációs algoritmusokkal 

a folyamat relatív gyorssá tehető. A manuális képregisztráció már időigényesebb feladat, és 

általában a lágyszövet illesztés esetén használják.  

 
9. ábra Verifikációs protokoll 3-frakciós képalkotással 

A különböző IGRT-s technikákkal a betegpozícionálás pontossága nagymértékben javítható, 

ill. megfelelő korrekciós protokoll alkalmazásával a CTV-PTV biztonsági zóna csökkenthető, 

ami az ép szövetek kíméléséhez vezet. A térfogati képalkotással (kV CT, kV és MV CBCT) 

szerzett információkkal azonban nem csak a beteg- ill. céltérfogat-lokalizálás pontosítható, 

hanem a kezelések hatására történő daganat méret- és alakváltozása, vagy a beteg egyéb 

anatómiai információinak (pl. testkontúr) változása is megfigyelhető, ami lehetővé teszi a 

besugárzási terv módosítását. Ezt a módszert hívjuk adaptív sugárterápiának (ART). Például 

a több hetes fej-nyaki sugárkezelés során gyakran változik a beteg testkontúrja (lefogy a 

beteg), ami szükségessé teszi a kezdeti besugárzási terv módosítását. A gyakorlati 

megvalósításához azonban gyors adattovábbítás, képfeldolgozás és dózisszámolás szükséges. 

Az adaptív sugárterápia jelenleg még a klinikai kutatás területéhez tartozik, de a következő 

évtizedben várható a széleskörű elterjedése.  

  

5.9 Sugárterápiás kezelések kivitelezésének ellenőrzése 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

A mai modern sugárterápiás berendezések kiváló tulajdonságai csak akkor tükröződnek a 

sugárkezelések eredményein is, ha a kezelés során biztosítjuk, hogy a jóváhagyott kezelési 

terv a gyakorlatban is megvalósuljon. A dózisleadás pontosságát lehet ellenőrizni in vivo 
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dozimetriával, termolumineszcens dózismérővel (TLD), diódák, tranzisztorok (mosfet) 

segítségével, melyeket a betegbe illetve a bőrfelszínre kell tenni a kezelés közben, valamint 

mezőkontroll filmek és elektonikus mezőkontroll felvételek (portal imaging) alkalmazásával.  

 

5.9.1 Dózisleadás ellenőrzése termolumineszcens dozimetriával (TLD) 

   

TL doziméternek olyan anyagok használhatók, amelyek ionizáló sugárzás hatására olyan 

mikroszerkezeti változáson mennek keresztül, hogy képessé válnak a sugárzás révén közölt 

energia egy részének tárolására. Külső felmelegítés hatására ennek az energiának tört részét - 

amely látható fény formájában szabadul fel - megmérve, az elnyelt energia mennyiségére 

vonatkozó értéket kapunk. A TL kiolvasórendszerek az energiát az anyaggal hő formájában 

közlik. Ezt az anyag néhányszáz fokra való melegítésével érik el. Miközben az elektron a 

vezetési sávból a vegyértéksávba jut, a két sáv közötti energia különbség 1%-át fény 

formájában kibocsátja. Ha a fényintenzitást a kifűtési hőmérséklet függvényében ábrázoljuk, 

kifűtési vagy “glow” görbét kapunk. A kifűtési görbén általános esetben nem egy, hanem 

több csúcs helyezkedik el. Ez az aktivátor hatására több, különböző energiájú csapdaszint 

létrejöttére utal. A kibocsátott fény fotoelektron-sokszorozóra esik, és az így létrejövő 

fotoáram maximumát (peak módszer), vagy a töltést (a kifűtési görbe alatti területet) mérjük. 

A sokféle TL anyag közül a legismertebbek a Mg-mal és Ti-nal aktivált LiF tabletta, a Dy-

mal aktivált CaSO4 tabletta, valamint CaF2, Li2B4 tabletták.  

 

5.9.2 Dózisleadás ellenőrzése félvezető detektorokkal 

A diódák olyan monokristályok, ahol a p-tipusú és az n-tipusú régiók között belső határréteg 

található. A p-ből az n tipusú transzmisszió folyamán a szabad töltések záróréteget hoznak 

létre, ahol elektrosztatikus potenciál különbség jön létre (szilíciumdióda esetében ez 0.7V). 

Amikor a diódát besugarazzuk, ionizációs elektron-lyuk párok jönnek létre a zárórétegben. 

Az átmenet p ill. n oldala elektronokat ill. lyukakat vonz kölcsönösen. Az 

akceptorszennyezés valamint a donor atomok relatív koncentrációjától függően a diódák p 

vagy n típusúak. A p típusú diódáknál a donor atomok vannak nagyobb koncentrációban. A p 

típusú diódák esetében az n oldal nagymértékű szennyezettségének köszönhetően, sok 

rekombinációs centrum található ezen az oldalon, ami a lyukak rekombinációjának nagy 

valószínűségét eredményezi. Tehát csak a kisebbségi töltéshordozók, ebben az esetben az 

elektron, járul hozzá az ionizációs jelhez. Amikor a két oldal érintkezik egymással, 

sugárzáskor áram detektálható, ami - ha a diódán nincs külső feszültség – arányos az elektron 

– lyuk párok számával, és ez arányos magával a dózissal. A diódás mérőműszer rendszer 

diódákból és elektrométerből áll.  

A diódával történő mérés előnyei: nagy érzékenység, jó térbeli eloszlás, egyszerű felszerelés, 

valós idejű eredménykiolvasás, és működése független a légnyomástól.  

A sugárterápiás központokban alkalmazott diódák speciális felépítésűek. A fotonnal történő 

teleterápia esetében a buildup réteg anyaga függ a detektálandó sugárzás energiájától, az 

elektronsugárzásnál minden energia esetén ugyanolyan diódát alkalmazunk, a bőrdózis és a 

brachyterápiás dózisok ellenőrzésekor nem használunk buildup réteget.  
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5.9.3 Mezőellenőrző (PORT) filmek alkalmazása 

A mezőellenőrző felvételek készítésének elsődleges célja, hogy segítségével a besugárzott 

térfogatot ellenőrizzük az adott kezelési feltételek mellett. Bár a felvétel minősége a 

megavoltos röntgensugárzás esetében gyengébb, mint a diagnosztikus vagy a szimulátor 

felvételeké, a port film készítés nemcsak egy klinikai eljárás, de a mezőellenőrző felvétel 

egyúttal hiteles dokumentum is. A port filmnek, mint kezelési adatnak olyan jó minőségűnek 

kell lennie, hogy a mezőhatárt anatómiailag jellemezze. Ez a feltétel nem mindig valósítható 

meg: pl.  

1. túl nagy energiánál (>=10 MV)  

2. túl nagy a beteg (vastag beteg) átmérője (>20 cm)  

3. rossz minőségű radiográfiai technika esetén.  

Ezekben az esetekben nagy segítséget jelent, ha rendelkezésünkre áll a beteg anatómiájának 

megfelelő szimulátor film, ami a port film anatómiai interpretációját nagyban elősegíti.  

A radiográfiai technika jelentősen befolyásolja a port filmmel kapott kép minőségét. A film 

típusának és az expozíciós technikának a megválasztása is nagyon fontos ebben a 

vonatkozásban.  

A port film hátrányai:  
1. hosszú időt vesz igénybe a kép láthatóvá tétele,  

2. nem praktikus és időigényes minden kezelés előtt port filmet készíteni,  

3. a filmfelvétel 6 MV-nél nagyobb energiákon rossz minőségű.  

4. tárolásuk sok helyet igényel  

Általános esetben a filmek készítésére kazettatartó állványt kell alkalmazni. A felvételekhez 

megfelelő néhány monitor egység (MU) leadásakor exponáló filmeket használunk speciális 

erősítő fóliával ellátott filmtartó kazettában. A filmet a tartóval együtt úgy kell beállítani, 

hogy az a fősugárra merőleges legyen és a film közép jelzése egybeessen a mező-

megvilágítás keresztjével.  

 
1. ábra A portfilm kazettatartó állvány pozicionálása. 

5.9.4 Elektronikus mezőellenőrző berendezések 

Az elektronikus mezőellenőrző berendezéssel (electronic portal imaging devices - EPID) 

készített felvétel a számítógép képernyőjén jelenik meg az adott kezelésnél a besugárzási idő 

alatt, tehát a beteg számára többletdózist nem jelent. A felvétel számítógépen tárolható, és 

bármikor újra megtekinthető. (Készülhet az elektronikus mezőellenőrző felvétel közvetlenül a 
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kezelés előtt, ill. után is - ekkor a beteg számára minimális többletdózissal jár, ill. ez a kis 

terhelés is a számítógép által követett kezelési összdózisba beszámítható.)  

Az első ilyen rendszerek videó alapúak voltak (VEPID): a sugárnyaláb keresztülhalad a 

betegen és fluoreszcens képernyőt gerjeszt, amely 45o-os tükör segítségével továbbítja a 

képet a videokamerának. A kamera számítógéphez csatlakozik. Ezt a rendszert a következő 

ábra mutatja be  

 
2. ábra A videó alapú EPID sematikus rajza 

A tükör alapú EPID-nél kivitelezési problémát okoz a tükör nagy mérete. Wong és mtsai 

olyan rendszert fejlesztettek ki, amelynél a tükröt száloptikás rendszer váltja fel, ami a fényt 

közvetlenül a videokamerába továbbítja.  

Egy másik EPID fajtánál detektorként folyadék-ionizációs kamramátrixot alkalmaznak, 

használata a következő ábrán látható.  

 
3. ábra A Varian PortalVision™ mező-ellenőrző rendszere 

Ez a módszer sokkal kompaktabb, mint a videó alapú rendszerek, és a mérete is jobban 

hasonlít a film kazettáéhoz. A folyadék-ionizációs kamrával (scanning liquid ionization 

chamber - SLIC) történő szkennelést Amszterdamban fejlesztették ki a megavoltos 

mezőellenőrző felvételek készítéséhez. Ez a rendszer 256x256-os mátrixban elhelyezett, 

izooktánnal töltött ionizációs kamrákból áll, amit 1mm vastagságú acéllemezzel fedtek be. A 

jel kiolvasására folyamatosan polarizáló feszültséget alkalmaznak minden elektróda sornál, és 

az ionizációs áramból oszloponként mintát vesznek. A detektálás az egyensúlyi 

rekombinációs állapotban lévő ionok mintavételezésén alapul, ahol az ionok előállítása az 

ionok rekombinációjának mértékével arányos sugárzással történik. A jel megközelítőleg 
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arányos a dózis négyzetgyökével. A detektor működési és dozimetriai sajátosságait 

részletesen vizsgálta Essers, van Herk és mtsai.  

Az újgenerációs mezőellenőrző berendezések a-Si (amorf-szilícium) detektort tartalmaznak, 

és az indirekt detektálás elvén alapulnak, működési elvük a következő ábrán látható.  

 
4. ábra Az indirekt detektálás elvén alapuló a-Si EPID-ek vázlatos rajza 

(http/radonc.ucsf.edu/research_group) 

A sík panel detektorok digitális röntgenkamerák. A detektor érzékelői amorf-szilícium 

fotodiódák, amiket szcintillátor réteggel ellátott üvegre visznek fel. Az a-Si fotodiódák a 

látható fényre érzékenyek Az érzékenységi csúcs a zöld tartományban van, jól illeszkedik a 

Gd2O2S:Tb (LANEX) érzékenységi görbéjéhez. A beeső röntgensugarakat a szcintillátor 

látható fénnyé alakítja, ami az előfeszített fotodiódában elektron-lyuk párokat kelt. A TFT-

ket a kapcsolódó kapuáramkörük vezérli, címzés után az összes oszlop töltése párhuzamos 

jelkimenetté alakul. A jelek erősítőn haladnak át, majd az AD konverter ezeket digitális 

jelekké alakítja, amik a képrögzítő adatgyűjtő egységbe, és innen a számítógép memóriájába 

kerülnek. Az így keletkezett képek minősége megközelíti a röntgenképek minőségét. Az 

amorf-szilíciumos berendezések alkalmasak dozimetriai feladatok ellátására is  

Háromféle korrekciót alkalmaznak a begyűjtött képeknél:  
1. Alap korrekció (offset): a CCD kamerákhoz hasonlóan alap korrekciót alkalmaznak az 

egyes pixelek sötétáramának korrekciójára (5. ábra).  

2. Erősítési korrekció (gain): a különböző pixel-érzékenységek homogenizálását szolgálja (6. 

ábra).  

3. Holt pixel korrekció (dead): a hibás pixelek szoftveres javítása. A nem megfelelő 

pixelértékeket a nyolc szomszédos pixel érték átlagával helyettesítik.  

 
5. ábra   Mezőellenőrző felvételek készítésének módozatai és analizálása, hibajavítási 

stratégiák  
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  A mezőellenőrző felvételek elsődleges célja, hogy segítségükkel a besugárzott térfogatot 

ellenőrizzük az adott kezelési feltételek mellett. Bár a felvétel minősége a megavoltos 

röntgensugárzás esetében gyengébb, mint a diagnosztikus vagy a szimulátor felvételeké, a 

mezőellenőrző felvétel készítés nemcsak klinikai eljárás, de egyúttal hiteles dokumentum is. 

A mezőellenőrző felvételnek, mint kezelési adatnak olyan jó minőségűnek kell lennie, hogy a 

mezőhatárt anatómiailag jellemezze. Az elektronikus mezőellenőrző felvételek orvosi 

alkalmazás szempontjából többféleképpen hozhatók létre attól függően, mi a szándékunk 

velük. Lehetőségünk van egy vagy több kép begyűjtésére a kezelés során, kettős expozíciós 

képek készítésére, valamint a képek folyamatos begyűjtésére:  

1. Egyszeri képek (single images) készítése: a képeket a kezeléssorozat közben, a 

frakciódózis bizonyos százalékának elérése után készíti el. Egy frakció során egy vagy több 

kép is nyerhető.  

2. Kettős expozíciós képfelvételen (double exposure) azt értjük, hogy először készítünk egy 

nyílt, nagymezős felvételt (általában 25 cm x 25 cm) blokk, kollimátor elforgatás nélkül a 

beteg anatómiájának ábrázolása végett, és erre ráexponálunk egy újabb felvételt, ami már 

tartalmazza a tervezett mezők paramétereit. A kettős expozíciós felvétel készítése ajánlott az 

első kezelés megkezdése előtt.  

3. Képsorozat felvétel (cine aquisition): különleges esetekben esetleg szükségessé válhat a 

képek folyamatos begyűjtése az egész frakcióból vagy annak egy részéből, hogy később 

filmszerűen, ciklusban lehessen megnézni azokat. A mintegy 10-12 kép begyűjtése 

hozzávetőleg 30 másodpercet vesz igénybe. Ezt a módszert elsősorban tudományos céllal, a 

klinikai céltérfogat körül szükséges biztonsági zóna megítéléséhez használják (meghatározva 

a szervek pontos alakját és sugárkezelés alatti mozgását, valamint a beteg napi beállításának 

esetleges pontatlanságából adódó eltéréseket).  

A mezőkontroll felvételek elemzését ideális esetben a fizikus és az adott beteg kezelését 

végző orvos együtt végzik. Ezeknek a felvételeknek jelentős szerepük van a teleterápiás 

kezelés minden egyes szakaszának ellenőrzésében.  

1. Ellenőrizhető, hogy a megadott beteg-keresztmetszet megfelel-e a beteg valós 

anatómiájának. Ez főleg azokon a helyeken igen jelentős, ahol a CT-képkészlet több héttel a 

kezelés előtt készül és lehet, hogy a beteg időközben veszít a sulyából és ezzel egy időben 

lényegesen csökken a keresztmetszete, vagy a fej-nyak tumoros betegek esetében a tumor 

mérete megnő, ezzel megnövelve a beteg keresztmetszetét is.  

2. A rossz betegbeállítást is könnyen felismerhető a mezőkontroll felvételeken. Amennyiben 

az izocentrum nincs jól beállítva, akkor a besugárzásra kerülő szerv nem egészen, vagy 

egyáltalán nincs benne a besugárzási mezőben, vagy pl. a blokk, MLC nem a megfelelő 

szervet takarja ki, és a védendő szerv túl nagy dózist kap, illetve a tumort aluldozírozzuk.  

3. Különleges esetekben szükségessé válhat a képek folyamatos begyűjtése a teljes 

besugárzás vagy egy része alatt azért, hogy később filmszerűen, ciklusban lehessen megnézni 

azokat, így nyomon lehet követni, hogy ki- és belégzéskor hogyan viszonyulnak a 

besugárzási mezők a besugárzásra kerülő szervekhez, illetve megfigyelhetők az egyéb 

szervmozgások.  

4. A mezőkontroll felvételek készítését a teljes teleterápiás kezelés alatt célszerű többször 

megismételni, de legalább hetente egyszer. Ezzel ellenőrizni lehetne a mindenkori 

betegbeállítást, valamint az esetleges időközben létrejövő betegátmérő változást, ami jelentős 

mértékben befolyásolja az elméleti terv gyakorlati megvalósítását.  
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Ahhoz, hogy a mezőkontroll felvételeket minél jobban lehessen analizálni, szükség van 

sokoldalú, felhasználóbarát szoftveres támogatásra. Nem egyszerű eldönteni, hogy vajon 

csináljunk-e beállítási korrekciót, és mikor. Először is el kell dönteni, hogy milyen típusú 

korrekciót akarunk végrehajtani.  

Megkülönböztetünk kezelés alatti korrekciót (intra-treatment) és kezelések közötti (inter-

treatment) korrekciót. A leggyakrabban alkalmazott az inter-treatment verifikáció, begyűjtik 

az ellenőrző felvételt, és a kezelés befejeztével megnézik. A kezelőorvos feladata, hogy a 

következő kezelés előtt a betegbeállítás módosításáról döntsön, ha jelentős eltérés jelentkezik, 

a felvételt meg kell mutatni a fizikusnak, aki eldönti, hogy szükséges-e az újratervezés. Intra-

treatment verifikáción azt értjük, hogy a besugárzás kezdetekor gyors lokalizációs felvételt 

készítünk, és a sugárzást megszakítjuk. A lokalizációs felvételt elemezzük, és amennyiben 

beállítási hibát nem fedezünk fel, a tervezett dózisból leadjuk a megmaradt részt is. 

Amennyiben korrekciót kellett alkalmazni, meg kell ismételni a mezőkontroll felvételt is, 

hogy ellenőrizni tudjuk az esetleges mezőelmozdulást. Ez az eljárás minden első kezelés előtt 

el kell végezni.  

A mezőkontroll felvételeket minden esetben össze kell hasonlítani a számítógépes 

besugárzási tervvel és a szimulátor felvétellel (8. ábra). Ideális esetben a besugárzás tervezés, 

a szimulátor és a mezőkontroll felvételt begyűjtő és feldolgozó számítógép hálózattal van 

összekötve, és „akadálytalanul” tudnak a képek vándorolni, megkönnyítve ezzel az 

összehasonlítást, ill. a kezelés ellenőrzését. Amennyiben a géppark összeállításánál ez a 

szempont nem valósult meg, és pl. a szimulátort nem lehet rendszerbe kötni, akkor a 

mezőellenőrző képet szimulátor-felvétel nagyságúra kell felnagyítani, és fóliára kinyomtatni, 

hogy könnyebben észre lehessen venni az esetleges hibákat.  

 
6. ábra Különböző módszerekkel készült ellenőrző felvételek összehasonlítása 
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5.10 Brachyterápia 

Szerző: Dr. Zaránd Pál 

   

 

A brachyterápiás sugárforrásokat is osztályozhatjuk a felhasznált izotóp fajtája, felezési ideje, 

a felhasználás célja, ismételhetősége, vagy az izotóppal működő készülékek szerint. Ebben a 

fejezetben egyáltalán nem tárgyaljuk a ma már nem használatos 
226

Ra-ot, vagy a régebben 

manuális kezelésekre kialakított ismételten felhasználható sugárforrásokat, és kizárólag zárt 

sugárforrásokkal foglalkozunk. Az alábbi táblázat néhány, a brachyterápiában használatos 

sugárforrás adatait foglalja össze. Az adatok tájékoztató jellegűek, mert a tokozás anyagától 

függően fluoreszcens röntgensugárzás is keletkezik, ugyanakkor a sugárterápia 

szempontjából felesleges elektronokat és néhány keV-es fotonokat a tok elnyeli.  

 

Betegben maradó sugárforrások. A betegben maradó sugárforrások ún. seed-ek valójában kb. 

0,8-1 mm átmérőjű, 4-5 mm hosszú rudacskák, amelyek felépítése az izotóp és a 

felhasználástól függően változatos. A 
125

I-ot például a kis energia miatt igen vékony Ti tokba 

szerelt hordozóra (pl. henger) viszik fel, a 
103

Pd forrás nem látszana a röntgenfelvételen, ezért 

a seed közepében ólom jelzés van, stb. A seed-eket a szúr-csatornán keresztül speciális 

szerszámmal juttatják a megfelelő helyre.  

Kontakt terápia. A test felületen szükséges besugárzásokat lehet speciális eszközökkel, 

applikátorokkal végezni. A leggyakrabban a különféle típusú, de alapvetően gömbhéj-rész 

alakú 
106

Ru sugárforrást tartalmazó szemészeti applikátorokat használják. Nagyságrendileg 

évente 100 ezer lakosra egy eset esik. Elvileg lehet egyedi felületi applikátorokat készíteni 

jód seed-ekből.  

Manuális afterloading. Az eljárás lényege benne van a nevében. A kezelő személyzet 

sugárterhelésének csökkentésére inaktív eszközöket, drótvezetőket, üreges tűket, rögzítő 

eszközöket (template) szúrnak a terápiás tervnek megfelelően a betegbe, majd az inaktívan 

már megfelelőnek bizonyult elrendezésbe manuálisan helyezik el a sugárforrásokat. A 

rendszerint 
192

Ir drót készülhet Ir-Pt ötvözetként, amit sugárvédelemmel ellátott speciális 

eszközzel a kívánt méretre vágnak. A másik szokásos eljárás az, hogy műanyag csőbe 1 cm-

es távolságban 3-3 mm-es 
192

Ir forrásokat helyeznek el, és a szükséges hosszúságot az inaktív 

részen történő levágással hozzák létre.  
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Utántöltési eljárás (afterloading). Olyan eljárás, amelyben a későbbiekben megfelelő 

dóziseloszlást biztosító applikátorokat (sokszor külön kezelő helyiségben) teszik a betegbe, 

majd miután a helyes elrendezésről képalkotó eljárással is meggyőződtek, a kívánt 

dóziseloszlást egyetlen pontforrás mozgatásával érik el.  

 
7. ábra Afterloading és kezelő ágy 

   

Az afterloading berendezések főbb egységei a következők: forrás-mozgató berendezés, 

csatorna-választó szerkezet, konténer, forrásvezető csövek és applikátorok, valamint a 

számítógépes vezérlő egység. A telepített rendszert a reteszeléseken kívül biztonságtechnikai 

eszközök egészítik ki. A modern afterloading berendezés biztonságtechnikai rendszerének 

szükséges része az ún. dummy (inaktív) forrás is, amivel valamennyi sugárforrás mozgatást 

ellenőriz a rendszer a tényleges besugárzás megkezdése előtt. A pontforrás mozgatással 

tetszőleges sugárforrás imitálható, ehhez csupán a lépésenkénti tartózkodási időket kell 

(besugárzástervező programmal) meghatározni. A szokásos források 
192

Ir és kevésbé 
60

Co. 

Az irídium forrás kezdeti aktivitása általában 370 GBq, kobalt esetében 37 Gbq. Irídiummal 

nagyobb fajlagos aktivitás érhető el, ezért igen sok féle applikátorral, beleértve a tűket is, 

használható. Hátránya viszont, hogy nagyobb forgalmú intézményben a 3 havonkénti 

töltetcsere mindenképpen indokolt. A kobalt források kisebb fajlagos aktivitása miatt a töltet 

mérete is nagyobb, ezért tűzdelésre nem alkalmas, de üregi kezelésekre (nyelőcső, végbél, 

nőgyógyászat) kiválóan alkalmas. A töltetcsere szükséges gyakoriságát kizárólag a 

mozgatókábelen való forrásrögzítés minősége határozza meg.  
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6 Minőségbiztosítás 

  

6.1 Nemzetközi szervezetek szerepe a minőségbiztosításban 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

A sugársérülések és a sorozatos sugárbalesetek igen hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy a 

röntgensugárzás és a radioaktivitás nemcsak gyógyítani tud, hanem nem megfelelő használat 

esetén káros is lehet. Az évek során különböző szervezetek alakultak; céljuk a sugárzások 

biztonságosabb alkalmazása, számos publikációjuk jelent meg, és évente több továbbképzést 

szerveznek. A teljesség igénye nélkül kerül közülük bemutatásra néhány:  

1. International Electrical Commission (IEC) - 1904-ben az Electrical Congress ülésén 

határozták el a megalakítását a világ műszaki társaságainak együttműködésére, az elektromos 

berendezések teljesítményeinek szabványosítására, elsősorban a felhasználók érdekeit 

képviselik. Az IEC tesztek kimondottan a klinikai környezetben vizsgálják a berendezéseket.  

2. International Committee on Radiological Units (ICRU) - nemzetközi sugárvédelmi 

bizottság megalakítását 1925-ben határozták el az I. Nemzetközi Radiológiai Kongresszus 

alkalmával.  

3. National Electrical Manufactures Association (NEMA)1926-ban alapították, vezető 

nemzetközi ipari szervezetek. A NEMA standardok tartalmaztak először olyan teszteket, 

amik minőségellenőrzésre alkalmasak voltak. Az évek során számos protokollt került 

bevezetésre, figyelembe véve a gyártók, felhasználók érdekeit, összehangolva a nemzetközi 

jogszabályokkal.  

4. International Commision on Radiological Protection (ICRP) - 1928-ban a II. 

Nemzetközi Radiológiai Kongresszuson létrehozzák az első sugárvédelmi szervezetet 

„International Committee on X-ray and Radium Protection” néven, mai elnevezését 1950-től 

vezették be.  

5. World Health Organisation (WHO) - Egészségügyi világszervezet, az Egyesült 

Nemzetek alapította 1945-ben.  

6. International Atomic Energy Agency (IAEA), vagy magyarul Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség (NAÜ) - 1957-ben alakult, számos nemzetközi ajánlás megalkotója, protokolljai 

ingyenesen letölthetők a szervezet honlapjáról.  

7. American Association of Physicists in Medicin (AAPM) - az egészségügyben dolgozó 

amerikai fizikusok egyesülete, 1958-ban alapították, protokolljai ingyenesen letölthetők a 

honlapjukról.  

8. International Organisation foe Medical Physics (IOMP) - 1963-ban alapították, 80 

tagországot számlál. Számos nemzetközi konferencia és továbbképzés szervezője.  

9. International Radiological Protection Association (IRPA) - 1964-ben alapították, 

Magyarország 1966-tól tagja. A Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság számos kiadványa segíti 

a nemzetközi és haza sugárvédelem munkáját. A sugárvédelem alapelveit az ICRP 26, 60 és 

103-as kiadványuk tartalmazza.  

10. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) - 1980-ban 

alapították, protokolljaikat a sugárterápia különböző területeinek ellenőrzésére készítik, az 

orvosfizikusok számára készültek az ESTRO Physics Booklets kiadványok, melyek 

ingyenesen letölthetők a honlapról.  
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11. European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP)- 1981-ban 

alapították, jelenleg 35 nemzeti szervezet alkotja, több mint 5000 tagot számlál.  

Az európai sugárterápiás intézmények a NAÜ protokolljait alkalmazzák a gyakorlatban, a ma 

hatályban lévő ajánlások a következők:  

1. dozimetria - IAEA „Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An 

International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to 

Water”, TRS 398.  

2. sugárvédelem - Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat, BSS No.115, valamint 2011-ben 

elkészült az aktualizált változata: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: 

International Basic Safety Standards No. GSR Part 3. (interim edition).  

3. tervezőrendszerek minőségbiztosítása - IAEA, „Commissioning and quality assurance of 

computerized planning systems for radiation treatment of cancer”, TRS 430.  

Magyarországon a teleterápiára vonatkozó egységes minőségbiztosítási protokoll nem 

létezik, sőt erre vonatkozó előírást sem találni. Más előírások hiányában, dozimetriai 

vonatkozásban abszolút minimumfeltétel csak a régi MSZ 62-es szabványban volt, ez 

megkövetelte, hogy a besugárzó berendezés (pont)dózis mérését évente legalább egyszer, 

illetve a dózisteljesítményt befolyásoló javítás után kötelezően végezzék el, ugyanakkor a 

dóziseloszlásokra vonatkozóan semmilyen előírást nem tartalmazott. Későbbiekben ez az 

előírás is kikerült a szabványokból. A ma hatályban lévő szabvány: MSZ EN 62083 

Gyógyászati villamos készülékek, Sugárterápiás besugárzás-tervező rendszerek biztonsági 

követelményei (IEC 62083:2000) (EN 62083 Medical electrical equipment, Requirements for 

the safety of radiotherapy treatment planning systems (IEC 62083:2000)).  

A mai előírásokat a 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet tartalmazza, ami a 97/43 EU direktívának 

igyekszik megfelelni. Két bekezdést idézek belőle:  

 9 § (1) Sugárterápiás célból alkalmazott eljárás esetén a céltérfogat nagyságát és 

dózisát egyedileg kell megtervezni.  

 13. § (2) A radiológiai berendezések napi minőség-ellenőrzési vizsgálatát az 

engedélyesnek, az évenkénti ... vizsgálatot pedig az erre jogosult akkreditált 

szervezetnek kell végeznie ... jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsgálatok 

megtörténtét, illetőleg a jegyzőkönyvben rögzített intézkedések végrehajtását a 

sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi.  

Ezzel szemben ma sincs előírás arra, hogy a napi ellenőrzések szintjén kinek, mit és hogyan 

kell ellenőriznie - mint például a német vagy az angol rendszerben, csak a helyi működési 

szabályzat szintjén szabályozott a minőségellenőrzés.  
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6.2 A minőségügy alapfogalmai 

Szerző: Dr. Pesznyák Csilla 

   

 

Amióta a „minőségnek” jogi vonatkozása is van, nélkülözhetetlen az egységes, szakszerű 

megfogalmazás. Ezért alkotta meg az Európai Minőségügyi Szervezet a Minőségügyi 

Nemzetközi Értelmező Szótárt, ebből idézek néhány definíciót:  

Minőségi követelmény (Quality requirement): Mérőszámok halmaza, amelyet az igények 

előírások alakjában való számszerűsítésére használnak azért, hogy a termék vagy szolgáltatás 

minőségét leírják, és értékeljék.  

Előírás (Specification): Közlés vagy dokumentum, amely részletesen leírja a termékkel vagy 

szolgáltatással szemben támasztott követelményeket.  

Megfelelőség (Conformity): Egy előírás követelményeinek teljesítése valamely egyed 

(termék) vagy szolgáltatás által.  

Minőségbiztosítás (Quality Assurance, QA): Mindazok a tervezett és rendszeres 

tevékenységek, amelyek megfelelő biztonságot nyújtanak arra nézve, hogy a termék vagy 

szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégíti.  

Minőségellenőrzés (Quality Control, QC): Azok az operatív módszerek és tevékenységek, 

amelyeket a minőségi követelmények teljesítése érdekében alkalmaznak.  

Európában kétféle minőségügyi rendszer létezik:  

1. Szabványossági: a gyártónak/szállítónak csak deklarálnia kell a szabványnak való 

megfelelést, vizsgáló illetve tanúsító intézmény, mint harmadik fél részvétele nem kötelező.  

2. Hatósági: Ahol akkreditált vizsgáló és tanúsító szervek közreműködése kötelező. 

Általában ide tartozik az egészségügy is.  

Akkreditálás (Accreditation): Megfelelően elismert szerv által végzett tanúsítás egy 

intézmény, szolgálat, munkacsoport vagy egyén felszerelésére, képességére, 

tárgyilagosságára, illetékességére és függetlenségére vonatkozóan arról, hogy 

szakszolgáltatását vagy működését az igényeknek megfelelően végzi.  

Kalibrálás (Calibration): A mérőműszerek hibáinak (és ha szükséges, más metrológiai 

tulajdonságainak) meghatározására szolgáló műveletek összessége.  

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szerkesztett Nemzetközi Biztonsági 

Alapszabályzat szerint az orvosi sugárkezelés minőségbiztosítási programja a következőkből 

kell, hogy álljon:  

1. a röntgenberendezések fizikai paramétereinek, a képalkotó eszközök és a besugárzó 

berendezések mérése az üzembe helyezés idején és azt követően rendszeresen;  

2. a betegek diagnosztikai vizsgálata és kezelése során használt megfelelő fizikai és klinikai 

tényezők meghatározása;  

3. a fontos műveletek és eredmények írásos dokumentálása;  
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4. a megfelelő hitelesítés és a dozimetria, illetve a biztonsági berendezések megfelelő 

működési körülményeinek igazolása;  

5. amennyire lehetséges, rendszeres és független minőségi felülvizsgálatok a sugárterápiás 

beavatkozások minőségbiztosítási programjáról.  

A mérő, vizsgáló és ellenőrző műszerek állapotának felügyelete  

A tevékenység lényege: Mindazoknak a műszereknek, amelyek jelzése/mérési eredménye 

akár a kezelések eredményessége szempontjából kritikus, akár a dolgozók sugárterhelése 

szempontjából fontos, állandóan kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük és a szükséges 

hitelesítéssel kell rendelkezniük.  

Naplót kell vezetni valamennyi olyan műszerről, amelyeket időszakosan kalibrálni, illetve 

hitelesíteni kell. Ez tartalmazza a műszerek felsorolását és azonosítóját. A minőségbiztosítási 

kézikönyv tartalmazza az időszakos hitelesítések/kalibrálások ütemezését.  

Az Orvosfizika vezetője felelős azért, hogy a kalibrációs eljárások megfelelően 

dokumentálva legyenek és azokat rendszeresen el is végezzék. Ezzel kapcsolatban az 

alábbiak a teendői.  

 Meghatározza az elvégzendő méréseket. Eldönti, hogy az adott méréseket milyen 

eszközökkel kapcsolatban és milyen pontossággal kell elvégezni.  

 Valamennyi műszert, ami a kezelésekre hatással lehet, megfelelő azonosítóval kell 

ellátni, és használatba vétel előtt be kell állítani, illetve meghatározott időközönként 

olyan hitelesített (kalibrált) műszerrel kell ellenőrizni, ami a mérési eredményeknek 

az országos etalonra való visszavezethetőségét biztosija. Ha ilyen lehetőség nincs, 

akkor pontosan dokumentálni kell, hogy mit értenek “kalibráláson”.  

 Ki kell dolgozni a kalibrációs eljárásokat, azokat dokumentálni kell és karban kell 

tartani. Ennek során az eszközökre vonatkozó adatokon (típus, gyári szám, azonosító, 

feltalálási hely, vizsgálatok gyakorisága, vizsgáló módszer) kívül a megfelelőség 

követelményeit is fel kell jegyezni, és le kell írni, hogy mi a teendő akkor, ha a 

vizsgált műszer nem felel meg az előírásoknak.  

 Biztosítani kell, hogy a mérő és ellenőrző műszerek a szükséges pontossággal és 

reprodukálhatósággal rendelkezzenek.  

 Megfelelő jelzéssel kell ellátni a műszereket, amikből azok kalibrált volta és a 

kalibrálás érvényessége látható.  

 A műszerek kalibrálási jegyzőkönyveit irattározni kell.  

 Ha valamely műszer hitelesítése lejárt, akkor a műszer további használhatóságát a 

megelőző hitelesítési jegyzőkönyvek értékelése alapján lehet eldönteni, és ennek 

eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 Gondoskodni kell arról, hogy a kalibrálások, illetve a mérések a megfelelő környezeti 

feltételek között történjenek.  

 Biztosítani kell a műszerek szakszerű tárolását.  

 Biztosítani kell, hogy a műszereken illetéktelen személy semmiféle olyan változtatást 

(ideértve a szoftver megváltoztatását is) ne végezhessen, ami azok 

hitelesítését/kalibrálását befolyásolja, és ezzel érvényteleníti.  

Amennyiben a vizsgálatokhoz kiegészítő segédeszközöket (pl. a lézerek ellenőrzésére 

szolgáló eszközök, vagy vizsgáló szoftverek), akkor azok alkalmazhatóságát az első 
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használatba vétel előtt kell ellenőrizni, a továbbiakba elegendő ezek integritását időszakosan 

ellenőrizni, és dokumentálni.  

Megjegyzés:  

A magasabb szintű szabályozás elveit kell(ene) alkalmazni az Orvosfizika valamennyi 

dozimetriai műszerére, figyelembe véve az OMH speciális előírásait (pl. hogy a terápiás 

dózismérőket hitelesíteni kell, de ezeket csak az OMH hitelesítheti), illetve a vizsgáló 

eszközökre.  
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6.3 PET készülékek minőségbiztosítása 

Szerzők: Dr. Lengyel Zsolt, Herein András 

   

Ezen leírás célja, hogy ismertesse azokat az eljárásokat, amelyekkel pozitron emissziós 

tomográfok teljesítményét értékelni kell. A szabványosított mérési eljárás alkalmas arra, hogy 

különböző berendezéseket összehasonlítsunk. Továbbá átvételi vizsgálatok alkalmával ezek 

elvégzése biztosíthat minket arról, hogy a telepített berendezés rendelkezik azokkal a 

paraméterekkel, amiket a gyár megadott.  

Az alább felsorolt öt mérésből az EANM csak az utolsót szerepelteti a PET-központoknak 

szánt ajánlásában. Ez a legkomplexebb mérés, s igen sok képjellemző nyerhető ki belőle. A 

mérést évente egyszer el kell végezni, ill. akkor, ha jelentős változás állt be a berendezésben 

hardver vagy szoftver szempontból. A többi mérés inkább gyártók adatainak és átvételi 

vizsgálatok eredményeinek gyártói adatokkal való összehasonlításához szükséges.  

     

 

6.3.1 Térbeli felbontás 

Általános ismertető 

A készülék térbeli felbontása az a távolság, ami két olyan pont között van a rekonstrukció 

után, amik még éppen megkülönböztethetőek. Illetve a térbeli felbontást szokták a 

pontátviteli függvény (pontforrás képe) félértékszélességével is jellemezni. A méréshez a 

második definíció alapján levegőben rögzített pontforrásokat használunk. A rekonstruálás 

során szűrést és simítást nem használunk. A forrás levegőben van, így szórás nincs, a lemért 

térbeli felbontás a készülék legjobb elérhető térbeli felbontása lesz.  

Cél 

A mérés célja a pontforrás képének (pontátviteli függvénynek) szélességének meghatározása 

kisméretű, kompakt radioaktív forrás segítségével. A pontátviteli függvény szélességének 

mérőszámai: félértékszélesség (FWHM), tizedértékszélesség (FWTM).  
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Módszer 

Minden rendszer térbeli felbontását transzverzális síkokon mérjük. A keresztirányú látómező 

mérete és a rekonstruált kép-mátrix elemeinek a száma meghatározza a pixelméretet. Olyan 

forrás szükséges, ami előreláthatólag legalább 3 pixel kiterjedésű, annak érdekében, hogy a 

szélességét mérni lehessen.  

1.Radioaktív izotóp  

Ezen méréshez 18F izotópot kell használni. Az aktivitást olyannak kell megválasztani, hogy 

az a holtidő veszteség se és a véletlen-koincidenciák összes eseményhez viszonyított aránya 

se haladja meg az 5%-ot. Ezt 1 MBq nagyságrendű aktivitással általában teljesíteni lehet.  

2. Forrás eloszlás  

A pontforrás igen kis mennyiségű folyadék, koncentrált aktivitással egy kapillárisban (belső 

átmérője kisebb, mint 1 mm, külső átmérője kisebb, mint 2 mm). A tengelyirányú kiterjedés 

legyen kisebb, mint 1 mm. A forrást a hossztengellyel párhuzamosan kell elhelyezni 3-3 

ponton a következők szerint:  

 x=0 cm; y=1 cm  

 x=0 cm; y=10 cm  

 x=10 cm; y=0cm  

A 3 pontforrás először a látómező közepén kell elhelyezésre kerüljön, majd a látómező 25%-

val eltolva.  

 
1.ábra: Forráspozíciók felbontás méréshez 

   

 

3. Adatgyűjtés  

A fent definiált 6 pontról kell adatgyűjtést végezni, úgy, hogy minimum 100000 (százezer) 

beütést kapjunk minden pontból.  

4. Adatfeldolgozás  

Szűrt visszavetítéses rekonstrukció használata szükséges, úgy, hogy semmilyen további 

szűrés, ill. simítás ne legyen a rekonstrukció során.  
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Adat analízis 

   

A mért 6 pontban félérték- és tizedérték szélességeket kell meghatározni. A pontforrás képét 

tartalmazó szeletek közül azt kell kiválasztani, ami a legmagasabb csúcs-értékkel 

rendelkezik. A módszer lényege a lineáris interpoláción alapszik. A maximum érték 

meghatározása a csúcs és két szomszédos pixel értékeiből parabola-illesztéssel határozható 

meg. A maximum érték fele és tizede nem valószínű, hogy valamelyik pixelben megjelenik. 

A maximum félérték- és tizedérték-beütésszám alatt és felett lévő beütésszámmal rendelkező 

pixelek között lineáris interpolációval állapítjuk meg a félérték, ill. tizedérték pontos 

koordinátáját. A koordináták ismeretében a félérték- és tizedérték-szélesség meghatározható.  

 
2.ábra: Tipikus pontátvitel függvény félérték- és tizedérték szélességének meghatározása 

   

Jelentés 

   

A félérték- és tizedértékszélességek minden pontra és a tér 3 irányában meghatározandók. A 

közölt eredmény a két axiális pozícióban számolt felbontások átlaga kell legyen. A 

számoláshoz szükséges formulák a 3.3-as ábrában szereplő táblázatban találhatók. 

(RES=resolution, felbontás)  
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3.ábra: A térbeli felbontás közlendő számértékeire vezető formulák 

 

6.3.2 Szórás frakció, számlálási veszteség és véletlen-koincidenciák mérése 

Általános ismertető 

A gamma-fotonok szórása rosszul detektált koincidenciákat eredményezhet. A számlálási 

veszteség és véletlen-koincidencia méréséből információkhoz jutunk arra vonatkozóan, hogy 

a PET készülék mennyire alkalmas magas radioaktivitású forrás mérése.  

Cél 

Az elsődleges cél megmérni a rendszer szórt sugárzásra való relatív érzékenységét. A szórás 

leírására a szórási frakciót használjuk (SF). További cél meghatározni a rendszer holtidejének 

hatásait, ill. a véletlen események hatásait. A valós esemény ráta úgy adódik, hogy az összes 

esemény rátából kivonjuk a szórt-esemény rátát és kivonjuk a véletlen-esemény rátát.  

Módszer 

A méréshez használt teszt fantom egy szilárd polietilén henger 0,96±0,01 g/cm3 sűrűséggel. 

A külső átmérője 203±3 mm, a hossza 700±5 mm. Egy 6,4±0,2 mm-es furat kell legyen rajta 

végig a hossztengellyel párhuzamosan a henger középpontjától 45±1 mm-re sugárirányban. A 

furatba egy legalább 800 mm hosszú, műanyag cső kerül (külső átmérő: 4,8±0,2 mm, belső 

átmérő: 3,2±0,2 mm).  

A mérés néhány felezési időn keresztül kell végezni. Ahogy csökken az aktivitás a rendszer 

egyre eredményesebb a valós események rögzítésében. Elég ideig várva elérjük, hogy a 

rendszer által regisztrált események veszteségmentesek legyenek. Ezt az értéket extrapolálva 

a magas aktivitású esetekre megkapjuk a veszteségek mértékét (amennyivel többet mért az 

eszköz, mint az extrapolált érték).  
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1. Radioaktív izotóp  

A méréshez 18F-t kell használni. A vonalforrásban az 18F elhelyezését úgy kell 

megvalósítani, hogy ne lógjon túl a hengeren 5-5 mm-nél jobban. Az aktivitást magasra kell 

választani, pontos értéket a készülék gyártójától kell beszerezni.  

2. Forrás eloszlás  

A hengert a páciens asztalra kell helyezni úgy forgatva, hogy a vonalforrás az asztalhoz a 

legközelebb legyen. A fantomot axiálisan és transzverzálisan is a látómező közepébe kell 

helyezni 5 mm pontossággal.  

3. Adatgyűjtés  

Az adatgyűjtést sűrűbben kell végezni, mint a felezési idő fele, addig, míg a valós esemény 

veszteség 1% alá nem megy. Az egyes mérések időtartama Tacq,j rövidebb kell legyen, mint 

a felezési idő negyede. Minden gyűjtésnek legalább 500000 (ötszázezer) koincidenciát 

(valós+szórt+random) kell tartalmaznia. Ideális, ha a gyártó ajánl protokollt, amiben a kezdő 

aktivitás, a gyűjtések időpontja és időtartama meg van határozva.  

 

4. Adatfeldolgozás  

A 65 cm-nél nem nagyobb látómezővel rendelkező berendezéseknél szinogramokat kell 

generálni minden j. gyűjtés i. szeletéről. Ha a berendezés alkalmas rá, külön szinogramot kell 

generálni a random koincidenciákról, ennek megfelelően kétféle kiértékelési módot 

ismertetünk a 3.4-es pontban. Azoknál a berendezéseknél, amik 65 cm-nél nagyobb 

látómezővel rendelkeznek, csak a látómező középső 65 cm-ről kell felvételt készíteni. 

Semmiféle korrekciót nem szabad használni a mérésekhez.  

Adat-analízis 

Minden egyes i. szinogramját a j. gyűjtésnek így kell feldolgozni.  

 Minden pixel érték 0, ami 12 cm-nél távolabb van a fantom közepétől  

 Minden Φ vetítési szögre meg kell keresni a vonalforrás közepének megfelelő értéket, 

ez a legmagasabb értékkel rendelkező pixel. Minden vetítést el kell tolni úgy, hogy a 

maximum értéket tartalmazó pixel a szinogram középső pixeléhez legyen igazítva.  

 Az igazítás után egy összegzett vetítést kell generálni, mégpedig úgy, hogy az 

összegzett vetítés pixeleinek értéke azon pixelek értékeinek összege, amik azonos 

sugárirányú paraméterrel rendelkeznek, mint az adott pixel az összegzett vetítésben 

(minden Φ vetítés-re 1 ilyen pixel).  

   

 

ahol, ‟r‟ a pixel száma adott vetítésben, Φ a vetítési szög, azaz a szinogramban az adott 

szöghöz tartozó sor száma, rmax(a) jelöli a maximum érték helyét adott vetítésre  

 A beütésszámok CL,i,j és CR,i,j a ‟bal és jobboldali pixel intenzitások‟ ±20 mm-re a 

szinogram közepétől. Ezeket az összegzett vetítésből kell származtatni. Mivel 

pontosan 20 mm-re pixelt jó eséllyel nem találunk, lineáris interpolációval kell 

meghatároznunk az értékeket a szomszédos pixelértékből.  
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 CL,i,j és CR,i,j számtani közepét meg kell szoroznunk a pixelek számával (beleértve a 

lineáris interpolációhoz használt tört értéket is). Ezt a szorzatot hozzáadva az összes 

középponttól 20 mm-nél távolabb lévő beütések számához megkapjuk a véletlen és 

szórt események számát minden egyes j. gyűjtés i. szeletére. Ezt jelöljük: Cr+s,i,j-vel.  

 A teljes esemény szám (CTOT,i,j) minden egyes pixel érték összegeként kapjuk meg.  

 Az átlagos aktivitást Aave,j minden gyűjtésre ki kell számolni.  

   

 

 

   

Minden j. gyűjtés i. szinogramjában a középponttól 12 cm-nél távolabb lévő pixelek értékét 

0-val kell egyenlővé tenni. A véletlen beütések száma (Cr,i,j) úgy kapjuk, hogy minden egyes 

beütést összeadunk a szinogramon.  

Szórási frakció meghatározása  

   

A szórási frakciót minden j. gyűjtés i. szeletére meg kell határozni. (SFi,j). A következő képlet 

szolgál a meghatározásra.  

 

   

A teljes rendszer szórási frakcióját a következő képpen kapjuk:  

 

   

Számlálási sebességek (ráták) éz zaj ekvivalens számlálási sebesség (NECR)  
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Minden j. gyűjtésre ki kell számolni a következőket:  

 A teljes esemény ráta (RTOT,i,j)  

   

 

   

 A valós esemény ráta (Rt,i,j)  

   

 

   

 Random ráta (Rr,i,j)  

   

 

   

 Szórt esemény ráta (Rs,i,j)  

   

 

   

ahol Tacq,j a j. gyűjtés hossza.  
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Minden rendszerben (kivéve azokat, amikben követlen véletlen esemény kivonás van 

beépítve) ki kell számolni a zaj ekvivalens számlálási sebességet (RNEC,i,j) minden j. gyűjtés 

minden i. szeletére. A következő képletet kell használni:  

 

   

Azokban a rendszerekben, amikben közvetlen véletlen esemény kivonás van beépítve, a 

következő képlet használata szükséges:  

 

   

A teljes rendszerre jellemző számlálási sebességek a szeleteken mért számlálási sebességek 

összegeként kapható meg:  

 

 

   

Szórás frakció  

   

Az utolsó gyűjtést, amire igaz, hogy a számlálási veszteség és a véletlen számlálási sebesség 

aránya 1% alatt van, kell használnunk a szórás frakció meghatározására. Erről a gyűjtésről azt 

állíthatjuk, hogy Cr+s,i,j elhanyagolható részben tartalmaz véletlen koincidenciákat, és így csak 

szórt koincidenciákat tartalmaz, és hasonlóan CTOT,i,j csak valós és szórt koincidenciákat 

tartalmaz.  
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A szórási hányad ez alapján az i. szeletre az utolsó gyűjtés adatai alapján:  

 

 A rendszer szórási hányadát a szeletek szórási hányadának súlyozott átlagaként kapjuk. A 

súlyozást a beütésszámmal végezzük. Így a következő képletet kapjuk:  

 

  Számlálási sebességek (ráták) éz zaj ekvivalens számlálási sebesség (NECR)  

   

Minden j. gyűjtésre ki kell számolni a következőket:  

 A teljes esemény ráta: RTOT,i,j minden i. szeletre:  

   

  A valós esemény ráta: Rt,i,j minden i. szeletre:  

   

  A véletlen esemény ráta: Rr,i,j: minden i. szeletre  

   

  A szórt esemény ráta: Rs,i,j: minden i. szeletre  

     

ahol Tacq,j a j. gyűjtés időtartama.  
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Minden rendszerben (kivéve azokat, amikben követlen véletlen esemény kivonás van 

beépítve) ki kell számolni a zaj ekvivalens számlálási sebességet (RNEC,i,j) minden j. 

gyűjtés minden i. szeletére. A következő képletet kell használni:  

 

   

Azokban a rendszerekben, amikben közvetlen véletlen esemény kivonás van beépítve, a 

következő képlet használata szükséges:  

 

   

A teljes rendszerre jellemző számlálási sebességek a szeleteken mért számlálási sebességek 

összegeként kapható meg:  

 

 

   

Jelentés 

   

Számlálási sebesség ábrázolása  

   

A rendszer jellemzésére a következő öt mennyiséget kell ábrázolni az átlagos effektív 

radioaktivitás-koncentráció (aave,j) függvényében. Az átlagos aktivitást Aave,j minden gyűjtésre 

ki kell számolni.  
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Az aktivitáskoncentrációt (aave,j) úgy kapjuk, hogy az átlagos aktivitást elosztjuk a fantom 

térfogatával (22000 cm
3
).  

A következő öt mennyiség ábrázolandó:  

 Rt,j: rendszer valós esemény rátája  

 Rr,j: rendszer véletlen esemény rátája  

 Rs,j: rendszer szórt esemény rátája  

 RNEC,j: rendszer zajjal ekvivalens számlálási sebessége  

 RTOT,j: rendszer összes esemény rátája  

   

Maximális beütésszám értékek  

   

Jelenteni kell a következő értékeket, amiket a fenti grafikonokról olvashatunk le:  

 Rt,peak: valós számlálási sebesség csúcsértéke  

 RNEC,peak: zajekvivalens számlálási sebesség csúcsértéke  

 at,peak: az Rt,peak-hez tartozó aktivitáskoncentráció  

 aNEC,peak: az RNEC,peak-hez tartozó aktivitáskoncentráció  

   

Rendszer szórási frakció  

   

Ha a berendezés mérés közben megbecsülte a véltelen koincidenciák számlálási sebességét, 

akkor a jelentésbe az a szórási frakció (SF) kerüljön be, ami a zajekvivalens számlálási 

sebesség csúcsértékénél adódik, továbbá az 1. pontban lévőkhöz hasonlóan ábrázolni kell SFj 

értékét aave,j függvényében.  

Ha nincs véletlen koincidencia becslés, akkor SF értékét kell jelenteni, amit az utolsó 

gyűjtésből lehet meghatározni.  

 

6.3.3 Érzékenység 
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Általános ismertető 

Egy PET berendezés érzékenységét adott forráserősség melletti valós-esemény rátával 

(másodpercenkénti beütésszám) határozzuk meg. A pozitron-bomló izotópot valamilyen 

anyag kell körbevegyen, hogy biztosítsa az annihilációt. A forrást körülölelő anyag azonban 

gyengíti az annihilálódás utáni gamma fotonokat. Ahhoz, hogy gyengítés nélküli mérést 

érjünk el egymást követő méréseket végzünk ugyanazzal a vonalforrással és ismert, a 

vonalforrást körülölelő abszorbensekkel. A mérésekből az abszorbens nélküli esetre 

extrapolálhatunk.  

Cél 

A célunk a PET készülék pozitron-detektálás érzékenységének mérése.  

Módszer 

A méréshez használt fantom koaxiális hengergyűrűkből áll. A hengerek 700 mm hosszúak, 

fémből vannak és a következő táblázatban foglaltatott átmérőkkel bírnak.  

 
Radioaktív izotóp 

   

A használt izotóp 
18

F legyen. Elég alacsony aktivitást kell használni, hogy a számlálási 

veszteség 1% alatt és a random ráta (valódi rátához viszonyítva) 5% alatt legyen. Ez 

körülbelül 5 MBq-es aktivitásnak felel meg, de függ a szkenner érzékenységétől. A méréshez 

használt aktivitást dóziskalibrátorban pontosan meg kell mérni, az értéket, s a mérés idejét 

feljegyezni.  

Forráseloszlás  

   

Egy 700±5 mm hosszú darabját egy műanyag csőnek fel kell tölteni víz és a kimért radioaktív 

izotóp jól elkevert egyvelegével. A fantomot kis szórással rendelkező anyaggal alátámasztva 

levegőbe kell helyezni, a páciens asztalra úgy, hogy a transzverzális látómező közepén 

legyen. Axiálisan úgy kell elhelyezni, hogy az alátámasztás ne essen bele az axiális 

látómezőbe. Az egymás utáni mérések során az egyre vastagabb hengergyűrűket is a 

vonalforrás köré tesszük. Így összesen 5 mérést végzünk.  

Adatgyűjtés  
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Az adatgyűjtést addig kell végezni, míg szeletenkénti átlagra 10000 (tízezer) valós beütést 

nem kaptunk. Minden egyes gyűjtésre (j), minden egyes szeletre (i) ki kell számolni a beütési 

rátát: Rj,i, azaz hány beütést kaptunk abban a szeletben 1 másodperc alatt.  

Adat-analízis 

   

1. Rendszer érzékenység  

   

Minden mérést vissza kell korrigálni az izotóp bomlásából következő gyengülésre.  

 

   

ahol* Rcorr,j,i: bomlásra korrigált ráta  

 Rj,i: számolt ráta  

 Tj: j. adatgyűjtés időpontja  

 Tcal: kalibrálás időpontja  

 T1/2: izotóp felezési ideje  

   

A méréseket továbbá szeletenként össze kell adni:  

 

   

A kapott adatokat a következő görbére kell illeszteni:  

 

   

Itt Rcorr,0 és µM az ismeretlenek. Xj a falvastagságot jelöli. Rcorr,0 jellemzi a gyengítés nélküli 

rátát.  

Ugyanezt a mérést kell megismételni 10 cm távolságban a berendezés középpontjától.  

A berendezés érzékenysége a következő formulával számolható:  

 

ahol Acal: a kalibrálás időpontjában mért aktivitás  
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2. Axiális érzékenység profil  

A legkisebb hengerrel mért adatok használjuk fel erre a célra. Minden szelet érzékenységét 

kiszámoljuk a következő módon:  

 

   

Az axiális érzékenység profilt úgy kapjuk, hogy Si-t ábrázoljuk a szelet számának (i) 

függvényében.  

   

Jelentés 

A kiértékelés eredményeként az érzékenységet beütés/másodperc/MBq mértékegységben 

adjuk meg. Az axiális érzékenység profilt diagramon adjuk ki.  

 

6.3.4 Pontosság: korrekciók számlálási veszteséghez és véletlen koincidenciákhoz 

Általános ismertető 

A PET berendezések általában képesek a holtidőből és véletlen-koincidenciákból származó 

veszteségek kompenzálására, így képesek arra, hogy kvantitatív méréseket lehessen velük 

végezni. A teszt egyszerű aktivitás-eloszlást használ.  

Cél 

A mérés célja a korrekciók (holtidő korrekció, véletlen-ráta korrekció) pontosságának 

meghatározása.  
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Módszer 

A szórási frakció mérésére felhasznált fantomot használjuk ezen méréshez is. Alacsony 

aktivitásoknál a holt idő és a véletlen-koincidenciák nem befolyásolják a számlálási 

sebességet.  

1. Radioaktív izotóp  

A méréshez 18F izotópot kell használni. Az aktivitás elég nagy kell legyen ahhoz, hogy 50%-

os holtidő veszteség legyen. A kezdeti aktivitás értékére a gyártótól lehet javaslatot kérni. A 

kezdeti aktivitás értékét dóziskalibrátorban le kell mérni, s dokumentálni.  

2. Forrás eloszlás  

A vonalforrás középső 700±5 mm-ét az aktivitással jól elkevert vízzel kell feltölteni. A 

fantomba úgy belehelyezni, hogy az aktivitással feltöltött rész a fantomon belül kerüljön, s ne 

lógjon ki egyik oldalon sem 5 mm-nél jobban. A fantomot a páciens asztalra kell helyezni, s 

úgy forgatni, hogy a vonalforrás az asztalhoz legközelebb legyen. A fantomot a transzverzális 

és axiális látómező közepére kell helyezni.  

 

3. Adatgyűjtés  

Az adatgyűjtést sűrűbben kell végezni, mint a felezési idő fele, míg a valós események 

számlálási vesztesége 1% alá nem csökken (összeshez képest). Egy-egy gyűjtés rövidebb kell 

legyen, mint a felezési idő negyede. Minden gyűjtés legalább 500.000 prompt beütést kell 

tartalmazzon. Ideális, ha a gyártó ajánl protokollt, amiben a kezdő aktivitás, a gyűjtések 

időpontja és időtartama meg van határozva.  

4. Adatfeldolgozás  

65 cm-nél kisebb axiális látómezejű gépeknél minden szeletet rekonstruálni kell, ennél 

nagyobb látómezejűeknél a középső 65 cm rekonstruálása szükséges. Véletlen koincidencia 

és holtidő korrekció alkalmazása szükséges, a képrekonstrukciót általános módon végezzük.  

Adat analízis 

   

 

Minden lépés elvégzendő minden rekonstruált képen (i.). Az átlagos aktivitást Aave,j minden 

gyűjtésre ki kell számolni.  

 

 

   

Az effektív aktivitáskoncentrációt (aeff,j) úgy kapjuk, hogy az átlagos aktivitást elosztjuk a 

fantom térfogatával (22000 cm
3
). Egy kör alakú ROI (region of interest) jelölünk ki minden 

szeleten, középpontja a transzverzális látómező (nem a vonalforrás), átmérője 180 mm. A 

valós beütések számát minden szeletre (i) és minden gyűjtésre (j) meg kell határozni (CROI,i,j). 

A valós számlálási sebesség számolható:  
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Minden szeletre meghatározzuk az extrapolált valós számlálási sebességet (RExtr,i,j), amit 

mértünk volna a j. gyűjtésben, ha nem lett volna holtidő veszteség és véletlen-

koincidenciából származó veszteség. A következő formulát használhatjuk, hogy a statisztika 

hatásait leginkább kiküszöböljük:  

 

   

ahol k=1 a legalacsonyabb aktivitás esetén, az összeg a három legalacsonyabb aktivitással 

való gyűjtés összegeként adódik.  

Minden gyűjtés minden szeletére a relatív számolási sebesség hibája (Δri,j) százalékosan 

számolandó a következő egyenlettel:  

 

   

Jelentés 

Minden szeletre kiszámoljuk Δri,j és aeff,j értékeket. Lineáris tengelyeket használva 

ábrázoljuk Δri,j-t aeff,j függvényében. Az adatpontok valós folytonos görbéhez kell 

hasonlítsanak.  
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6.3.5 Képminőség, gyengítés- és szóráskorrekció pontosságának ellenőrzése 

Általános ismertető 

A berendezések teljesítményét, minőségét igen sok különböző szempont együttese határozza 

meg. Szükséges, hogy legyen módszer az általános képminőségi jellemzők szabványos 

összehasonlítására olyan feltételek között, ami hasonlít a klinikai alkalmazásra.  

Cél 

A mérésünk célja egy teljes test felvétel szimulálása. Olyan test felvételének szimulálása, 

amely rendelkezik forró- és hidegpontokkal is. Ehhez különböző átmérőjű gömböket 

használunk egy olyan fantomban, ahol a gyengítés nem homogén és van aktivitás a 

berendezés látómezején kívül is. A képen forró- és hidegpontoknál megjelenő kontraszt, ill. a 

háttér homogenitásának szórása mérőszámai a képminőségnek. Ebből a mérésből továbbá 

meghatározható a gyengítési és szóráskorrekció pontossága.  

Módszer 

1. Jelölések  

Kontraszt:  

Qxxx: egy gömb kontrasztja a meleg háttérben  

QH: forró gömb kontrasztja  

QC: hideg gömb kontrasztja  

Háttér inhomogenitása:  

Nxxx: Képminőség jellemző  

Nj: a j méretű ROI háttér inhomogenitása  

Relatív számolási hiba:  

ΔC: a várt és a mért beütés közötti különbség százalékban kifejezve  

ΔClung: relatív számolási hiba a tüdőben  

Szórás:  

SDXXX: a háttér homogenitását jellemző mennyiség  

SDj: A j méretű ROI-ra jellemző szórás  

2. Radioaktív izotóp  

Ezen méréshez 
18

F izotópot használjunk. A háttér aktivitás koncentrációja 5,3 kBq/cm
3
 kell 

legyen, mivel ez az aktivitás koncentráció felel annak, ami akkor alakul ki, ha az átlagosan 70 

kg-os emberbe beinjekciózunk 10 mCi aktivitást, ahogy ez általános PET vizsgálat esetén 

történik. A fantom térfogata ~9300 cm
3
, így ~ 50 MBq aktivitást kell a háttérben elkeverni. 

Az aktivitás mértékét dóziskalibrátorban mérni kell. A hidegpontokat vízzel kell feltölteni, 

míg a forró pontoknak 4-szer, ill. 8-szor nagyobb aktivitáskoncentrácóval kell rendelkeznie, 

mint a háttér. A látómezőn kívüli testet szimuláló vonalforrást 116 MBq aktivitással kell 

megtölteni, így körülbelül azt az aktivitáskoncentrációt eredményezi, mint a háttér. Ha a 

háttér aktivitását valamilyen okból kevesebbre állítjuk be, akkor a látómezőn kívüli testet 

szimuláló vonalforrás aktivitását is arányosan csökkenteni kell.  
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3. Forráseloszlás  

A képminőség fantom 4 részből áll:  

• A test fantom (legalább 180 mm hosszú)  

• 6 tölthető gömb (belső átmérők: 10, 13, 17, 22, 28 és 37 mm, falvastagság: kevesebb, mint 1 

mm)  

• A tüdő gyengítését szimuláló henger, alacsony atomszámú anyaggal töltve, sűrűsége 

0,3±0,1 g/cm
3
. 50±2 mm-es külső átmérővel, a test fantom közepén foglal helyet.  

• A látómezőn kívüli testet szimuláló (szórás)-fantom, ami a 3-as mérésben említett 

fantommal azonos (vonalforrás, szilárd, 700 mm hosszú hengerben).  

A két nagy gömböt vízzel kell megtölteni, ezek adják a hideg pontokat. A négy kicsit 
18

F-el, 

ezek adják a forró pontokat. A gömbök közepe 68 mm távolságra kell legyen a fantom 

végétől, és egy tengelyre merőleges síkban kell elhelyezkedniük. A gömbközéppontoknak 

5,72 cm távolságra kell lenniük a fantom középpontjától. Az elhelyezést úgy kell 

megvalósítani, hogy a 17 mm átmérőjű gömb a fantom horizontális tengelyére essen. A 

gömbök térfogata és a szükséges aktivitások a következő táblázatban láthatók:  

 

A test fantomot megtöltve a háttér aktivitással az páciens asztalra kell helyezni. A test 

fantomot a berendezés főtengelyével párhuzamosan kell elhelyezni, úgy, hogy a gömbök 

közepe a berendezés látómezejének közepére essen. A látómezőn kívüli testet szimuláló 

(szórás)-fantomot a test fantom mellé kell közvetlen helyezni.  

Adatgyűjtés  

   

Az adatgyűjtési időt az határozza meg, hogy mekkora távolságot léptet a berendezés normál, 

klinikai esetben a vizsgálat során a különböző gyűjtések között. A teljes testről való gyűjtés 

hossza 100 cm, és ezt 60 perc alatt kéne begyűjteni. Ehhez viszonyítunk, s így a gyűjtési idő:  

 

   

Ajánlott több egymás utáni, bomlással korrigált mérést elvégezni, hogy az eredmények 

megbízhatóságát növeljük.  
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Adatfeldolgozás  

   

Minden szeletet rekonstruálni kell minden elérhető korrekciót felhasználva. A sztenderd kép-

paramétereket kell használni (kép-mátrix mérete, pixel méret, szelet vastagság, szűrők, 

rekonstrukciós algoritmus), mint a teljes test vizsgálatoknál. A rekonstrukciós paramétereket 

a jelentésbe bele kell tenni.  

   

Adat-analízis 

   

1. Képminőség  

Egy a forró és hidegpontokon átmenő transzverzális szeletet kell felhasználnunk az 

analízishez. Minden gömbhöz ugyanazt a szeletet kell használnunk. ROI-kat kell rajzolni a 

hideg és forró gömbökre is, a ROI-nak kör alakúnak kell lennie, átmérője egyenlő az adott 

gömb belső átmérőjével. A háttérre fel kell vennünk olyan ROI-kat, amiknek átmérője 

megegyezik minden egyes gömb átmérőjével (6db), és további 12 db ROI-t kell felvennünk 

37 mm-es átmérővel úgy, hogy ezek egyike se legyen 15 mm-nél közelebb az egyik gömbhöz 

sem és a fantom peremétől 15 mm távolságra legyen a szélük. A kisebb gömbméreteknek 

megfelelő ROI-kat koncentrikusan bele kell rajzolni a 37 mm-es átmérővel rendelkező ROI-

kba. További ROI-kat kell berajzolni a középső szelet ±2 cm-es távolságában lévő szeletekre 

(összesen 5 szelet). Az átlag beütésszámot minden háttér ROI esetén bele kell tenni a 

jelentésbe. A százalékos kontraszt értéket (QH,j) minden egyes j forró gömbre ki kell 

számolni.  

 

   

ahol:  

 CH,j: az átlag beütés a j. gömb ROI-ban  

 CB,j: az átlag beütés a j. gömbnek megfelelő átmérőjű háttér ROI-ban  

 aH: a forró ponton lévő aktivitáskoncentráció  

 aB: a háttérben lévő aktivitáskoncentráció  

   

A százalékos kontraszt értéket a hideg gömbökre a következő képlet alapján kapjuk meg:  
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ahol:  

 CC,j: az átlag beütés a j. gömb ROI-ban  

 CB,j: az átlag beütés a 60 háttér ROI-ban a j. gömbre.  

   

A százalékos háttér inhomogenitása (Nj) a j. gömbre:  

 

   

ahol SDj-t a következő képletből kaphatjuk meg:  

 

   

2. A gyengítés és szóráskorrekció pontosságának meghatározása  

Egy kör alakú 30±2 mm átmérőjű ROI-t kell rajzolni a tüdőt szimuláló elemre. Fel kell 

jegyezni minden i. szeletben a ROI-n belül lévő átlagos pixel értéket (Clung,j). 12 kör alakú, 

30±2 mm átmérőjű háttér ROI-t kell elhelyezni minden szeletre úgy, ahogy az 1-es pont 

leírja.  

A szórás és gyengítés korrekció fennmaradó hibáját, a relatív hibát (ΔClung,i) százalékban, 

minden egyes i. szeletre a következő formulából kaphatjuk:  

 

   

ahol:  

 Clung,i: az átlagos beütésszám a tüdőt szimuláló elemet fedő ROI-n  

 CB,i: az átlagos beütés a 60 db 37 mm átmérőjű háttér ROI-n, amiket a képminőség 

meghatározáshoz rajzoltunk  

   

Jelentés 

A következőket kell jelenteni:  

• Háttér koncentráció, amivel a fantomot megtöltöttük  

• Gyűjtési paraméterek  

• Rekonstrukciós módszer (szűrők, korrekciók, pixel méret, kép mátrix méret, 
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szeletvastagság)  

• A százalékos kontraszt és a százalékos háttér inhomogenitás minden gömb méretre mindkét 

aktivitáskoncentráció arányra.  

• ΔClung,i értéke minden szeletre, és ezek átlaga  

• Mindkét koncentráció arány kép formában, transzverzális szelet a gömbök középpontjáról, 

és egy koronális kép a 17 mm átmérőjű gömb közepét átszelve.  

 

6.4 Besugárzókészülékek minőségellenőrzése-minőségbiztosítása  

 

6.4.1 Lineáris gyorsító minőségellenőrzése-minőségbiztosítása 

Szerző: Dr. Polgár István  

   

Az 50-es évekbeli megjelenésük óta a lineáris gyorsítók jelentős fejlődésen mentek át. A 

fékezési röntgen és az elektron üzemmód között a készülék átváltása teljesen automatikus, 

ami jelenősen csökkenti a nem megfelelő sugárminőséggel történő kezelés kockázatát. A 

technikai előnyök, mint a reteszek széleskörű alkalmazása biztosítja, hogy a modern lineáris 

gyorsítók sokkal biztonságosabbak legyenek, mint a korábbi készülékek. Mégis, bár a 

készülékek általában biztonságosabbak, a készülékhibák a kezelések pontatlanságát 

okozhatják.  

Az itt ismertetendő vizsgálatok közül sok részletesen le van írva a Lineáris gyorsítók üzembe 

helyezésével és minőségbiztosításával foglalkozó jelentésben: IPSM Report 54 (1988). on the 

Commissioning and Quality Assurance of Linear Accelerators. A hangsúly a folyamatos 

minőségellenőrző eljárásokon van.  

Mivel az ellenőrzéseket különböző gyakorisággal kell elvégezni, részletes éves 

minőségellenőrző programot célszerű alkotni, hogy a ritkábban elvégzendő ellenőrzéseket 

megfelelő időben végezzük el. Néhány esetben előnyös lehet az egymáshoz hasonló 

tulajdonságok ellenőrzését forgó rendszerben elvégezni. Így a rendszer közös részeinek 

ellenőrzése gyakoribb, mintha az összes vizsgálatot együtt végezzük el.  

 

Felelősség  

   

A minőségellenőrzés jogi felelőssége az orvosfizikusé, akinek össze kell hangolnia a 

különböző csoportok által elvégzett minőségellenőrző vizsgálatokat. Neki kell értelmeznie az 

eltéréseket abból a szempontból, hogy milyen a kezelésre gyakorolt hatásuk, és megfelelő 

tanácsot kell adnia az orvosnak. Gyakran ellentmondás áll fenn aközött, hogy a beteget kell-e 

kezelni, vagy a készülék hibáját kell-e megoldani. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a 

kezelés kihagyása – különösen gyorsan növő daganatoknál – káros hatással van a beteg 

sorsára (Hendry et al 1996, RCR 1996), és jobb megengedni a kezelést az optimálistól eltérő 

nyalábbal, mint megszakítani a beteg kezelését. A sugárterapeutát ilyen esetekben teljesen be 

kell vonni a követendő eljárás meghatározásába. A terápiás asszisztenseknek – mint a 

készülék rendszeres használóinak – mindig tisztában kell lenniük a készülék teljesítő 

képességével és a készülék minden gondjával. Ezért őket is be kell vonni a QC programba, 

hogy napról napra meglegyen a bizalmuk az általuk használt készülékben. Gyakran a terápiás 

asszisztensek végzik a napi állandósági vizsgálatokat a funkcionális biztonsági 



 6 Minőségbiztosítás 

 

399 

 

ellenőrzésekkel együtt. Más vizsgálatokat az orvosfizikusok, vagy – ha van ilyen – a melléjük 

beosztott technikusok végzik. Az orvosfizikusnak kell összehangolnia a QC programban 

résztvevő különböző csoportokat. Ha ez nem oldható meg, a fizikai minőségellenőrző 

programot azzal a feltevéssel kell megállapítani, hogy semmilyen más ellenőrzést nem 

végeznek. Lényeges, hogy mikor a lineáris gyorsítón munkálatokat végeznek, megfelelően 

minősített fizikusnak kell eldöntenie, hogy a készülék klinikai használatba vehető-e. Ezen a 

szabályon lehet enyhíteni, ha a munka tisztán mechanikai természetű, de ahol az alapértéktől 

eltérés tapasztalható, konzultálni kell a fizikussal. A lineáris gyorsítók sokrétű természete 

miatt e szabály alkalmazása talán fontosabb, mint más készülékeknél. A karbantartás 

kérdésének hasznos tárgyalását adja Colligan és Mills (1997).  

Itt kell megemlíteni, hogy hazánkban – sajnos – a minimál követelményekre vonatkozó 

hatályos rendelet ellenére is kívánnivalót hagy maga után a legtöbb Orvosfizikai Részleg a 

személyzet tekintetében. Így a QA/QC vizsgálatok rendszeres elvégzése nemegyszer 

konfliktusokkal is jár.  

Tűréshatárok  

   

A beállítás- és dozimetriai ellenőrzések eredményeit bizonyos követelményekkel kell 

összehasonlítani, melyek alapján eldönthető, hogy – amennyiben kell – milyen lépéseket kell 

tenni. E követelményeket világosan meg kell állapítani a részleg protokolljaiban. Rutin 

minőségellenőrzés végezhető akkor, ha a beállításokhoz nem alkalmas kivonni a készüléket a 

szolgálatból. Ezért megfelelő ‟beavatkozási szintet‟ kell meghatározni, amelynél a készüléket 

a szolgálatból ki kell venni. Ez megegyezhet a gyártó által meghatározott tűréshatárral, vagy 

néhány esetben nagyobb mozgástér engedhető meg. A ‟beavatkozási szintet‟ a végrehajtandó 

kezelések típusa szerint helyileg kell meghatározni. Ugyancsak tűréshatár állapítható meg 

arra, hogy mi hiba, és mi az, ami elfogadható a karbantartás befejezésekor. Az egyedi 

paraméter beállításának azonban jobbnak kell lennie a tűréshatárnál. A tűréshatár 

megállapításánál szem előtt kell tartani, hogy a gyártó által megadott műszaki adatok a 

készüléktervezés tűréshatára. Ennek ellenére előírhatók szorosabb tűréshatárok, ami 

valószínűleg a gazdaságosan indokoltnál gyakoribb megelőző karbantartást jelenthet. E 

dokumentumban ajánlott tűréshatárokat adunk meg. Ezek olyan dokumentumokon alapulnak, 

mint az IEC Publication 977 (1989b) és a WHO 1988, bár fel kell ismerni, hogy az IEC 

specifikáció közzétett szabvány, és a benne szereplő adatok ‟útmutatók az elvárható 

értékekhez‟. Az Európai Közösség szabványokat határozott meg, amelyeknek meg kell 

felelnie az összes készüléknek (European Commission 1997). Ezek az adatok találhatók az 1 

táblázatban. (A kalibrációra és az állandóságra vonatkozó adatok jelentése nem ugyanaz, 

mint a könyvben másutt található adatoké. (A kalibráció a mérés és az abszolút dózis közti 

eltérésre vonatkozik, és az állandóság inkább a napi változásokra vonatkozik, mint az 

állandóság ellenőrző műszerrel végzett mérésekre, mint a 12.3 szakaszban.  

Fontosabb a teljesítőképesség változását figyelni, mint az, hogy egy adott paraméter a 

tűréshatáron belül van-e. A mérési eredmény följegyzése jobb bizonyíték, mint kipipálni, 

hogy az ellenőrzést lelkiismeretesen elvégeztük. Ennek alapján megjósolhatók a jövőbeli 

gondok, és beavatkozhatunk, még mielőtt a beavatkozási szintet elérjük.  
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Az ellenőrzések szintje  

   

Egy gyorsító sok funkciója gyors rutinszerű eljárással ellenőrizhető, a szigorúbb 

ellenőrzéseket az eseti ellenőrzésekre, vagy azonosított bajok előfordulása esetére 

tartalékoljuk. A gyorsellenőrzéseknek megbízhatóknak kell lenniük, hogy elkerüljük a hibás 

mérőműszerek miatti nem tervezett leállásokat, továbbá maguk a gyorsellenőrzésre használt 

műszerek is részei kell, legyenek a minőségellenőrző programnak. Több paraméterre 

vonatkozóan részletesen ismertetjük, hogy melyiknél elég a gyorsellenőrzés, és melyik 

igényel szigorúbb ellenőrzést. A 2. táblázat (2.15 szakasz) különbséget tesz a gyorsellenőrzés 

és az alaposabb ellenőrzés között vagy közvetlenül, vagy az ellenőrzés paragrafus számára 

hivatkozva.  

   

1. Táblázat Elfogadhatósági kritériumok lineáris gyorsítónál (European Commission 1997)  

Vizsgálat  Beavatkozási szint  

Gantry és kollimátor forgás kijelzés  ±1 º  

Járom forgás  ±0,2 º  

Izocentrum átmérője  ±2 mm  

Forrástávolság és mezőközép jelző  ±2 mm  

Numerikus mezőméret kijelzés  ±2 mm  

Fény- és sugármező egybeesése  ±2 mm  

Kezelőasztal skálája  2 mm  

Asztal lehajlása terhelés alatt  5 mm  

Betegrögzítő berendezések (pl. öntvények, stb.)  ±2 mm  

Beteg beállító eszközök  ±2 mm  

Fénymező kijelzés – mezőméret  ±2 mm  

Fénymező kijelzés (denzitás-mérés)  ±1 mm oldalanként  

Dózis-kalibráció a referencia pontban  ±3% foton, ±4% e-  

Dózisteljesítmény állandósága (Kobaltágyúkra és az ortovoltos 

készülékekre is)  
±2%  

Kobaltágyú órája  ±0.01  

Elektron/foton nyaláb típusa Jelölje be a típust   

Nyaláb homogenitás és szimmetria  
±3% (foton, elektron és 

kobalt)  

Ortovoltos nyaláb szimmetria  ±6%  

Ék vagy kompenzátor transzmissziós faktora  ±2%  

Dózismonitorozó rendszer  

Pontosság  ±0.5%  

Linearitás  ±1%  

Dózisteljesítmény hatása  ±2%  

Stabilitás  ±2%  

Változás a gantry-szöggel  ±3%  
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6.4.2 Ellenőrzés sztenderd lineáris gyorsítókon 

Szerző: Dr. Polgár István      

6.4.2.1 Biztonsági reteszek 

Mint már jeleztük, a készülékek biztonsági áramköröket tartalmaznak, melyek a személyzetet 

és a beteget védik a hibás működés ellen. E reteszek azonban hibásak is lehetnek, és néhány 

esetben komoly sérülést szenvedhet el a beteg, vagy károsodhat a készülék, ha a hiba jelzése 

elmarad. Fontos, hogy minden egyes készüléknél számításba vegyük mi az, ami monitorozva 

van, és az egyes hibafeltételek szimulálhatók-e. Az általában alkalmazható ellenőrzéseket 

írjuk le alább. Sok retesz ellenőrzése értelemszerűen (implicit) történik, valahányszor a 

készülék használatban van. Még ebben az esetben is a rendszeres időközökben elvégzett 

ellenőrzésekről feljegyzéseket kell vezetni.  

Ideális esetben az összes lehetséges hibafeltételről formális írásos elemzést kell végezni. 

Ekkor lehetséges megállapítani azt, hogy mely reteszeket kell mindenképpen (explicit) 

vizsgálni, és meggyőződni arról, hogy minden értelemszerű ellenőrzésről megfelelő 

följegyzés készüljön. Néhány esetben fizikai beavatkozás szükséges, hogy egy retesz 

működését ellenőrizzük. Az ilyen beavatkozás kockázata egyensúlyban kell legyen azzal a 

lehetséges sérüléssel, amit a retesz jelzésének elmaradása jelenthet. A vízáramlás relé hibája, 

például jelentős károsodást okozhat a vízszivattyú meghibásodása esetén.  

Várható, hogy a reteszek időről időre jeleznek normál használat mellett. Fontos, hogy jól 

átgondolt eljárások legyenek az ilyen reteszek törlésének ellenőrzésére, hogy a hibafeltételek 

a fizikusok tudomására jussanak. Ritka esetben szükséges lehet egyes reteszek felülírására. 

Ezt a gyakorlatot szigorúan ellenezzük, de minden esetben csak úgy hajtható végre, ha a 

Fizika vezetőjének tudomása van róla, aki szabályosan megbeszéli ezt a Klinika vezetőjével 

és a vezetőasszisztenssel. Ha egy reteszt egy vizsgálat elvégzése érdekében felül kell írni, 

lényeges, hogy írásos eljárás intézkedjen arról, hogy a retesz funkcióját helyreállítsák, és ezt 

az eljárást gondosan követni is kell (1).  

(1 Varian gyártmányú gyorsítóknál a reteszek felülírása szerviz üzemmódban történhet. Az 

üzemmódból történő kilépéskor a reteszek felülírása automatikusan megszűnik.)  

   

a. Helyiség védelem  

   

Alapvető fontosságú, hogy a labirintus bejáratánál lévő retesz működése megfelelő legyen; 

ezt naponta ellenőrizni kell. A vészkapcsolókat havonta ellenőrizni kell. Minden 

vészkapcsolót havonta kell ellenőrizni  

b. Mozgásreteszek  
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A legfontosabb mozgásretesz az aktivizáló kapcsoló. Ennek a működését legalább hetente 

kell ellenőrizni úgy, hogy amikor ezt oldjuk, a készüléknek legalább egy mozgása inaktív. 

Némely készüléken több ilyen – különböző mozgásokkal kapcsolatos – kapcsoló lehet. Havi 

alapon rendszeres vizsgálatot kell végezni, hogy egyetlen készülékmozgással se forduljon elő 

– kivéve azt, amit így terveztek, pl. a kollimátor-pofákat –, hogy a megfelelő kapcsoló 

megnyomása nélkül létrejöjjön.  

Az ütközésjelzőt hetente kell ellenőrizni. A vizsgálat elvégzésekor meg kell győződni arról, 

hogy az ütközésjelzés törölhető. Minden elektron-applikátornak kell, hogy legyen 

ütközésjelzője. Ezek működését havonta kell ellenőrizni, ideális esetben forgásban egyet-

egyet a sűrűbb ellenőrzés érdekében. A végállás-kapcsolók működését havonta kell 

ellenőrizni. A legtöbb gyorsítónak van applikátor és blokktartó retesze. Ezek működését 

havonta kell ellenőrizni.  

   

c. Dozimetiai reteszek  

   

A kezelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék a beállított monitoregység 

elérésekor leáll-e, bár ezt az ellenőrzést rendszerint a napi állandóság vizsgálatok részeként 

kell elvégezni. Ugyancsak ellenőrizni kell, hogy a készüléket lekapcsolja-e, a másodlagos 

dozimetriai mérőlánc. Ennek ellenőrzéséhez valószínűleg meg kell változtatni az egyik 

dozimetriai rendszer kalibrációját, ezért ezt az éves ellenőrzésre célszerű korlátozni. Ha 

azonban dozimetriai beállítást kell végezni, érdemes egyúttal ezt a vizsgálatot is elvégezni. 

Számítógép vezérelt gyorsítókon a kalibráció időleges megváltoztatása megtehető, és ez 

lehetővé teszi a másodlagos dozimetriai rendszer gyakoribb ellenőrzését. A biztonsági óra 

reteszt a készülék belső vezérlésébe való beavatkozás nélkül ellenőrizhetjük úgy, hogy a 

szükségesnél rövidebb időt állítunk be, és vizsgáljuk, hogy a kezelés megszakad-e a beállított 

időnél. Ezért ez havonta vizsgálható. A gyorsítóknak kell lennie nagy dózisteljesítmény 

reteszének is. Ennek vizsgálata furfangos lehet, de tanácsos legalább évente elvégezni, mivel 

ez nyújtja az utolsó védelmet a komoly dozimetriai hibák ellen. A gyártó tanácsát érdemes 

meghallgatni, hogyan lehet ezt vizsgálni.  

d. Nyalábvezérlés  

   

Minden modern gyorsítónak van homogenitás és szimmetria retesze. Ezeket úgy kell 

kalibrálni, hogy a jelzett homogenitás és szimmetria jó közelítéssel helyes legyen. Ezek 

vizsgálata azt igényli, hogy a nyalábot az ideálistól eltérítsük, ezért csak alkalmanként tehető 

meg. Ha azonban a nyalábvezérlésben jelentős változtatás esedékes, például a monitor 

ionizációs kamrát cserélni kell, ezen eszközök kalibrációját és a reteszek ellenőrzését el kell 

végezni.  

e. Szűrő reteszek  

   

Az ékszűrőknek van néhány reteszük, melyek megmutatják, hogy az ék a helyén van-e, és 

abban az esetben, ha a készüléknek több éke is van, melyik van használatban. Ki kell deríteni, 
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hogy ezek a reteszek hogyan működnek, és havonta ellenőrizni kell őket, hogy bizonyosak 

legyünk abban, hogy az összes lehetséges hibát számításba vettük.  

Manuális ékek esetén ez magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a besugárzás nem indul 

el, ha:  

• éket választunk ki, de az ék nincs a helyén;  

• rossz éket vagy rossz ékirányítást választunk; vagy  

• ék van betéve, de nincs ék kiválasztva.  

Néha az éktároló úgy van reteszelve, hogy pozitív jelzést kapunk, hogy az ék a tárolóban van, 

és nem a készülékben. Ezt a jelzést is meg kell vizsgálni. Automatikus ékeknél meg kell 

vizsgálni a vezérlő rendszert, hogy a lehetséges működési zavarokat azonosítsuk, és így a 

kockázatnak megfelelő vizsgálatokat állítsuk össze. A több energián működő gyorsítóknál 

olyan rendszerek vannak, amelyek megállapítják, hogy az energiának és a sugárzás fajtájának 

megfelelő helyes szűrő kombináció, vagy a szórófólia van-e használatban. A gyártó tanácsát 

meg kell hallgatni, hogyan lehet ezeket a rendszereket vizsgálni.  

 

6.4.2.2 Jelzőfények 

A sugármenet-jelzőknek és a vezérlőpult más lámpáinak és jelzőinek működniük kell. Ezek 

vizsgálatához szükség lehet hibafeltételek beállítására, és gondos, írásban rögzített eljárást 

kell meghatározni ebben az esetben.  

 

6.4.2.3 Mechanikus integritás 

A készülék összes kiegészítő berendezését ellenőrizni kell, hogy az illesztések nem lazultak-e 

meg, stb. Ellenőrizni kell, hogy az asztal, a kollimátor-forgás, stb. kotyogása nem nagy-e, 

valamint a fékeket. Ezek részei a gyártó karbantartási tervének.  

a. Az asztal lehajlása terhelés alatt  

   

Vizsgálni kell az asztal lehajlását terhelés alatt. Az IEC szabvány (IEC 2007, IEC 2008) 

meghatározza, hogy ezt úgy kell vizsgálni, hogy 30 kg terhet kell helyezni az asztal közepére 

az alátámasztás fölé teljesen visszahúzott asztalon, 1 méteren eloszlatva. Fel kell jegyezni az 

asztal magasságát. Ezután az asztalt teljesen ki kell tolni, és a (2 m hosszú) beteget 

reprezentálandó az izocentrumra szimmetrikusan 135 kg terhet kell tenni. Az asztal 

magasságának különbsége az izocentrumban e két esetben 5 mm-nél kisebb kell legyen. 

Szintén mérni kell az asztallap elcsavarodásának szögét, miközben középről az egyik oldalsó 

állásba mozgatjuk. Ennek 0.5°-nál kisebbnek kell lennie.  

b. Elektromos biztonság  

   

A lineáris gyorsítónak számos nagyfeszültségű áramköre van, és ezek hozzáférhetőbbek 

lehetnek, mint a hagyományos készülékek esetén, és valószínűleg töltéstároló eszközöket is 

tartalmaznak. Rendszeresen kell ellenőrizni az elektromos biztonságot. Különös figyelmet 
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kell fordítani a földelő áramkörök épségére, és a nagyfeszültségek kisütésére. Ellenőrizni 

kell, hogy a burkolatok a helyükön vannak, és megfelelő figyelmeztetések vannak 

kifüggesztve.  

 

6.4.2.4 Mechanikus beállítás ellenőrzése 

a. Mechanikus izocentrum – definitív ellenőrzés  

   

Az izocentrum a gantry, a kollimátor és a kezelőasztal forgásainak közös középpontja. 

Mechanikai korlátok miatt az izocentrum nem egyetlen pont, és ezért azon legkisebb gömb 

középpontjaként definiáljuk, amely e három komponens forgástengelyét tartalmazza. E gömb 

átmérője nem lehet nagyobb 2 mm-nél, de függ a gyorsító tervezésétől és korától. Az 

izocentrum pontossága régibb készülékeknél korlátozhatja a megvalósítható kezelések 

(beállítások) típusát, és ilyen körülmények között a klinikai gyakorlatot felül kell vizsgálni, 

hogy a lehetséges legjobb eredményt lehessen elérni a beállítási módszerekkel.  

Az izocentrikus technika azon alapszik, hogy a készülék képes elforogni a tumor közepébe 

helyezett izocentrum körül anélkül, hogy a beteget az egyes mezők között mozgatni kellene. 

Az izocentrum kezdeti beállítása az elülső mezőben rendszerint mechanikus távolságjelzővel 

vagy a lézer jelzőfények alapján történik. A forgóállvány (gantry) forgáspontja mechanikus 

pontatlanság, kopás, kotyogás, stb. miatt elmozdulhat. A kezelések legjobb geometriai 

pontosságának eléréséhez ilyen esetben megfelelő lehet a jelzett izocentrum pozíciót részben 

a valódi izocentrum alá beállítani. Ezt nem lehet beállítani a forgási középpontba az AP 

irányból (Woo et al 1992). Ugyancsak elég gyakran a tengely eltér a forgáspont a gantry 0° és 

180°-os állásában is. A legkielégítőbb mód az izocentrum meghatározására az, hogy hegyes, 

merev front pointer-szerű mutatót teszünk a készülékre. Ennek azonban állíthatónak kell 

lennie a sugárforrástól mért távolság szerint, és az erre merőleges két irányban is. Az első 

feladat, hogy a mutató közepe ne mozduljon el a kollimátor elforgatásakor. A kollimátort a 

teljes tartományán megforgatjuk, és megjelöljük a forgás közepét. (Ennek kényelmes 

megvalósítása, hogy rúgóval ellátott mutatót és karbonpapírt használunk. Ahogy a kollimátor 

forog, a mutató a karbonpapíron kijelöli az elmozdulást.) A kollimátor pontos forgását 

viszonylag könnyű beállítani, ezért ezt be lehet úgy állítani, hogy a mutató elmozdulása 0,5 

mm-nél kevesebb legyen. Ezután egy második fix mutatót állítunk be, rendszerint a 

kezelőasztal tetejére. A gantry-re szerelt mutató csúcsának a forrástól való távolságát úgy 

állítjuk be, hogy a lehető legkisebb elmozdulás legyen a rögzített mutatóhoz képest a gantry 

elmozdulása közben. A rögzített mutatót az optimális helyzetbe mozgatjuk – észben tartva a 

vízszintes szektor fontosságát, mint azt föntebb ismertettük. A rögzített mutató most már a 

mechanikus izocentrumot definiálja, és ehhez kell megfelelően beállítani az optikai és 

mechanikus távolságjelzőt. Kényelmes, ha minden készülékhez tartozik egy referencia 

mutató, amellyel könnyen és pontosan ellenőrizhető, és szabályozható az izocentrum jelzése. 

A rögzített mutató helyzetének megállapítása után az izocentrumot befoglaló gömb átmérője 

meghatározható. A két mutató egymáshoz viszonyított elmozdulásának megfigyelése nagyon 

hasznos lehet a bajok megállapításában, ha az elmozdulás túl nagynak bizonyul. Az optikai 

rendszer beállításának egyszerű vizsgálata is elvégezhető, ha a mutató és a fonálkereszt 

árnyékának relatív elmozdulását megfigyeljük a gantry mozgatása közben.  

Igen kitűnő eszköz a készülék mechanikus izocentrumának meghatározására a RADAC™ 

2100 lézer beállító készülék. A berendezést az asztalra helyezve szintezzük, a tetejére 
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helyezett mezőméret sablonnal első közelítésben beállunk vele az optikai mező közepére, és 

az optikai távolságmérővel a névleges forrás-tengely távolságra. (A gantry szögét minden 

esetben szintező segítségével állítjuk be.) A gantry-t függőlegesbe állítva elhelyezzük az 

éktartón az indikátoróra rögzítésére alkalmas lemezt. Levesszük a mezőméret sablont. Az 

indikátoróra tappancsával a kollimátor 90 vagy 270º-os állásában sugárirányú érintő fogást 

veszünk a készülék függőleges beállító csapján, és nullázzuk az órát. Az átellenes oldalra 

forgatva a kollimátort leolvassuk az órán az elmozdulást, és az elmozdulás felével 

keresztirányban elmozdítjuk a szánt. Az órát újra nullázva ismét ellenőrizzük a tappancs 

elmozdulását 90 és 270º-os kollimátor-állásban.  

Ha ez nulla, akkor a kollimátor 0º-os állásában szintén nullára állítjuk az óra jelzését a szán 

hosszirányú elmozdításával. Ezzel meghatároztuk az izocentrumon átmenő függőleges 

egyenes helyét. A kollimátort 0º-ba forgatva a gantry 90 vagy 270º-os állásában érintőfogás 

veszünk a tappanccsal a vízszintes beállító csap közelebbi oldalán, és nullázzuk az órát. Az 

átellenes oldalon leolvassuk az óra jelzését. Ha ez nem nulla, a szán elforgatásával beállítjuk 

a két jelzés középértékét, és az eljárást megismételjük mindaddig, amíg a 90 és 270º-os 

állásban nullát nem jelez az óra. Ekkor a vízszintes csap párhuzamosan áll a készülék 

forgástengelyével. A gantry 90 vagy 270º-os állásában érintőfogást veszünk a tappanccsal a 

vízszintes beállító csap alján, elforgatjuk a gantry-t 180º-kal, és leolvassuk az óra állását. 

Addig emeljük, vagy süllyesztjük az asztalt, amíg a fölső és alsó állásban az óra jelzése meg 

nem egyezik. Ezzel a készüléket függőleges irányban az izocentrumba vittük.  

A gantry vízszintes helyzetében cseréljük ki az indikátorórát a derékszögű tüskére, és a 

víz¬szintes beállító csapra rajzolt fonálkeresztre állítsuk rá. Forgassuk nullába a gantry-t. A 

tüske együtt marad a függőleges fonálkereszttel, de a vízszintes fonálkereszthez képest felfelé 

mozdul. A tüske és a középpont közti távolság jelenti a készülék lehajlását a 0° és 90° vagy 

270º közti helyzetben. A tüske és a középpont közti távolság közepe a készülék tényleges 

mechanikus középpontja.  

Ezután azt kell eldönteni, hogy a lézereket a mechanikus középpontba kívánjuk-e állítani, 

vagy a vízszintes helyzetű készülék sugárzási középpontjába. Az utóbbi esetben nincs további 

tennivaló, az előbbiben viszont az asztallal a fent meghatározott felezőpontba kell vinni a 

tüskét.  

Ezután történhet a lézerek beállítása. A RADAC™ 2100 lézer beállító készülék ún. kettős 

targetes készülék, ami azt jelenti, hogy a lézerek nemcsak a középpontban találkoznak, 

hanem a tőle mintegy 20 cm-re is a bejelölt fonálkereszttel fedésbe hozhatók. Így 

biztosítható, hogy az oldalsó lézernyalábok a forgás síkjában legyenek, és vízszintesen 

álljanak.  

b. Az asztal forgástengelye  

   

Az asztal forgástengelyének szintén az izocentrumot befoglaló gömbön belül kell lennie. 

Erről gyakran megfeledkezünk, amikor az izocentrum helyét meghatározzuk. Ha a mutatót 

szilárdan az asztalhoz rögzítjük, az asztalt elforgathatjuk, és a gantry-hez viszonyított 

elmozdulását megmérhetjük. Az izocentrum jelzését azonban nem szabad ennek alapján 

megváltoztatni, inkább ezt kell, amennyiben szükséges, a gantry és a kollimátor által 

meghatározott izocentrumhoz illeszteni. Az asztalforgás pontossága akkor különösen fontos, 

ha olyan kezeléseket végzünk a készülékkel, amelyeknél az asztalforgással állítjuk be a 

kezelés síkját, vagy többívű sztereotaktikus besugárzást végzünk. Ezeknél a technikáknál az 

asztalforgás hibáira korrekciókat kell végezni a beteg elmozdításával, jóllehet ez 

időigényessé teszi a kezelést.  
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c. Mechanikus izocentrum – gyorsellenőrzés  

   

Számos egyszerűbb módszer használható az izocentrum kijelzés gyorsellenőrzésére. Ezek az 

izocentrum optikai kijelzését alkalmazzák. Megjegyzendő, hogy az izocentrum optikai 

kijelzésével kapcsolatos hibákat inkább a fényforrás, mint a gantry rossz beállítása okozza. E 

vizsgálatok közül néhány kiegészíti egymást, és a rutinvizsgálatokra ezek kombinációját kell 

alkalmazni.  

1. A kollimátort a gantry nulla állásában körbeforgatjuk és a fonálkereszt árnyékát 

megjelöljük egy darab papíron különböző kollimátor-állásoknál. A pontoknak 1 mm átmérőjű 

körön belül kell lenniük. Ez a vizsgálat elvégezhető a mechanikus referencia mutatóval is 

(lásd a 4.1 szakaszt). A fonálkereszt beállítását a 6 és 10 szakaszok ismertetik.  

2. A gantryt kis szöggel elmozdítjuk, és az asztal magasságát addig változtatjuk, amíg a 

fonálkereszt árnyéka át nem megy az asztalon. Ekkor a gantry forgástengelye az asztal 

felületében van. Ez a vizsgálat azonban félrevezető lehet, mivel a gantry forgástengelyének 

0º-hoz közeli helyzetére alapoz. A 4.1 szakaszban magyarázott okok miatt ez kevésbé fontos, 

mint a gantry 0 °-os helyzetében.  

3. Vízszintes tengely körül elforgatható, fekete kereszttel megjelölt fehér lemezt (ld. 

szimulátorok QC) helyezünk el az asztalra. A lemez forgástengelye essék egybe az 

izocentrum jelzett helyével, és a kereszt a fonálkereszttel. A gantry elforgatásával vizsgálható 

a fonálkereszt és a vizsgálóeszköz keresztjének illeszkedése. Ez a vizsgálat különösen 

ajánlott. Ha a mezőméretet úgy állítjuk be, hogy kisebb legyen a lemeznél, a kollimátor pofák 

elmozdulása is monitorozható, miközben a gantry-t mozgatjuk. Különböző gantry állásoknál 

megforgatva a kollimátort megerősíthetjük, hogy a fonálkereszt pontos jelzése-e a kollimátor-

forgás középpontjának minden gantry pozícióban.  

4. Kockaalakú blokkot használunk, melynek lapjaira keresztek vannak jelölve. Ezt úgy 

helyezzük el, hogy felső lapja a blokk vastagságának megfelelő távolsággal legyen az 

izocentrum fölött, és a fonálkeresztre centráljuk. Ha a gantry-t vízszintes helyzetbe visszük, a 

mező közepének egybe kell esnie a blokk közepével. A blokkot szintezett lemezre 

helyezhetjük, és vízszintesen elmozgatva az oldalsó lézerek beállítását ellenőrizhetjük 

valamint a gantry skálájának 90 és 270 °-os jelzését.  

   

d. Távolságjelző  

   

Ha az izocentrum helyzetét meghatároztuk, a mechanikus és optikai távolságjelzők 

beállíthatók. Gyorsellenőrzésre az előző szakasz (3) és (4) pontjában ismertetett módszer 

használható. A mechanikus távolságjelző valószínűleg sokkal időtállóbb mint az optikai, és 

csak akkor szabad rajta változtatni, ha a 4.1 szakaszban ismertetett módon meghatározva az 

izocentrumot alapos okunk van rá. Az izocentrum távolságára beállított távolságjelző 

linearitását az asztal ismert távolságra mozgatásával ellenőrizni kell.  
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e. Elülső és hátsó mutató  

   

Az elülső és hátsó mutató is ellenőrizhető az izocentrum meghatározása után.  

 

 

 

f. A gantry és a kollimátor skálájának kalibrációja  

   

A gantry skálája szintezővel ellenőrizhető, amit a nyaláb tengelyére merőleges síkra 

helyezünk. A skála felbontása csak 1 º, de a hiba nem lehet 0,5 º-nál nagyobb. A kollimátor 

skálája hasonló módon ellenőrizhető.  

6.4.2.5 A fényforrás helyzete 

Ha – mint általában szokás – a fényforrás együtt forog a kollimátorral, a következő módszer 

használható annak eldöntésére, hogy pontosan a kollimátor forgástengelyében van-e. A 

gantry-t függőlegesbe állítjuk, és az asztalt annyira hátrahúzzuk, hogy egy kis mező, (pl. 5×5-

ös) levetíthető legyen a padlóra. Egy kb. 400 mm fókusztávolságú nagyítót helyezünk a 

nyalábba kb. 500 mm-re a forrástól. A lencse magasságát úgy állítjuk be, hogy az izzószál 

képét a padlóra helyezett papírra vetítsük kb. 3-szoros nagyításban. A papírt megjelöljük az 

izzószál közepén, és a kollimátort elforgatjuk 180 º-kal. A papírt újra megjelöljük, és a helyes 

középpont a két jel közt félúton van. Ha szükséges, beállíthatjuk a fényforrást. A jelek közti 3 

mm távolság 0,5 mm-es hibának felel meg az izzószál helyén.  

 

6.4.2.6 Optikai mezőkijelzés 

a. Gyorsellenőrzés  

   

Az optikai mezőkijelzés gyorsellenőrzését 10 cm ×10 cm-es mezőre naponta el kell végezni. 

Megfelelően jelzett készülék esetén ez egyidejűleg végezhető el a napi dozimetriai 

ellenőrzéssel.  

b. Változás a mezőmérettel  

   

Havonta ellenőrizni kell a mezőméret skálát a teljes tartományon. Ez könnyen megtehető az 

izocentrumba tett négyzet alakú papírral. A kollimátort egymás után a jelzett 4, 10, 20, 30 

cm-re állítjuk, és a méreteket feljegyezzük. Ha úgy tapasztaljuk, hogy beszabályozásra van 

szükség, először a sugármezőt kell helyesen beállítani, és az optikai kijelzést kell 

hozzáállítani az optikai mezőhatárolók segítségével. Kis mezők esetén a mezőméretre és az 

egyes kollimátor-pofák helyzetére a tűréshatár általában 2 mm. Modern, precíziós 

sugárterápiánál az egyes kollimátorok helyzetére vonatkozó 1 mm-es tűréshatár rendszerint 

elérhető. Az optikai kijelzés 30 cm-es mezőre pontatlanabb lehet. Esetenként vizsgálni kell a 

kijelzett mezőméret pontosságát nagyobb FBT-nél is (lásd a 10 szakasz 2. pontját). E 

vizsgálatokhoz pontos beosztású 30×40 cm-es milliméter papír használható. További 
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vonalakat kell rá rajzolni az 5, 10, 20, 30 és 40 cm-es mezőnek megfelelően. Kényelmes, ha a 

károsodások megelőzése érdekében átlátszó műanyaggal van bevonva. Ez merevíti is a mm 

papírt, és ólomblokkot támasztéknak használva függőlegesen is ráállítható az asztal tetejére.  

c. Változás a kollimátor-forgással  

   

Ellenőrizni kell, hogy a mezőszélek helyzete nem változik-e meg amint a kollimátort a négy 

fő irányba elforgatjuk. Ez együtt végezhető a fonálkereszt ellenőrzésével. A vizsgálatot a 

gantry nullától különböző helyzetében is el kell végezni. A gantry 0 °-os és a 180 °-os 

helyzetében jelzett mezők egyezésének vizsgálata hasznos vizsgálat. Ha a fényforrás laza, a 

normálisnál nagyobb eltérések láthatók  

d. Az optikai jelzés beállítása  

   

Ha az optikai rendszer beállítása szükségessé válik, első lépésként ellenőrizni kell, hogy a 

fényforrás pontosan a kollimátor tengelyében helyezkedik-e el. Ez az 5 szakaszban leírtak 

szerint, vagy a 4.3 szakasz (1)-es vizsgálata szerint végezhető el. A vizsgálatot nagyobb FBT-

nél is (pl. a padlón is el kell végezni, mivel lehetséges, hogy a fényforrás rossz beállításának 

korrekciójával a fonálkereszt rossz beállítását okozhatjuk, ha csak egy FBT-n végezzük a 

vizsgálatot. Annak megállapítására, hogy a fényforrás ugyanolyan távolságra van az 

izocentrumtól, mint a sugárforrás, a mezőméret kijelzést nagyobb FBT-n kell ellenőrizni.  

 

6.4.2.7 Blokktartó tálca 

Sok helyen használnak egyedi blokktartókat előre fölszerelt ólomblokkokkal. Az ilyen 

rendszerek arra épülnek, hogy az ólomtartó tálcák pontosan illeszkednek a tálcatartóba. Ha 

átjárhatóság van az egyes készülékek között, szükséges, hogy a tálcák az összes készülékre 

illeszkedjenek. E vizsgálat elvégzéséhez referencia tálcát kell tartani. A tálcán legyen egy 

kereszt, amelynek egybe kell esnie a fősugárral (nem szükségképpen a tálca közepén). A 

helyes beállítás ellenőrzése a kereszt és a fonálkereszt árnyékának összehasonlításából áll. 

Ugyancsak fontos, hogy a blokkok beállítása korrekt legyen a gantry vízszintes helyzetében, 

és ne mozduljanak el a fősugárhoz képest a kollimátor elforgatásakor. Ennek vizsgálatához 

egyenes oldalú ólomblokk szükséges, amelyet egy második referencia tálcára szerelünk fel 

úgy, hogy a blokk egyik sarka pontosan egybe essék a fősugárral. Vízszintes gantry állásnál a 

kollimátort elforgatva a blokk sarkának helyzetét összehasonlítjuk a fősugárral. 

Alkalmanként a kollimátor minden állásában filmet kell készíteni, hogy igazolhassuk az 

ólomtartó tálca és a mező fősugarának kapcsolatát.  

 

6.4.2.8 Asztalmozgások 

Az asztal oldal- és hosszirányú mozgásának skáláját ellenőrizni kell az asztalra tett papírra 

rajzolt jelzésekkel. A függőleges mozgást az asztal különböző magasságainál a fonálkereszt 

helyével ellenőrizhetjük. A gantry lelógása az asztal beállítás jelentős eltérését 

eredményezheti, ez függőónnal ellenőrizhető. A skálák egy kijelölt ponttól mért abszolút 

távolságot jeleznek, és a megállapított értékhez képest 2 mm-en belül kell lenniük. A 
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gyakorlatban az asztal relatív mozgásainak pontosabbaknak kell lenniük, mint az abszolút 

kijelzésnek (a készülék használati módjától függően).  

 

 

 

6.4.2.9 Nyalábbeállítás 

a. A sugár- és fénymező illeszkedése  

   

A sugármező beállítása természetesen alapvető a sugárterápiában. Legtöbb esetben (kivéve 

mezőillesztésnél) az asszisztens a mezőméretet a numerikus mezőméret skála alapján állítja 

be, és feltételezi, hogy a mező közepe a szálkereszt. Az alapvizsgálat: helyezzen filmet az 

izocentrumba, állítson be közepes mezőméretet, jelölje meg a fénymező helyzetét és a 

fonálkeresztet, majd exponálja a filmet. A jelzés lehet nyomás alkalmazása (expozíció előtt) a 

filmre golyóstollal vagy kemény ceruzával, vagy a sarkok kiszúrása tűvel vagy árnyékoló 

betétet tartalmazó állvánnyal. A leadott dózis legyen akkora, hogy 1,5-es feketedést okozzon. 

Kisérzékenységű filmet kell használni, mivel rövid expozíció esetén a nyaláb tranziens 

pontatlanságai zavaróak lehetnek, mert a nyalábvezérlő szervomechanizmus még nem hat.. A 

mező széleit denzitométerrel lehet meghatározni. A sugár- és fénymező eltérését az optikai 

rendszer vagy a sugárnyaláb rossz beállítás okozhatja. Havi ellenőrzéseknél elegendő 

egyetlen mezőméretnél (pl. 10 cm × 10 cm vagy 15 cm × 15 cm) elvégezni a vizsgálatot. 

Félévente, vagy amikor beszabályozást végzünk, a kis és nagy mezőket is ellenőrizni kell. E 

vizsgálatok elemzésénél a sugármező és a (fonálkereszttel jelzett) mezőközép viszonya 

alapvetőbb, mint magával az optikai mezővel való egybeesés. A mezőellenőrző filmek 

kényelmesen borítékba vannak csomagolva, de kicsi a lineáris dózis-feketedés tartományuk. 

A finomszemcsés filmek linearitása és háttérfeketedésük jobb, de újra felhasználható 

műanyag boríték szükséges hozzájuk. Ezek vékonyabbak, mint a röntgenfilmek, és 

elakadhatnak az előhívó automatában. Ez elkerülhető, ha "behúzófilmként" röntgenfilmet 

illesztünk hozzá speciális fémes ragasztó szalaggal. A nyaláb és a fénymező egyezésének 

ellenőrzésére igen hasznos egy 25 cm × 25 cm × 5 mm plexi lemez, amelynek a közepét és az 

5 cm × 5 cm, 10 cm × 10 cm, 15 cm × 15 cm és 20 cm × 20 cm mezőket bejelöljük. 

Ólomjelzések (forrasztóón) tehető be a kereszt és a mező szélei mentén fúrt lyukakba. A 

sugár- és a fénymezőnek 2 mm-en belül egyeznie kell. A sugármező közepének szintén a 

készülék fősugarához képest 2 mm-en belül kell lennie. Ez az utóbbi könnyen 

megvalósítható, ezért a precíziós sugárterápiában az 1 mm-es tűréshatárt el kell érni.  

b. A sugármező beállítása – gyorsellenőrzés  

   

Számos többdetektoros – a nyaláb-homogenitás ellenőrzésére tervezett – műszer kapható a 

kereskedelemben (lásd 11.2 szakasz). Ezekben rendszerint dióda vagy ionizációs kamra van a 

mező közepén, és a 16 cm-es mező szélein. A homogenitás és szimmetria ellenőrzésekhez  

20 × 20-as mezőt kell beállítani, de ha 16 × 16-os mezőt állítunk be, a mezőszélen a 

középpontban detektált dózis 50%-át kell kapni. Mivel a 20 és a 80%-os érték között a dózis 

változása a középtől mért távolsággal durván lineárisan változik, és a félárnyék tipikusan 6 

mm, a mező szélén a dózis 10%-os eltérése az 50%-tól a mezőszél helyének 1 mm-es hibáját 
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jelzi. Mivel a készülékek általában nem erre a feladatra vannak tervezve, egyedileg kell őket 

kalibrálni filmmel a mezőszél meghatározásához.  

c. A nyaláb izocentruma  

   

A nyaláb izocentrumának meghatározása vitathatatlanul összetett feladat, forgóállvány 

gyorsellenőrzése nem magától értetődő. A legegyszerűbb módszer az, hogy a szokott módon 

megjelölt filmet exponáljuk függőleges forgóállvánnyal, és 180º-os állásban is. Ennek a 

filmnek a beállítását összehasonlítva az előző pontban leírt módon felvett filmmel könnyedén 

megállapítható a nyaláb relatív elmozdulása. Ez rendszerint az ágyú-target irány mentén 

tapasztalható a gantry lehajlása miatt. Nyilvánvaló, hogy a filmet az izocentrum síkjába kell 

tenni, mert egyébként a gantry szögének hibáját helytelenül a nyaláb izocentrumának 

hibájaként érzékeljük. Hasznos módszer a nyaláb izocentrum vizsgálatára a „csillag-film”. 

Egy filmet teszünk plexi tartóban a gantry forgási síkjába, középpontjával az izocentrumba. A 

lehető legkeskenyebb mezőt állítjuk be, és 0 °, 120 ° és 240 °-ból besugározzuk a filmet (az 

irányok lehetnek mások is). A plexi tartó közepén és 120 º-onként lehetnek befúrt lyukak. A 

furatokon át kilyukasztható a film az elemzés megkönnyítéséhez. A filmen a kép csillag alakú 

lesz, és viszonylag könnyű az egyes nyalábok közepén vonalat húzni. Ezeknek a film 

közepén kell találkozniuk. Megjegyzendő, hogy ez a módszer nem ad felvilágosítást a 

forgássíkra merőleges irányú hibákról. A sztereotaktikus sugárterápia kifejlődésével a gantry 

izocentrikus pontosságának igen pontos becslése válik lehetővé. A készülék fejére illesztett 

kör alakú applikátorral és az izocentrumba lógatott csapágygolyóval a gantry-t forgatva 

felvételeket készítünk, megfelelő szögeknél. A golyó képének elmozdulása a kör alakú 

mezőhöz képest könnyen érzékelhető. Ez a vizsgálat természetesen elvégezhető az eredeti 

kollimátorokkal létrehozott kis mezővel is.  

 

6.4.2.10 A beállítás ellenőrzések értelmezése 

A korábbi vizsgálatok eredményei a készülék beállításának hibáit jelezhetik. A lehetséges 

hibákat alább ismertetjük. A rendszer beállításában az első lépés, hogy meggyőződjünk arról, 

nem mozog-e a fonálkereszt, mikor a kollimátor forog.  

1. A fényforrás nincs a kollimátor forgástengelyében  
A fényforrás forog a kollimátorral, és ezért lehetséges, hogy az optikai félárnyék határolókat 

és a fonálkeresztet úgy állítsuk be, hogy fonálkereszt ne mozduljon, és a kollimátorok 

szimmetrikusak maradjanak a kollimátor bármely állásában. A fonálkereszt beállítása 

azonban csalhat, mert a fényforrás-izocentrum vonal eltér a mező tengelyétől, és így csak egy 

FBT-nél esik egybe a forgástengellyel, amit más FBT-n a kollimátor forgatás igazol.  

2. A fényforrás nincs megfelelő távolságban az izocentrumtól  
Ebben az esetben más FBT-n a mezőméret nem megfelelő arányban áll az izocentrumbeli 

mezőmérettel, és a fénymező és a sugármező egybeesése nem lesz megfelelő más FBT-n.  

3. A fényforrás felszerelése laza  
Ha a fényforrás mozog, miközben a gantry forog, a fényforrás beállítása különböző lesz a 

különböző állásokban. Ez ellenőrizhető, ha a kollimátor forgását a gantry 0° és 180º-os 

állásában ellenőrizzük.  

4. Az optikai mezőhatárolók túlzottan vagy kevéssé nyúlnak be a nyalábba  
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Ha az optikai határolók rosszul vannak beállítva, az a sugármező és a fénymező 

különbözőségében nyilvánul meg.  

5. Az optikai mezőhatárolók aszimmetrikusak  
A fénymező aszimmetrikus lesz, és az aszimmetrikus pofák szerepet cserélnek, ha a fejet 180 

º-kal elforgatjuk. Ha efelől kétség van, hasznos úgy beállítani a fénymező határolókat, hogy 

ne nyúljanak a nyalábba, és a fénymező beállítása előtt kell ellenőrizni a sugármező méretét. 

Ha az optikai mező szimmetrikus annak ellenére, hogy a mezőhatárolók aszimmetrikusak, az 

azt jelzi, hogy a fényforrás vagy a sugárforrás rosszul van beállítva (lásd 7. pont).  

6. A sugárforrás nincs a készülék tengelyében  
A sugárforrás nem mozog a kollimátorral. Ha nincs a kollimátor forgástengelyén, a 

sugármező aszimmetrikus lesz, és az aszimmetria egyenlő, és ellentétes az ellentétes 

kollimátorpofákra, továbbá nem változik a kollimátor elforgatásakor.  

7. Az elektronnyaláb nem 90º-ban éri a targetet  
Ha az elektronnyaláb nem megfelelő szögben éri a targetet, az a félárnyék aszimmetriáját 

eredményezheti. A homogenitás vizsgálat szintén a minimum eltérését mutatja a nyaláb 

közepén a geometriai középhez képest.  

 

6.4.2.11 Homogenitás és szimmetria 

a. Homogenitás vizsgálatok  

   

A nyalábprofil mérésekre vonatkozó megfelelő követelmények megállapítása problémás. A 

nyaláb szimmetria egyébként könnyen definiálható, és nem nagyon függ a mérési mélységtől. 

A nyaláb homogenitása azonban függ a mérőfantom méretétől és alakjától. A gyorsító 

átvételekor szükséges, hogy megállapítsuk, hogy a nyalábprofil megfelel-e a gyorsító 

műszaki leírásának. Ez vízfantomban végzett méréssel tehető meg olyan mélységben vagy 

mélységekben (rendszerint a maximumban és 10 cm-en) végzett mérésekkel, ahol a 

homogenitás meg van adva. Ezt követően fontos ellenőrizni, hogy a profilok nem változnak 

jelentősen a nyalábadatok meghatározása óta. Ez kielégítően megtehető egy kis plexi 

tömbben elhelyezett ionizációs kamrával. Az ily módon kapott profilok nem tekinthetők a 

homogenitás abszolút mérésének, és össze kell hasonlítani az átvételkor hasonló módon mért 

adatokkal. Az ilyen ‟levegőben‟ végzett méréseknél a dózis magasabb kell legyen a nyaláb 

szélén, mint a középpontban. Ezt befolyásolja a nyaláb energiája és a fókuszfolt nagysága a 

targeten. A nyalábprofil változása arra utal, hogy a gyorsító beállítási módjában valami rossz, 

és nem igazán megfelelő, ezért ugyanazokat a kritériumokat alkalmazni, mint az átvételkor. 

A teljes nyalábot monitorozó monitorkamránál a profil változása hatással lehet a gyorsító 

dózis-kalibrációjára, és gyakran ez az oka a két dozimetriai csatorna eltérésének. Emiatt a 

profilnak nem szabad 2%-nál jobban eltérnie az átvételkor mért alaktól. A nyaláb 

aszimmetriája a nyaláb eltérítéssel kapcsolatos.  

A homogenitást ("flatness", IEC 2007) és a szimmetriát csak az IEC által meghatározott 

‟simított' területen (plató) belül mérjük. A szimmetria a nyalábtengely két oldalán 

szimmetrikus pontokban mért dózisok hányadosa, a homogenitás pedig a nyalábban mért 

maximális és minimális dózisok hányadosa. Röntgen nyalábokban a minimum rendszerint a 

nyaláb főtengelyéhez közel van. Bár az IEC követelmények 3%-os aszimmetriát engednek 

meg, a modern gyorsítóknál könnyű ennél jobb szimmetriát fenntartani. A 3% azonban 

elegendő mérési pontosság a gyorsellenőrzéseknél. Igen kényelmes mérési módszert kínál a 

profil mérésére a sokelemes dióda vagy ionizációs kamrás elrendezés. Nemcsak a 
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használatuk gyors, de felvilágosítást ad az időbeli stabilitásra, és különösen kényelmes a 

nyaláb eltérítés beállításánál.  

A nyaláb-aszimmetria okának kiderítéséhez hasznos profilmérést végezni eltávolított 

simítószűrővel. (Számítógép vezérelt gyorsítóknál a simítószűrő eltávolítása gyakran elérhető 

a billentyűzeten egy parancs beírásával.) A keletkező dózisprofil világosan megmutatja, hogy 

a csúcsos dóziseloszlás megfelelően van-e centrálva, és szimmetrikus-e.  

 

b. A nyaláb homogenitás gyorsellenőrzése  

   

A homogenitás gyorsellenőrzésére megfelelő a dózist megmérni a profilon a középpontban, 

és két szimmetrikus pontban. E célra sok gyorsellenőrző műszer kapható. Filmet is lehet 

használni, de a készülék használati idejének csökkenését össze kell vetni a film árával és a 

film értékeléséhez szükséges idővel. Az elektronikus mezőellenőrző felvételi készülék 

(EPID) igen gyors ellenőrzési lehetőséget nyújt.  

 

6.4.2.12 Dózisteljesítmény-mérések 

a. Dózisteljesítmény bemérés  

   

Ajánlott, hogy a dózisteljesítményt mérjük (A. Függelék) fő alkatrész, mint például a 

monitorkamra, cseréje után, valamint évente legalább egyszer. A definitív kalibrációt a 

megfelelő IPEM protokoll szerint kell elvégezni olyan dózismérővel, amely másodlagos 

standard kamrával van kalibrálva. Tekintetbe kell venni azt a tényt, hogy az impulzusonkénti 

dózis készülékről készülékre változik, ami befolyásolja a rekombináció korrekcióját. Ha 

olyan dózismérővel mérünk, amelynél nem lehet a polarizációs feszültséget változtatni, a 

rekombináció korrekciót nem lehetséges közvetlenül mérni, és ezért fontos ismerni az 

impulzusonkénti dózist. Ezt megkapjuk, ha a dózisteljesítményt elosztjuk az impulzus 

ismétlődési frekvenciával (PRF). Tanácsos ezt oszcilloszkóppal ellenőrizni, mivel a 

készülékeknek néha frekvencia-osztójuk van, ami miatt az aktuális PRF különbözik a jelzett 

értéktől (pl. az Elekta SL25 25 MV-nál). Az évi kalibrációnál nem szükséges a dózismérőt 

másik dózismérővel kalibrálni, de nem standard feltételek mellett is el kell végezni a 

dózismérést.  

b. Rutin kalibráció  

   

Ideálisan a rutin kalibrációt is pontosan a protokollnak megfelelően kell elvégezni. Általános 

gyakorlat azonban, hogy kényelmesség okából kis plexifantomot használnak. Annak 

érdekében, hogy a mérést inkább kalibrációként sorolhassuk be, mint gyorsellenőrzésként, 

kalibrált (gyűszű) ionizációs kamrával kell elvégezni, és a kalibrációs fantomban és a 

gyakorlati szabálygyűjteményben javasolt 30 cm-es kockafantombeli tapasztalt dózis 

eltéréseket úgy kell megmérni, hogy az eredmény dózisban legyen kifejezhető. Ha műanyag 

fantomot használunk a heti (vagy napi) ellenőrzésekhez, akkor elegendő ha a vízfantomot 

havonta használjuk.  
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Fontos, hogy feljegyezzük mindkét dozimetriai csatorna által jelzett monitor-egységet. Sok 

gyorsítón a két csatorna a nyaláb különböző területén határozza meg a dózist. Ha ez az eset 

áll fenn, a köztük lévő különbség igen érzékeny jelzése lehet a nyalábprofil változásának. 

Ellenőrizni kell a készülék dózisteljesítmény kijelzését is. Ez ugyan nem kritikus a beteg 

dozimetriája szempontjából, de a készülék általános állapotának jelzésére szolgálhat, és ha a 

kalibráció pontatlan, ez félrevezető lehet.  

 

 

c. Állandóság vizsgálatok  

   

Számos készülék kapható, amely alkalmas az elvégzendő gyors dózisellenőrzésre. Ezek 

planparallel ionizációs kamrák lehetnek minimális beépített build-up-pal felszerelve. Ez 

lehetővé teszi, hogy megfelelő vastagságú build-up anyagot hozzáadva a dózismaximumban 

végezhessünk mérést. Alapjában véve, feltéve hogy a build-up megfelelő, a kalibrációs faktor 

csak a gyorsító nyalábjának minőségétől függ, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a 

kalibráció különbözhet két különböző készülék ugyanolyan energiájánál. Ezért az ilyen 

készülékek alkalmatlanok kalibrációs célokra, de alkalmasak a napi állandóság 

vizsgálatokhoz. Diódák szintén alkalmazhatók ilyen célra. Bármilyen készüléket használjunk 

is, rendszeresen ellenőrizni kell kalibrációs méréssel. Az ilyen ellenőrzés gyakorisága függ az 

állandóság vizsgáló készülék stabilitásától. A minimális gyakoriság hat hónap, de megfelelő 

minden olyan alkalom, amikor kalibráció történik. Általános gyakorlat, hogy egy bizonyos 

dózismérőt egy készülékhez rendelnek. Ergonomikusnak hangzik ez a megközelítés, de 

hiányzik belőle az a többlet biztonság, ami abból fakad, hogy egy készüléket több terápiás 

készüléken használva rendkívül valószínűtlen, hogy mindegyiknek ugyanabban az időben 

ugyanolyan irányú dozimetriai változása következzék be.  

d. A gantry forgás hatása  

   

Ha az ionizációs kamra megsérül, lehetséges, hogy fegyverzetei elmozdulnak a forgóállvány 

mozgása során. Ezért fontos, hogy a készülék dózisteljesítmény-stabilitását különböző gantry 

szögeknél is ellenőrizzük. Ezt build-up sapkával ellátott ionizációs kamrát téve a készülék 

tengelyébe végezhetjük el. A változást ahhoz az értékhez kell viszonyítani, amit a 

kalibrációnál használt gantry állásban mértünk. Az abszolút kalibrációhoz képest 2% eltérés 

megfelelő. A gyorsellenőrző készülékek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciás sugárzásra, 

amit lehetséges magyarázatként szem előtt kell tartani a hibás leolvasás értékelésekor. Ahol 

kobaltágyú is van, kitűnő lehetőséget kínál az állandóság ellenőrzésére használt készülék 

stabilitásának ellenőrzésére.  

e. Ékfaktorok  

   

Az ékfaktort úgy kell mérni, hogy az ionizációs kamra tengelyét az ékeletlen iránnyal 

párhuzamosan állítjuk be, és két mérést végzünk egymáshoz képest 180º-kal elforgatott 

kollimátorokkal. A középértéket kell az ékfaktor kiszámításánál használni. A mérés 

mélységének a referencia mélységet kell használni (5 vagy 7 cm). Az ékfaktor kiszámításakor 

engedményt kell tenni az ékkel mért mélydózis különbsége miatt a részlegben elfogadott 

módszernek megfelelően. A két mérésnek 3%-nál jobban kell egyeznie. Az eltérés a fősugár 
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és az ék beállításából fakadhat, vagy a beállítás pontatlanságából. A különböző kollimátor 

irányból eredő ékfaktor differenciák kiolthatják egymást, feltéve, hogy az ékfaktor nem függ 

a gantry állástól.  

Az ékfaktort alkalmanként vízszintes nyalábnál is ellenőrizni kell, mivel az ékhelyzetnek 

holtjátéka lehet. A vízszintes nyalábnál tapasztalt ékfaktor hiba a betegnek leadott dózis 

jelentős hibáját okozhatja. A kalibrált dózisnak a kollimátor és a gantry bármely állásánál 

3%-on belül kell lennie. Az ékfaktor mérések gyakorisága különösen függ a gyorsító 

tervezésétől. Az automatikus ékkel ellátott Elekta gyorsítókon az ékfaktor elektronikusan 

állítható be, és ezért olyan gyakran kell mérni, amilyen gyakran dozimetriai kalibráció 

történik. Az automatikus ékek általában gyakoribb ellenőrzést igényelnek, mint a fix külső 

ékek, amiket az asszisztencia láthat. Ebben az esetben célszerű megalkotni egy állandóság 

vizsgálati eljárást, amelyben a dózist csak a kollimátor egy állásában mérjük meg ékkel a 

nyalábban.  

f. A dózisteljesítmény mezőméret függése (Output factors)  

   

A készülék dózisteljesítményének változása a mezőmérettel az egyik olyan mérés, amelyet 

átvételkor el kell végezni. Bár ez a változás valószínűleg stabil a készülék élete során, bölcs 

dolog néhány mezőméretnél éves alapon ellenőrizni. Leghasznosabban úgy tehető meg, ha a 

készülék adatait úgy használjuk, mint rutin számításoknál, amikor a dózis leadásához 

szükséges monitoregységet kiszámítjuk véletlenszerűen kiválasztott mélységekben és 

mezőknél. Ha különbséget tapasztalunk, további mérések szükségesek az eltérés okának 

meghatározásához.  

g. Mélydózisok és profilok  

   

A mélydózisokat és a profilokat az átvételkor meg kell mérni. A készülék jellemzői a 

készülék élettartama során megváltozhatnak, és ajánlott, hogy e mérések közül néhányat éves 

alapon megismételjünk. Az ilyen mérések további bizalmat adnak az eredeti mérésekkel 

szemben, és a készülék teljesítőképessége stabilitásának mértékéről adnak felvilágosítást. A 

méréseknek azt kell mutatniuk, hogy a készülék dozimetriája 3%-on belül konzisztens. Az 

átvételi mérésektől 2%-nál nagyobb mérvű eltérést ki kell vizsgálni.  

h. Más vizsgálatok  

   

Alkalmanként ellenőrizni kell a dózisteljesítmény állandóságát. Ehhez 10 egymás utáni 

mérést végezhetünk. A szórásnak 1%-nál jobbnak kell lennie. Szintén ellenőrizni kell a 

dózismérő linearitását. Az tapasztalható, hogy rövid besugárzásoknál a leadott dózis nem áll 

arányban a hosszabb idő alatt leadott dózissal. Ezt vagy a nyaláb instabilitása okozhatja, 

mielőtt a szervo képes állandósítani a nyalábot, vagy a nyalábot lekapcsoló áramkör hibája. 

Differenciál diagnosztika végezhető, ha a leadott dózist ábrázoljuk a beállított dózis 

függvényében. A leadott dózis dózisteljesítmény-függő változásának lehetőségét is tekintetbe 

kell venni. A dózisteljesítmény változása azonban rendszerint a nyaláb eltérítéssel, stb. 

kapcsolatos, gyakorlati szempontból nem érdemes rutinszerűen vizsgálni a dózisteljesítmény 

változását. A PRF változása rendszerint nem változtatja meg az egy impulzusra eső dózist, és 

így nem valószínű, hogy a dózis kalibrációra hatással lenne, ha más probléma, pl. szivárgó 
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ionizációs kamra, nincs. Az ilyen változás oka lehet az ionizációs kamrában lejátszódó 

rekombináció, és a nyaláb-jellemzők dózisteljesítmény-függése.  

 

6.4.2.13 Nyaláb energia 

A nyaláb energiáját befolyásolhatja a rádiófrekvenciás hullám rezgésszáma. Ez a nyaláb 

szélén a ‟füleket‟ vagy ‟szarvakat‟ befolyásolja, mert a kiegyenlítő szűrő hatása megváltozik. 

A nyaláb energiáját a 20 és 10 cm-en mért TPR20/10 szövet-fantom aránnyal határozzuk 

meg. Ez közvetlenül mérhető úgy, hogy a rögzített monitor-egységre, mondjuk 200 MU-ra, 

eső dózist mérjük vízfantomban 10 cm mélyen, majd további 10 cm vizet töltve a fantomba – 

anélkül, hogy az ionizációs kamra forráshoz viszonyított helyzetén változtatnánk. A 

gyakorlatban kényelmes az 5/15 arányt mérni, mert ez megtehető közvetlenül az 5 cm mélyen 

történő kalibráció után, egyszerűen további 10 cm vizet töltve a fantomba. (a 10 cm víz 

helyett 10 cm ‟szilárd vizet‟ is tehetünk a fantom tetejére.) Az 5/15 arány 1%-nál nagyobb 

változását, ami energiában 0,5 MV változásnak felel meg, ki kell vizsgálni. Néhány 

gyorsellenőrző műszerben (11.2 szakasz) van olyan detektor, amely egy acél abszorbens alá 

tehető, hogy a homogenitás és állandóság-méréssel egyidejűleg energiamérést is lehessen 

végezni.  

 

6.4.2.14 Mozgómezős besugárzás 

A pontos mozgómezős besugárzásnál három tényezőnek kell kifogástalannak lennie:  

1. A transzmissziós ionkamra jelzése független kell legyen a gantry forgásától – ez a 12.4 

szakasznak megfelelően ellenőrizhető.  

2. A gantry-nek a kívánt ponton kell elindulnia és megállnia.  

3. A szervo-kapcsolatnak a gantry-forgás és a dózis között korrektnek kell lennie.  

E három pont közül a harmadik a legfontosabb, ami sokféleképpen ellenőrizhető:  

1. Filmet exponálhatunk hengeres fantomban.  

2. Aszimmetrikus fantom is használható, és a várható dózist adott ívre kiszámoljuk. Ezután 

igazolhatjuk, hogy a ténylegesen leadott dózis megegyezik az ív megtétele után.  

3. Ha az ívszög kijelzése rendelkezésre áll, a leadott dózist ábrázolhatjuk az ívszög 

függvényében. (Meg kell jegyezni, hogy a dózisteljesítménynek nem kell állandónak lennie, 

feltéve, hogy a forgássebesség változása ezt megfelelően kompenzálja.) Az aszimmetrikus 

fantomban leadott dózis pontossága 2%-on belül kell legyen.  

Sok központban csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazzák a mozgómezős 

besugárzást, az ellenőrzés gyakoriságát ennek megfelelően kell megállapítani. Ha ezt a 

lehetőséget nem vizsgálják rendszeresen, lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a fizikai 

részleg tudomása nélkül ne is alkalmazzák a mozgómezős besugárzást. Az ívterápiát az 

átvételi vizsgálatokból semmiképpen sem szabad kihagyni, különösen számítógép vezérelt 

gyorsítóknál, ahol ez hasznos vizsgálatot ad a vezérlő rendszer számára.  

 

6.4.2.15 A vizsgálatok kiválasztása és gyakoriságuk 

Az 1. táblázat felsorolja a lineáris gyorsítóknál ajánlott ellenőrző vizsgálatokat foton 

nyalábok esetére. Nem állítjuk, hogy a vizsgálatok és gyakoriságuk szükségesek, vagy 
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elegendők minden egyes készülék megfelelő minőségellenőrzéséhez, de olyan szintet 

jelentenek, amely alkalmas lehet a minőségellenőrző rendszer alapjának. Az egyes fizikusok 

felelőssége, hogy a vizsgálatokon és gyakoriságukon változtassanak, hogy a követelményeket 

saját készülékükhöz igazítsák. Szükséges, hogy az egyes vizsgálatok összetettsége és 

nehézsége egyensúlyban legyen olyan hibák előfordulásának következményeivel, amelyek 

esetleg kezelési hibát okoznak. Ha eltér valaki az ajánlásoktól, bölcs dolog írásban rögzíteni a 

változtatások okait orvosi-törvényességi célból, valamint az alkalmazott minőségellenőrző 

rendszerrel kapcsolatos gondolkodásmód jelzése céljából. Például az álló gyorsítócsöves 

kisenergiájú készüléknek nincs eltérítő mágnese, és a homogenitás és a szimmetria változása 

valószínűtlen. Egyébként a szervovezérlésű eltérítő mágneses készülék instabilitása 

köztudott, ezért nagyon gyakori ellenőrzést igényelhet.  

1. Táblázat. Az ellenőrzések gyakorisága gyorsítóknál  

Vizsgálat és gyakoriság  Hivatkozás  Tűréshatár  

Naponta  

Dózisteljesítmény állandósága  12.3  ±5%  

Fénymező mérete (10 cm2 kvadratikus mező)  6.1  2 mm  

Fonálkereszt és lézer irányfények egybeesése  4.3  2 mm  

Optikai távolságmérő (a lézerhez viszonyítva)  4.3  3 mm  

Retesz a labirintus bejáratánál  1.1  Működik  

Audio vizuális rendszer   Működik  

Gépkönyv  15.1   

Hetenként  

Aktivizáló kapcsoló  1.2  Működik  

Ütközésjelző  1.2  Működik  

Távolságmérő különböző FBT-knél  4.4  3 mm  

Mechanikus mutatók (ha használják)  4.5  2 mm  

Kalibráció  12.2  ±2%  

Ékfaktor állandósága (állítható ékfaktorú 

készülékeknél)  
12.5  A várt érték ±2%-a  

Kéthetenként  

Homogenitás és szimmetria 0º-os gantry-nél  11.2  A várt érték ±3%-a  

Havonta  

Másodlagos elérésű reteszek  1.1  Működik  

Vészkapcsolók  1.1  Működik  

Mozgás-reteszek (teljes vizsgálat)  1.2  Működik  

Kódolt blokktartó reteszek  1.2  Működik  

Másodlagos óra retesz (ahol a felhasználó állítja be)  1.3  Működik  

Gantry és kollimátor forgás skálája  4.6  ±0.5º  

Optikai mezőméret-változás különböző 

mezőméreteknél  
6.2  2 mm (kis méret)  

Izocentrum gyorsellenőrzése  4.3  2 mm átmérő  

Blokktartó tálca illeszkedése  7  1 mm a középponttól  



 6 Minőségbiztosítás 

 

417 

 

Távolságmérő különböző FBT-nél  4.4  2 mm  

Asztalmozgás kalibrációja  8  2 mm relatív  

Asztal függőleges mozgása  8  2 mm  

Gantry szög kijelzése  4.6  1º  

Sugárzási mező és fénymező egybeesése (egy 

mezőméret)  
9.1  2 mm  

Kalibráció vízben  12.2  ±2%  

Energia ellenőrzés dózis-arány alapján  13  Arány ±2%  

Ívterápia (Ha használják)  14  Dózis ±2%  

Háromhavonta  

Jelzőfények  2  Működik  

Szűrő reteszek  1.5  Működik  

Másodlagos dózismérő- és óraretesz (számítógép 

vezérelt esetben)  
1.3  Működik  

Mezőméret jelzés nagyobb FBT-knél  6.2  3 mm 150 cm-nél  

Dózisteljesítmény változás a gantry szöggel  12.4  
±2% a kalibrációhoz 

képest  

Ékfaktor változás a gantry szöggel  12.5  ±3%  

Dózis ellenőrzés nem szabványos mezőknél és FBT-

knél  
12.1  ±2%  

Sugárzási mező és fénymező egybeesése (kis és nagy 

mezőkre)  
9.1  2 mm  

Homogenitás és szimmetria, teljes mérés minden gantry 

szögnél  
11.1  3%  

Hathavi  

Sugárnyaláb  9.3  2 mm átmérő  

Homogenitás retesz  1.4  A szándékolt 2%-a  

A blokktartó beállításának ellenőrzése sugárnyalábbal  7  
1 mm (az 

izocentrumban)  

A stabilitás ellenőrző készülék kalibrációja (ha 

használnak ilyent)  
12.3  Készülékfüggő  

A dozimetriai rendszer linearitása  12.8  1%-on belül  

Évenként  

A vízáramlás- és más reteszek ellenőrzése  Működik  

Asztal lehajlása terhelés alatt  3.1  5 mm  

Nagy dózisteljesítmény retesz  1.3  Működik  

Izocentrum ellenőrzés (definitív)  4.1  2 mm átmérő  

Kalibráció (definitív)  12.1  ±2%  

Másodlagos dózismérő és óra retesz (nem számítógép 

vezérelt)  
1.3  Működik  

Vízfantom mérések mélydózis- és profilgörbéinek 

ábrázolása  
12.7  > 2% változás  

A homogenitás monitor kalibrációja  1.4  A szándékolt 2%-a  
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Az IPSM Report 54 (IPSM 1988), a WHO kiadásában megjelent Minőség-ellenőrzés a 

sugárterápiában (WHO 1988), az Egyesült Királyság gyakorlatának áttekintése (IPSM 1992) 

és az AAPM Task Group 40 (AAPM 1994) jelentésének gyakorisági adatait 

összehasonlítottuk. E kiadványban végig feltételeztük, hogy ha egy vizsgálatot naponta el 

kell végezni, akkor ezt el kell végezni a többi alkalommal is, hacsak szigorúbb vizsgálat nincs 

előírva. A napi ellenőrzések tűréshatárai többnyire tágabbak, mint az a kiterjedtebb havi 

vizsgálatoknál megfelelne, ilyen esetben az ellenőrzést kifejezetten meg kell ismételni. 

Megfelelő lehet, ha az egyszerűbb vizsgálatot az alaposabbal egyidejűleg végezzük el, hogy 

viszonyítási alapot nyerjünk. A napi vizsgálatokat gyakran az asszisztencia végzi, ami 

bátorítja őket, mivel a készülék pontosságának érzetét adja nekik. A többi vizsgálatokat 

alkalmasint a technikusok vagy a fizikusok végzik.  

Dokumentáció  

   

Fontos, hogy megfelelő jegyzőkönyvekben rögzítsük az ellenőrzéseket és az előforduló 

hibákat (NRPB 1988). E jegyzőkönyveket rendszeresen tanulmányozni kell, és a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. Fontos, hogy az asszisztensek által készített jegyzőkönyvek 

azonnal hozzáférhetők legyenek a fizikusok és technikusok számára és vice versa. Alább a 

Függelékben mutatunk be példákat a kitöltendő jegyzőkönyvekre.  

 

6.4.2.16 Szükséges eszközök 

Alább felsoroljuk azokat az eszközöket, melyek hasznosak lehetnek a minőségellenőrző 

vizsgálatoknál. Ezek közül néhány az illető vizsgáló módszerrel kapcsolatos. Ebben az 

esetben referenciaként megemlítjük azt a szakaszt, ahol a vizsgálat leírása található.  

 vonalzó (0.5 mm pontosságú);  

 függőón;  

 szintező (érzékenysége 0.2º, 3 mm/m, vízszintes és függőleges használatra);  

 karbonpapír (4.1 szakasz);  

 szabadonálló mutató, mint a mérnök rajztűje (4.1 szakasz);  

 pontos milliméterpapír kb. 30-40 cm (6.2 szakasz);  

 filmfantom (9.1 szakasz);  

 film, legalább 25 cm széles (9.1 szakasz);  

 pontmérésekre alkalmas egyszerű film denzitométer;  

 hő- és légnyomásmérő;  

 stopperóra;  

 ionizációs kamra és elektrométer;  

 használati dózismérő napi ellenőrzésekhez (12.3 szakasz);  

 40 cm fókusztávolságú lencse (5 szakasz);  

 letapogató denzitométer;  

 nyalábprofil mérő készülék (11.1 szakasz);  

 vízfantom és  

 súlyok az asztal terhelésének vizsgálatához.  
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6.4.3 Sugárterápiás szimulátorok minőségbiztosítása 

Szerző: Dr. Zaránd Pál  

   

A sugárterápia egyre több modern képalkotó eljárást alkalmaz. Ezek közül a legjellemzőbb, 

nem diagnosztikai célú eszköz a szimulátor. Ennek minőségbiztosításával kíván az előadás 

foglalkozni. Ebből következik, hogy a sugárterápiában alkalmazott diagnosztikai (), vagy 

elsősorban diagnosztikai eszközök (CT, MR, UH és újabban PET) minőségbiztosításával 

egyáltalán nem foglalkozik, és a szimulátor esetleges CT opciója sem tárgya. A CT 

szimulátor a szimulálás során ionizáló sugárzást és közvetlen képalkotást nem alkalmaz, ezért 

a klasszikus értelemben nem is szimulátor, és nem tárgya ennek az anyagnak.  

A szimulátor, mint jól ismert, tulajdonképpen egy teleterápiás besugárzó berendezés 

mechanikájának és egy „C” íves képerősítő sugárforrásának és leképező rendszerének 

kereszteződéséből született. Ebből adódik, hogy minőségbiztosítása ezekkel a készülékekkel 

számos hasonlóságot mutat. Mivel elsődleges célja, hogy a terápiás mezőt szimulálja (Beams 

Eyes View, BEV metszet szerint), és a tervezett besugárzási mezők paramétereinek 

(koordináták, mezőméret, pozíciók, stb.) ellenőrzésére szolgál, a minőségbiztosítás elemei is 

elsősorban a mechanikai paraméterekre összpontosítanak. Ez már csak azért is érthető, mert 

egészen a legújabb időkig a legrosszabb képerősítők képminősége is jobb volt, mint pl. a 

legjobb mező-ellenőrző film-fólia kombinációké, vagy a megavoltos fotonokat alkalmazó 

EPID (Electronic Portal Imaging Device rendszereké). Újabban a nagy felületű amorf-

szilikon detektorok megjelenésével a képminőség ugrásszerűen javult.  

A szimulátor feladatából következik, hogy a mechanikai paramétereivel szemben támasz¬tott 

követelmények nem lehetnek kisebbek annál, amit a szimulált készülékeknél – elsősorban a 

gyorsítóknál – megkövetelünk, sőt, esetenként annál szigorúbbnak kell lenniük.  

A terápiás szimulátorokkal kapcsolatos követelményeket a megfelelő IEC szabvány rögzíti, 

de jó összefoglalás a BJR 23. szupplementuma is. Nagyon fontos azonban, hogy az aktuális 

méréseinket mindig a kiindulási adatokhoz viszonyítsuk (ezek elvégzését ma már a 31/2001 

EüM Rendelet is megköveteli). A gyártó cég átvételnél alkalmazott teszt lapját is érdemes 

gondosan tanulmányozni, ezek a vizsgálatok ugyanis tartalmazhatnak számunkra felesleges 

elemeket, de lehetnek más vonatkozásban hiányosak is.  

Az alábbiakban a legfontosabb teszteket foglaljuk össze, utalva a szükséges módszerekre is. 

Az anyagot egy, az implementálást segítő melléklet (konkrét megvalósítás) és a teszteket és a 

tolerancia értékeket tartalmazó összefoglaló táblázat egészíti ki. A készüléket csak a 

tolerancia értékeken belül szabad üzemeltetni. Ha ezt meghaladó eltérés van, akkor 

haladéktalanul gondoskodni kell a javításról. Ha sürgősségi okból a készüléket használják, 

akkor azt csak az arra fel¬hatalmazott személy írásos engedélyével lehet megtenni.  

Rendkívül lényeges, hogy a QC program minden esetben az orvosfizikusoknak kell 

irányítani.  
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Szükséges mérőeszközök  

Vizsgáló eszközök az optikai és a radiológiai vizsgálatokhoz (ld. pl. 1-3 ábrák)  

 Az előbbiek elforgatásához, felszereléséhez segédeszközök  

 Mechanikus pointer a 100 cm fókusz-asztal távolsághoz  

 Izocentrum meghatározó eszköz  

 Film (egyenként csomagolva)  

 Képerősítőhöz teszt fantom  

 Denzitométer  

 Mérőszalag  

 Milliméterpapír  

 Vízszintező  

 Súlyok az asztal terheléses vizsgálatához  

  Mechanikai ellenőrzések  

 A bevezetés megállapításából adódik, hogy a vizsgálatok egy része nagyon hasonlít 

azok¬hoz, amiket a besugárzó berendezéseknél is alkalmazunk (pl. lézerek beállítása, 

mezőellenőrzések, stb.). Ugyanakkor az a tény, hogy a szimulátor leképező rendszert is 

tartalmaz, azzal az előnnyel jár, hogy a mezőellenőrzések eredményeit közvetlenül a 

képerősítőn lát¬hatjuk. Ezt jól kihasználhatjuk, ha a vizsgáló eszköz a vizsgálandó mezővel 

együtt a fősíkoknak megfelelően a tolerancia határokat is tartalmazza. Ezzel a képerősítőn 

igen gyorsan és egyszerűen eldönthető a megfelelőség kérdése. Az alábbiakban néhány, 

általunk használt eszközt mutatunk be.  

Egyszerű, házilag is elkészíthető eszközt tartalmaz az 1. ábra. Ez a 4 cm-es élű kocka négy 

oldalán azokat a kereszteket tartalmazza, amelyek a lézerek beállítására szolgálnak. Mivel a 

kockát a készülék „célkereszt”-je alapján állítjuk be, ezért a Theratron ágyúhoz, ahol a 

célkereszt András-kereszt, átlós jelölést is alkalmazó kockát (jobb oldal) készítettünk.  

A 2. ábra olyan eszközt mutat, ami a fősugár, a fősíkok és a mezőhatárok mellett a tolerancia 

határokat is tartalmazza. Ennek a vastag kerettel rendelkező eszköznek a szélébe vannak azok 

a jelek, amik az 1. ábra kockáin is láthatók, és a lézerek ellenőrzésére szolgálnak.  
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1. ábra. Szimulátor, gyorsítók és Theratron 

kobaltágyú lézereinek napi ellenőrzésére 

használt kockák  

 

2. ábra. Terápiás szimulátorok napi 

ellenőrzésére szolgáló eszköz (felülnézet)  

   

A 3. ábra kereskedelemben kapható berendezést mutat. Lézerek és mezők (5 – 20 cm) 

ellenőrzése mellett a két lemez közé film szorítható, és így besugárzó berendezések 

vizsgálatára is alkalmas. A vizsgáló lap forgatható, és meghatározott szögekben rögzíthető. 

Az eszköz természetesen vízszintezhető. Ha egy készülék megfelelő szoftverrel rendelkezik 

(és pl. hálózatba van kötve), akkor a képerősítőn látható képek tárolhatók, értékelhetők, vagy 

ki is nyomtathatók. Ebben az esetben is érdemes esetenként (pl. az éves ellenőrzésnél) filmet 

alkalmazni.  
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3. ábra Szimulátor (és teleterápiás berendezések) napi és havi ellenőrzésére szolgáló eszköz. 

   

Mechanikai mérések  

   

Fonálkereszt  

A fősugár meghatározásának alapvető fontossága miatt ennek helyzetét mind optikailag, 

mind a képerősítőn naponta kell ellenőrizni. A napi ellenőrzéshez általában csak az 

“alaphelyzetet” (gantry függőlegesen, 0°, kollimátor és asztal 0°, mező, 100 cm 

fókusz-forgástengely és fókusz-bőr távolság) vizsgáljuk. Ha az intézmény többféle SAD-dal 

rendelkező készülékeket is használ (pl. gyorsítót és Theratron 780C kobaltágyút), akkor 

időnként valamennyi fókusz-tengely távolságon (FTT, vagy Focus Axis Distance, FAD) el 

kell végezni a méréseket. Célszerű a fonálkereszt működését – ritkábban – több irányban is 

ellenőrizni.  

Optikai távolságmérő (ún. range-finder)  

A napi ellenőrzést – akárcsak a fonálkereszt esetében - “alaphelyzetben” végezzük. Két 

mérésről van szó: A napi mérés az FTT-re korlátozódik és az optikai távolságmérő, a front 

pointer (ha van) jelzésének és a digitális kijelzés egybeesését ellenőrzi. Ritkábban – havonta 

– az optikai távolságmérőt különféle távolságokon is ellenőrizzük. Ezzel egyidejűleg az 

ellenőrzést más, használatos FFT-n és az alaphelyzettől eltérő irányokban is elvégezzük.  

A lézerek ellenőrzése  

A szokásos rendszerekben három vagy négy, egymástól független lézert alkalmazunk, 

melyek egy pontra, az izocentrumra illeszkednek. A három-lézeres rendszer két oldalsó 

keresztet és egy hosszanti vonalat tartalmaz, ezt egészítheti ki a negyedik, a mennyezetre, az 

izocentrum fölé szerelt, szintén két, egymásra merőleges vonalból álló irányfény. A napi 

ellenőrzés célja, hogy ellenőrizzük az illeszkedés megfelelőségét. Az éves ellenőrzésnek 

tartalmaznia kell magának az izocentrumnak a meghatározását is. Erre szükség lehet akkor is, 

ha a rutin ellenőrzés ezt indokolttá teszi. Az izocentrum meghatározása többféle módszerrel 

is lehetséges. Erre a célra lehet speciális eszközt használni (pl. RADAC 2100), aminek 

kiegészítőivel és precíziós mozgató szerkezeteivel először az izocentrumot határozzuk meg, 

majd ehhez illesztjük a lézereket. Hasonló eljárás az egyszerűbb, az izocentrumot jelölő 

golyót vagy pointert és megfelelő precíziós mozgató szerkezetet tartalmazó eszköz. Ezt 

ugyanúgy, mint az előbbi eszközt, először nagyjából az izocentrumba állítjuk, majd 

szukcesszív approximációval (a diafragma és a gantry forgatásával) keressük meg a tényleges 

izocentrumot. A kiindulási értéket (ami pl. a mechanikus pointer által jelzett érték) alapul 

véve, abba megfelelő eszközzel filmre különböző irányokból exponálhatunk, és az ennek 

előhívásával keletkező „csillag” (star shot) adja a valódi izocentrumot (ld. gyorsítók QC).  

Mező szélek  

Az FTT és fősugár helyzetének ellenőrzése mellett a legfontosabb a mező méretet jelölő 

drótok képének ellenőrzése. Itt a mezőméretet, a szimmetriát, a párhuzamosságot és a 

merőlegességet kell ellenőrizni. A mérésekhez mindig drót(árnyék) középtől drót(árnyék) 
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középig kell mérni. Ezek a mérések „alaphelyzetben” vizsgálják a beállítást, beleértve az 

izocentrumot és 10 cm x 10 cm-es mező leképezését is. A havi ellenőrzésnek már része a 

leképezés ellenőrzése a szimulálható mezőméreteken (de rendszerint csak 5 – 20 cm 

mezőméretek között) és a függőlegestől eltérő gantry állásban. Ezek során a következő 

követelményeknek kell eleget tenni: A mezőhatároló drótokat (rendszerint színes lemezek, 

melyek belső szélét jelzik a drótok) azok teljes mozgási tartományukban ellenőrizni kell. A 

mai modern szimulátoroknál a kollimátorok aszimmetrikus mozgatása is lehetséges, ezért a 

mezőket ebben az üzemmódban is ellenőrizni kell. Általánosságban az IEC előírások 

érvényesek: mezőméretre a tolerancia , illetve 1%, amelyik a kettő közül nagyobb. 

Egy-egy oldalra ennek a fele, tehát és 0.5% érvényes. Az ellenőrzések kapcsán a 

reprodukálhatóságot is vizsgálni kell, és ellenőrizni kell, nincs-e „hiszterézise” a 

mezőbeállításnak (azaz alulról, illetve felülről közelítve nem ad-e más mezőméretet), nem 

lötyögnek-e a mezőhatárt jelző elemek? Ezeket a hibalehetőségeket időszakosan valamennyi 

használatos FTT-n, és a kollimátor és a gantry -os lépésekben) ellenőrizni kell. Könnyű 

éskülönböző állásainál (90 gyors ellenőrzési módszer az alaphelyzetben megfelelő 

szimulátor vízszintes opponáló mezéinek vizsgálata.  

Napi ellenőrzés  

A napi ellenőrzésnek ki kell terjedni a fenti négy paraméter vizsgálatára. Ehhez a szimulátort 

“alaphelyzetbe” (gantry függőlegesen, 0°, kollimátor állás 0°, mező, 100 cm 

fókusz-film távolság) állítjuk. Az első három ellenőrzéshez az 1. ábrán látható kocka is 

elegendő, és ha csak az optikai mezőméretet ellenőrizzük, akkor ehhez egy milliméterpapír is 

elegendő. Mind a négy paraméter egyidejű vizsgálat lehetséges a 2. ábrán mutatott eszközzel. 

Ha ehhez megfelelő emelőszerkezet is rendelkezésre áll, akkor a lézerek, az optikai 

távolságmérő és a fonálkereszt között az esetleges eltéréseket numerikusan is könnyen 

meghatározhatjuk. A kollimátor forgatásával ellenőrizzük, hogy a fonalkereszt metszéspontja 

nem mozdul-e el? Mivel mind a fonálkereszt, mind pedig a mezőhatár jelző rendszer 

sugárárnyékot ad, nem kell attól tartani, hogy a képerősítőn más eredményt ad, mint az 

optikai ellenőrzés során (de ez képerősítőn is kontrollálható). A havi ellenőrzések során a 

fenti vizsgálatokat 90°-os lépésekben négy gantry állásban is el kell végezni. Erre megfelel a 

3. ábrán látható eszköz.  

Asztal-ellenőrzés  

Asztalforgás az izocentrum körül. Havonta elvégzendő ellenőrzés. A pontosság és 

reprodukálhatóság nagyrészt a konstrukciótól függ. A felhasználó nem sokat tehet, mert az 

asztal és a képerősítős rész közös alapkeretre van szerelve. Az ellenőrzés inkább a használat 

során bekövetkező kopás hatását vizsgálja. A digitális és a mechanikus kijelzéseket havonta 

ellenőrizzük, részletesebb ellenőrzés csak évente szükséges.  

Függőleges mozgás. Ha a telepítés során nem tért el a függőlegestől, semmi oka, hogy 

később ez változzék (hacsak nincs erős kopás és ezzel együtt lötyögés). A havi ellenőrzésnél 

elég a függőleges mozgatás során a fonalkereszt helyének állandóságát vizsgálni. Az éves 

ellenőrzésnél a kopás hatása jobban észlelhető terhelés alatt.  

Kijelzések. A mechanikus és a digitális kijelzések közül elegendő azokat ellenőrizni, amiket 

valóban használunk. Nálunk pl. a szimulátor adatokat csak a Dicom RT Plan kompozit 

modulon keresztül tudjuk a Varis/Vision rendszernek átadni. Ebben viszont a Varian a 

függőleges, oldalirányú és longitudinális asztalmozgásokat és a forgásokat nem 

implementálta, tehát akkor sem tudjuk használni, ha az a tervező rendszerben (pl. Focus) 

implementálva van. Ha valaki ezeket az adatokat használja, akkor a megkövetelt pontosság 1 
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mm, gyors ellenőrzés elegendő havonta. (Súly)terheléses vizsgálatok. Ezeket elegendő az 

éves ellenőrzéskor elvégezni.  

Asztalmozgás terhelés alatt. Az asztal funkcionálisan röntgen diagnosztikai asztal, vagyis a 

diagnosztikus energia tartományban kellően átvilágíthatónak kell lennie. Így nem várható el 

olyan mechanikai stabilitás, mint a terápiás asztaloknál. Különösen a hosszanti és az 

oldalirányú maximális elmozdulás alatt várható terhelés alatt lehajlás, billenés, ami az 

elhasználódás, kopás során nőhet. A billenés 0.5°-ig fogadható el, a lehajlás pedig maximum 

5 mm lehet (mivel diagnosztikai asztalról van szó).  

A képerősítő mozgató szerkezet  

A képerősítő távolsága a fókusztól (a mező fősugarán mérve) a legfontosabb, havi ellenőrzést 

igénylő geometriai távolság, mert ez alapján történik a nagyítási faktor meghatározás, illetve 

a szoftver-korrekció. Az évi ellenőrzés a teljes mozgási tartományra terjed ki.  

Gantry és kollimátor forgás  

Elegendő ezeket havonta ellenőrizni (pl. 90°-onként, részletesebb ellenőrzést csak az éves 

vizsgálat során érdemes végezni.  

Blokktartó  

A blokktartót különböző kollimátor állásokban is ellenőrizni kell, célszerűen nemcsak a 

gantry kiindulási helyzetében, de legalább 90º vagy 270º állásban is.  

Leképező rendszer  

   

Képerősítő rendszer  

A képerősítő félévente egyszerűen és gyorsan vizsgálható. Soron kívüli vizsgálat lehet 

szükséges, ha valamilyen oknál fogva valamilyen meghibásodásra gyanakszunk. Erre a célra 

megfelelő lehet a 31/2001 EüM rendelet szerinti vizsgálatra az OSSKI által használt ETR1 

típusú, Wellhöfer gyártmányú eszköz, vagy a Leeds test object-ek közül a TOR 18FG 

(átvilágításra) és a TOR CDR (felvételre). Részletesebb vizsgálatot tesz lehetővé a T0.10 

jelzésű (4. ábra) vagy a British J. of Radiology 23 Supplement-ban leírt eszköz (Ebbe az 

utóbbiba ólom drótokat építettek be a mezőméret ellenérzéshez, átlós irányokban 1.5 mm-es 

lyukak vannak 2 mm –es Al csíkban. Az ún. részletgazdagság vizsgálatra csíkok (különböző 

átmérőjű lyukak 1 mm –es Al csíkban) szolgálnak. Mindezeket réz lépcsős ék, 2 mm vastag 

ólom csík és fősugár jelölés egészíti ki.). Megfelelő szoftver és eszköz esetén az eredmény 

file-ban tárolható, vagy kinyomtatható. A fenti vizsgálat tulajdonképpen a feloldóképesség és 

kontraszt feloldás állandóságát vizsgálja. Az alapértékeket éppen a szimulátor átvételi 

vizsgálata után elvégzett alapvizsgálat során állapítjuk meg, amint azt a 31/2001 EüM 

rendelet megköveteli. Az éves vizsgálatok azonosak azzal, amit minden képerősítős 

rendszernél el kell végezni (ld. ott).  

Felvételi üzem  

Ebben az üzemben a teljes leképező rendszert ellenőrizni kell. Ebbe természetesen 

beleértendő az előhívás is. Ezzel kapcsolatban a röntgen munkahelyek előírásaira utalunk. 

Bizonyos követelmények azonban a szimulátoroknál sokkal nagyobb súllyal esnek latba, 
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mint a normális röntgen diagnosztikai berendezéseknél. Különösen az alábbiakra kell 

figyelni.  

 

4a. ábra A T0.10 Leeds test object felépítése.  

 

4b. ábra és képe a képernyőn  

   

A szimulátoroknál a fókusz megfelelő beállítása, valamint a finom és a durva fókusz 

beállítása nagyon fontos. A képerősítős üzemmódban és a felvételi üzemmód nagy részében a 

finom fókuszt használjuk. Ezért a beállítást is a finom fókusszal kell végezni. Csőcsere 

kapcsún maximális pontosságra kell törekedni. A kétféle fókusz térbeli helyzete különböző, 

ezért a kétféle fókusszal készített kép is eltérhet, de ez nem haladhatja meg a 0.5 mm-t (100 

cm FTT-n). Ezt félévenként és csőcsere után ellenőrizni kell. A modern szimulátorokban a 

csőfókusztól mintegy 40 cm-re szerelik a mezőhatároló elemeket és a fonalkeresztet, így a 

képalkotó rendszeren kb. négyszeres nagyítás van. Ezért nagyon lényeges, hogy pl. a 

fonalkereszt kellően vékony legyen, a csőcsere esetén pedig gondosan kell megválasztani a 

csövet, hogy a fókusz lehetőleg pontosan a névleges 1.0 mm (névlegeshelyre kerüljön. A 

szokásos fókusz méret 1.0 mm  érték).  

Biztonságtechnika, egyebek  

   

A napi minőségbiztosítási elemeket ki kell egészíteni a biztonságtechnikai ellenőrzésekkel is. 

Ezek elsősorban a mozgatható/cserélhető alkatrészek (blokktartó, kazetta-tartó, rács, stb.) 

mechanikus rögzítésére vonatkoznak. Ezeket naponta ellenőrizni és meghibásodás esetén 

azonnal javítani kell. Az ún. egyéb biztonságtechnikai eszközöket (pl. vészleállító, 

ajtóérintkező, földelés, stb.) a megelőző-karbantartó programba kell iktatni, és ennek 

részeként (Magyarországon általában háromhavonta, illetve évente) kell rendszeresen 

ellenőrizni.  
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6.4.3.1 I. Melléklet 

Szimulátorok QC vizsgálatok szükséges gyakorisága  

Ellenőrzések és gyakoriságuk  Tolerancia  

Napi ellenőrzések   

Fonalkereszt  1 mm  

Optikai távolságmérő  2 mm  

Lézerek  1 mm  

Mezőméret (10 cm x 10 cm)  2 mm  

Optikai és sugármező egybeesés (10 cm x 10 cm)  1 mm  

Havi ellenőrzések   

Gantry izocentrum  1 mm  

FTT mozgás beállítás  1 mm  

Fonalkereszt forgatás 90 cm és 110 cm FTT-n  1 mm  

Asztal   

Forgatás izocentrikusság  2 mm  

Optika és függőleges mozgás egybeesés  2 mm  

Optikai/sugármező méret (valamennyi)  2 mm/1.0%  

Optikai/sugármező illeszkedés (valamennyi)  1 mm/0.5%  

Opponáló mezők egybeesése  1 mm  

Pozíció kijelzések  1 mm/0.5%  

Blokktartó beállítása  1 mm  

QC vizsgálatok filmmel  ld. szöveg  

Félévenkénti vizsgálatok   

Képerősítő képminősége  ld. szöveg  

Finom és durva fókusz képek egybeesése  0.5 mm  

Évenkénti vizsgálatok  

Izocentrum meghatározása  1 mm  

Fonálkereszt, mezőhatárok ellenőrzése valamennyi FTT-n, gantry és 

kollimátor állásban (90°-konként)  

mint a napi 

ellenőrzésnél  

Optikai távolságmérő, különböző gantry állásban  2 mm  

Gantry és kollimátor elforgatás  0.5°  

Asztal vizsgálata terhelés alatt  ld. szöveg  

A röntgen sugárforrás és a leképező rendszer vizsgálat  ld. szöveg  

6.4.3.2 II. Melléklet 

Szimulátor napi ellenőrzése  
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A napi ellenőrzéshez szimulátort “alaphelyzetben” (gantry függőlegesen, 0°, kollimátor és 

asztal 0°, 10x10 cm2 mező, 100 cm fókusz-forgástengely és fókusz-bőr távolság) vizsgáljuk. 

Ólom blendék 52 cm x 52 cm állásban. Beállítások a mechanikus skálán.  

Felhasznált eszközök: 4 cm-es élű kocka (jelzésekkel) és milliméter papír a 10 x 10 cm2-es 

mező és a fősíkok jelölésével.  

Helyezzen az alapbeállításnál az asztalra milliméter papírt (10 x 10 cm2 mező és fősíkok 

jelölésével). Ezután kapcsolja az optikai távolságmérőt és állítsa az asztalt FB = 100 cm-re. A 

digitális kijelzőn FTT = 100 cm-nek kell lennie, az asztal pozícióra pedig 0.0 a várt érték. A 

tolerancia mindkét adatra ± 2 mm.  

A vizsgálat végezhető a 4 cm-es élhosszúságú kockával. FB=98 cm-t kell beállítani. Hozza 

fedésbe a fonalkeresztet és a vizsgáló eszköz keresztjét. Vizsgálja a két oldalsó és a 

szagittális lézer vonalait. Valamennyire a megengedett maximális eltérés (a kockán jelzett 

vonalaktól) ± 1mm. A mennyezeti lézer vizsgálatához megfelelően elforgatjuk a gantryt, 

hogy a kitakarást megszüntessük.  

A vizsgálat végezhető a MedTec IAD-1 típusú eszközzel is.  

A megfelelőséget kipipálással kell jelezni.  

   

Szimulátor napi ellenőrzési ív 

   

(.........hónap) 

   

 

   

 

6.4.3.3 III. Melléklet 
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Szimulátor havi ellenőrzése  

   

Dátum __  

A havi ellenőrzéshez szimulátort “alaphelyzetbe” (gantry függőlegesen, 0°, kollimátor és 

asztal 0°, 10x10 cm2 mező, 100 cm fókusz-forgástengely és fókusz-bőr távolság) állítjuk. 

Ólom blendék 52 cm x 52 cm állásban. Beállítások a mechanikus skálán.  

1. FTT beállítás 100cm-re  

Ellenőrizze, hogy a gantryn a 100 cm FTT jelzés összhangban van-e a borításon megadott 

referencia ponttól mérhető értékkel. (általában a röntgencső külső borításán meg kell adni a 

fókusz helyét). A méréshez használjon fém vonalzót, vagy fém mérőszalagot. (Siemens 

szimulátoron nem végezhető el)  

 

   

2. Optikai távolságmérő (ún. range-finder) ellenőrzése a mechanikus pointerrel  

A mechanikus front pointer rúd készlet integritását használat előtt szemrevételezéssel 

ellenőrizni kell. Minimális görbület elfogadható.  

Mechanikus pointer rendben? (IGEN/NEM)  

A vizsgálathoz a pointer rögzítő lemezét a blokktartó helyére kell csúsztatni.  

Helyezzen az alapbeállításnál az asztalra milliméter papírt (10 x 10 cm2 mező és fősíkok 

jelölésével). Ha technikailag lehetséges, akkor (Siemens szimulátornál nem lehetséges) 

először a 80.0 cm-es pointert kell használni. Állítsa az asztalt úgy, hogy a pointer éppen 

érintse az asztalt. Ezután kapcsolja az optikai távolságmérőt és olvassa le a mért értéket. 

Amennyiben az optikai távolságmérő nem pontos, akkor az asztal magasságát addig 

változtatjuk, amíg az optikai indikátor pontos értéket nem mutat. Ezután ismét visszatesszük 

a mechanikus pointert, és ezzel meghatározzuk az eltérést. Az eljárást megismételjük 

FB=110.0 cm-en és végül 100.0 cm-en is. Az in room monitorok várt értékeit a táblázat 

tűnteti fel. Ha az FB=80.0 cm nem állítható be, akkor ellenőrizzen – a lehetőség szerint – 80 

vagy 120 cm-en. Tolerancia ± 2 mm.  
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3. Az asztal izocentruma  

A beállítás ugyanaz, mint fentebb. Rögzítsen az asztal lapjára milliméter papírt, a mező 

középpontjának jelölésével. Kiindulási értékek FB=100cm, asztal forgás-szöge 0°, beállítás a 

mechanikus skálán. Állítsa a fonálkeresztet úgy, hogy az a milliméter papíron a mező 

közepére essék, és olvassa le a monitoron jelzett (asztal)forgás szöget. Az asztalt a 

mechanikus skála használatával forgassa el 270°-ra, majd 90° -ra, ezután jegyezze fel a 

fonálkereszt és a milliméter papírra rajzolt kereszt eltérését. Jegyezze fel az in-room monitor 

jelzését is. (Megjegyzés. A vizsgálat során a fonalkereszt helyzete nem változik, mindig az 

asztalt forgatjuk).  

 

   

4. Kollimátor szimmetria és az izocentrum helyzet  

Állítsa a gantryt 90°-ra, majd vízmérték segítségével állítsa a kollimátor szöget nullára. 

Állítson be FB=100 cm-t a MedTec IAD-1 típusú eszközön és a fonalkeresztet hozza fedésbe 

ennek a fősíkokat jelző keresztjével. E helyett használható 30 x 30 x 20 cm3 méretű, alul 

nyitott plexi doboz is, aminek az oldalaira milliméter papírra vannak a szimmetria 

tengelyeknek megfelelően a fősíkok és pl. a 10 x 10 cm2-es mező rajzolva (”betegfantom”).  

Írja be a táblázatba a kollimátor szög digitális értékét. Ugyanezeket ismételje meg 90°, 180° 

és 270° kollimátor állásban is. Tolerancia ± 1° illetve ± 1mm.  

 

   

Állítsa a gantryt ismét 0°-ra (használjon vízmértéket) a kollimátort pedig a digitális jelzés 

alapján állítsa 0°-ra. Hozza a fonalkeresztet fedésbe a vizsgáló eszköz fősíkokat jelző 

keresztjével. A kollimátort minkét irányban 90° fokos lépésekben elforgatva jegyezze fel a 

fenti két kereszt eltérését 0°, 90°, 180° és 270° állásokban.  
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5. A gantry mechanikus izocentrum ellenőrzése  

A vizsgálat végezhető a MedTec IAD-1 típusú eszközzel, vagy a 4 cm-es élhosszúságú 

kockával. Az előbbi esetben FB=100 cm-t, az utóbbiban FB=98 cm-t kell beállítani. A 

kollimátort 0°-ra vissza kell állítani. Az FB beállításhoz használjon mechanikus pointert, a 

gantryt pedig vízmértékkel állítsa 0°-ra. Hozza fedésbe a fonalkeresztet és a vizsgáló eszköz 

keresztjét. Jegyezze fel a gantry forgásszög értékeit a mechanikus és a digitális skála lapján. 

Ezután ismételje meg a méréseket 90°, 180°, 270°-on, majd ebben az irányban tovább 

forgatva „-180°”-on. A beállításhoz használjon vízmértéket. Ezen kívül mérje meg a 

fonálkereszt és az eszköz keresztjének eltérését 90° és 270°-on.  

 

   

6. Lézer beállítás vizsgálata  

Állítsa vízmértékkel vissza a gantryt 0°-ra majd hozza fedésbe a 4 cm-es kocka keresztjét a 

szimulátor fonálkeresztjével.  

 beállítás vizsgálata az izocentrumban:  

   

A mennyezeti lézer vizsgálatához megfelelően elforgatjuk a gantryt, hogy a kitakarást 

megszüntessük. Ezután visszaforgatjuk a gantryt alaphelyzetbe és vizsgáljuk a két oldalsó 

lézert és a szagittális lézert. Tolerancia ± 1mm. Ugyanez a vizsgálat elvégezhető MedTec 

IAD-1 típusú eszközzel is. A jelöléseket tartalmazó lemezt a megfelelő irányba kell forgatni.  
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 beállítás vizsgálata „betegen”:  

   

Ezután borítsa le a „betegfantommal”, amin a keresztet szintén fedésbe hozza a 

fonalkereszttel. A „betegfantomon” vizsgálhatjuk a keresztek/vonalak egybeesését a 

lézerfényekkel, majd a mennyezeti lézerrel. Tolerancia ± 1mm. A MedTec IAD-1 típusú 

eszköz használat esetén – a fenti beállítás után a jelöléseket tartalmazó lemezt a megfelelő 

irányba kell forgatni, és balra-jobbra 15 cm-t, illetve fel-le irányba (Siemens szimulátornál 

csak lefele) mozgatva a lézerkereszt a tolerancia határon belül fedésben kell, hogy maradjon 

az eszköz jelölésével.  

 

   

7. A gantry izocentruma a képerősítőn  

Állítsa az optikai távolságmérőt a MedTec IAD-1 felszínén 100 cm-re és a fonalkeresztet 

hozza fedésbe az eszköz fősík jelöléseivel. A sugárvédett helyről a szimulátor bemelegítése 

céljából durva fókusszal exponáljon két 70kV/400mAs felvételt, majd használja a 

képerősítőt. Mozgassa az asztalt (előre-hátra, illetve jobbra-balra) úgy, hogy a fonálkereszt 

árnyéka egybeessen az eszköz mezőközép jelölésével. Ezután hozza a vizsgáló eszköz 

lemezét óvatosan függőleges helyzetbe, a gantryt -ra, és az asztal fel-le mozgatásával ismét 

hozza apedig állítsa 90 fonalkereszt árnyékát az eszköz keresztjével fedésbe. A kereszt a 

sugárforrás által meghatározott izocentrumban van. Ha most a gantryt 270°-ra, illetve 180°-ra 

állítjuk (a vizsgáló lemezt is megfelelő irányba forgatva) akkor a fonalkereszt vetülete 

továbbra is a vizsgáló 2 mm. A vizsgálateszköz mezőközéppontjában kell maradjon. 

Tolerancia  után a gantryt ismét állítsuk 0°-ra. A vizsgálat elvégezhető a 4 cm élhosszúságú 

kockával is, ha a keresztek metszéspontjai egy-egy acélgolyócskát is tartalmaznak. A 

kockánál természetesen FB =98 cm-t kell beállítani, egyébként az eljárás az előzővel azonos.  
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8. Lézer beállítás  

A vizsgálat a 4cm-es kockával és a MedTec IAD-1 eszközzel egyaránt elvégezhető. 

Tolerancia ±1mm.  

 

   

9. Optikai mező vizsgálata  

Hozza a szimulátort ismét alaphelyzetbe. Ezután megfelelő nagyságú milliméterpapír 

segítségével vizsgálhatja az 5,10,20 és 30 cm mezőket. A mezőméretet a digitális kijelzőn 

állítjuk be. A beállított értéknek és az optikai mezőméretnek ± 2mm –en belül egyeznie kell.  

Mezőhatároló drótok  

 

   

Megjegyzés: a jelölések a gyártóktól függően különbözők lehetnek. A DICOM szabvány az 

IEC skálát használja. Néhány adat.  
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Ólom lemezek  

 

   

Állítsa a gantryt 90° -ra, az FB 100 cm. A vizsgáló eszköz a MedTec IAD-1 vagy a fentebb 

említett plexi doboz élére állítva. Hozza fedésbe a fonalkeresztet a vizsgáló eszköz 

keresztjével. 5,10 és 20cm-es kvadratikus mezőknél a kívánt egyezés +/- 2mm.  

 

   

10. Mező megvilágítás  

A vizsgálatot maximumra állított mezővel kell végezni. A kvalitatív vizsgálatokhoz elegendő 

egy világos (fehér) papírlap, de milliméterpapír is használható. A maximális mezőméret a 

digitális kijelzés alapján (Siemens szimulátornál) 5,20.0 cm x 5,20.0 cm +/- 0.2cm.  

 

   

Megjegyzések, teendők (ide elegendő helyet kell hagyni)  
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Dátum _ Fizikus_  

Záró megjegyzések  

Az I. Melléklet szerint a havi ellenőrzésnél filmre (hard copy) is szükség van. Ha egy 

készülék megfelelő szoftverrel rendelkezik (és pl. hálózatba van kötve), akkor a képerősítőn 

látható képek tárolhatók, értékelhetők, vagy ki is nyomtathatók. Ebben az esetben is érdemes 

esetenként (pl. az éves ellenőrzésnél) filmet alkalmazni. A megfelelő utasítással a III. 

Mellékletet ki kell egészíteni. A képerősítő lánc vizsgálatát a megfelelő rész tárgyalja.  

 

6.5 Diagnosztikai röntgenberendezések technikai minőségbiztosítása és 
biztonsága 

Szerző: Dr. Porubszky Tamás 

    

 

6.5.1 A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás haszna, fogalmai és előtörténete 

Korunkban a minőségüggyel, a minőségbiztosítással foglalkozni nem csupán “divat”, hanem 

egyes területeken a jogi szabályozás, máshol a verseny előbb-utóbb minden gyártóra és 

szolgáltatóra rákényszeríti. Az egészségügyön, mint szolgáltatáson belül a leginkább a 

technikától függő ágazat a radiológia. Ezért a radiológián belül kiemelkedő jelentősége van a 

minőségbiztosítás fizikai-műszaki vonatkozásainak. A berendezések minősége szorosan 

összefügg a biztonsággal is, ezért a következőkben a röntgenberendezések biztonságára 

vonatkozó szabályozást és szabványokat is áttekintjük.  

A minőségbiztosítás, illetve –szabályozás lehet teljes körű vagy részleges (pl. gyártási). A 

továbbiakban a radiológiai osztályok vagy egész kórházak teljes körű minőségbiztosításának 

kérdéseivel nem kívánunk foglalkozni, vizsgálódásunk tárgya kizárólag az orvosi 

diagnosztikai röntgenberendezések és a röntgen képalkotás, –feldolgozás és –kiértékelés 

további eszközeinek fizikai-műszaki minőségbiztosítása, ezt röntgendiagnosztikai 

minőségbiztosításnak nevezve. Az irodalomban gyakori a QA/QC (QA/C) elnevezés 

használata is.  

Fontos, hogy a röntgenberendezések minél hosszabb ideig üzemeljenek kifogástalanul, és 

megfeleljenek annak a célnak, amelyre szolgálnak, vagyis a diagnosztikai céloknak lehető 

legmegfelelőbb minőségű röntgenképeket szolgáltassák a páciensekről, és emellett a lehető 

legkisebb sugárterhelést okozzák nekik, továbbá minden egyéb szempontból is biztonságosan 

működjenek. Tömören úgy is mondhatjuk, hogy a jó gép – ugyan nem elégséges, de – 

mindenképpen szükséges feltétele a jó radiológiai diagnosztikának. Sok évtizedes nemzetközi 

tapasztalat bizonyítja, hogy a gép „jó” voltát csak folyamatos technikai minőségbiztosítással 

lehet elérni. Az említett célok csak akkor valósíthatók meg, ha a röntgenberendezések 

műszaki paramétereit időszakosan szakszerű mérésekkel ellenőrzik, a közbülső időszakokban 

pedig – ha a lehető legegyszerűbb módszerekkel is – ellenőrzik a teljesítőképesség 

állandóságát. A tapasztalatok szerint az is célszerű, ha ezek az ún. minőségellenőrző 
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vizsgálatok a gyártótól, szerviztől független módon történnek. Az erre fordított pénz és idő 

bőségesen megtérül a diagnózis magasabb színvonalában, a biztonságban, anyag-, energia-, 

környezetterhelés-, gépidő- és munkaidő-, de legfőképpen páciensdózis-megtakarításban. Ezt 

felismerve a technikai minőségbiztosítást az EU is kötelezővé tette a 97/43/Euratom 

direktívában. A vizsgálatok elvégeztetésének költségét helytelen az egészségügyet terhelő 

kiadásnak tekinteni, hiszen haszna – pusztán anyagiakban is – sokkal nagyobb, mint a 

költsége.  

A technikai minőségbiztosítást nem folytató röntgenosztályokon egy-egy röntgenfelvétel-

típus páciensdózisa akár két nagyságrendnyi tartományt is átfoghat (természetesen a túl kis 

dózissal készült felvétel diagnosztikai szempontból haszontalan, tehát fölösleges 

sugárterhelést nemcsak a túlexponálás okozhat), a felvételi selejt mértéke pedig akár a 17 %-

ot is elérheti. Ott, ahol bevezették a minőségbiztosítást, a dózistartományok 3-5-szörös 

átfogásra szűkültek, a felvételi selejt pedig kb. 5 %-ra csökkent.  

Kissé leegyszerűsítve a fogalmakat a röntgendiagnosztikában minőségbiztosításon a 

berendezések állapotának, a keletkezett képek minőségének és a páciensdózisoknak 

rendszeres vizsgálatát, értékelését és az értékelésből fakadó teendők („helyesbítő 

intézkedések”) rendszerét, minőségellenőrzésen (QC) pedig főként a konkrét 

szemrevételezéses, működési és méréses ellenőrző vizsgálatok végzését szokták érteni.  

Ösztönös módon „minőségbiztosítás” régóta létezik. Tárgykörünkben ez azt jelenti, hogy ha 

egy radiológus vagy egy asszisztens azt észlelte, hogy valamely röntgenkép nem a szokott és 

elvárt minőségű, megkereste ennek az okát és megpróbálta kijavítani. Egy lépéssel 

továbbmenve már a megelőzés is megjelenik, például nem várják meg az előhívó vegyszer 

olyan mértékű romlását, amely már észrevehető képminőség-romlást okoz, hanem ezt 

megelőzve, egy előre meghatározott időtartam elteltével vegyszert cserélnek.  

A 60-as években kezdett csak tudatos szinten megjelenni az a felismerés, hogy a 

röntgenberendezés csak akkor lehet képes – az ésszerűen elérhető legkisebb páciensdózis 

mellett – megfelelő minőségű kép létrehozására, ha a beállításai megfelelően pontosak, 

vagyis a tényleges paraméterek adott pontosságon belül megegyeznek a beállított értékekkel. 

Mivel ennek fennállása csak méréssel ellenőrizhető, elindultak a kezdeményezések az ún. 

minőségellenőrző mérések végzésére. Ebben Anglia járt az élen.  

 

6.5.2 A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jogi előírásai 

Magyarország Európai Uniós csatlakozási szándéka elengedhetetlenné tette, hogy e téren is 

átvegyük a fejlettebb országokban kialakult gyakorlatot, amelyet az EU-ban jogilag is 

kötelezővé tettek. Ennek érdekében a 31/2001 (X. 3.) EüM rendelet, amely a páciensek 

sugárterhelésére vonatkozó EU-irányelvvel összeegyeztethető jogi szabályozást tartalmaz, 

többek között az alábbiakat írja elő:  

„12. § (2) A berendezések használatbavétele előtt az OSSKI átvételi vizsgálatot végez azon 

működési jellemzők rögzítése céljából, amelyek a továbbiakban a minőségügyi program 

összehasonlító értékeiként szolgálnak.  

13. § (1) Az engedélyes köteles gondoskodni a minőségellenőrző és minőségbiztosító 

intézkedések betartásáról…  

(2) A radiológiai berendezések napi minőségellenőrzési vizsgálatát az engedélyesnek, az 

évenkénti vagy nagyobb karbantartást követő minőségellenőrzési vizsgálatot pedig az erre 
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jogosult akkreditált szervnek kell végeznie. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

vizsgálatok megtörténtét, illetőleg a jegyzőkönyvben rögzített intézkedések végrehajtását a 

sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi.”  

 

6.5.3 A vizsgálatok szintjei és elnevezései 

A minőségellenőrző vizsgálatok felosztását és elnevezéseit illetően a szakirodalom tanúsága 

szerint lényegében nemzetközi konszenzus áll fenn. Eszerint a vizsgálatoknak három szintjét 

különböztetik meg.  

1. Átvételi vizsgálat (= acceptance test = Abnahmeprüfung): A berendezés üzembe 

helyezése előtt végzendő részletes állapotfelmérés, amely speciális mérőeszközöket és 

speciális szakértelmet (vagyis fizikusi vagy mérnöki közreműködést) igényel. 

Világosan meg kell különböztetni az átvételi vizsgálatot az ún. átadás-átvételi 

vizsgálattól. Ez utóbbit a felszerelő cég végzi a vevő jelenlétében. (Elvben nem 

zárható ki, hogy ennek egyes eredményei – megfelelő jogi szabályozás és független 

külső szakértők részvétele esetén – az átvételi vizsgálat részeként is elfogadásra 

kerülhessenek.) Az átvételi vizsgálat egyik célja annak ellenőrzése, hogy a leszállított 

berendezés megfelel-e a szállítási szerződésben specifikált műszaki paramétereknek 

(és az esetleges helyi előírásoknak), a másik célja a minőségügyi program számára az 

ún. alapértékeknek a meghatározása, amelyek a későbbiekben összehasonlítási 

alapként szolgálnak. Az átvételi vizsgálat tehát egyszeri vizsgálat.  

2. Állapotvizsgálat (= status test = Zustandsprüfung): A részletes állapotfelmérés újra 

elvégzése a helyi szabályozás által előírt rendszerességgel (legtöbb esetben évente, de 

pl. mammográfok esetén indokolt lehet félévente), továbbá „szükség esetén” (ez 

általában a jelentősebb szerviz-beavatkozást, pl. röntgencső, képerősítőcső vagy DR 

detektor cseréjét jelentheti) soron kívül is. Mivel az állapotvizsgálatok fő célja a 

paraméterek változásának megállapítása, alapvetően az átvételi vizsgálat (vagy az első 

állapotvizsgálat) alkalmával mért paramétereket kell újra megmérni és az eredeti 

értékekkel összehasonlítani. Ezért terjedelme lényegében az átvételi vizsgálatéval 

azonos, bár némi egyszerűsítés lehetséges. Így például állapotvizsgálat alkalmával 

esetlegesen mellőzhető lehet a dokumentáció meglétének újraellenőrzése, valamint 

(ha nem történt részegység-csere) a szivárgó sugárzás és az asztallap 

sugárgyengítésének ismételt vizsgálata. Az állapotvizsgálat mérőeszköz- és 

szakértelem-igénye megegyezik az átvételi vizsgálatéval.  

3. Állandósági vizsgálat (= constancy test = Konstanzprüfung): A felhasználók 

(engedélyesek) által végzendő, napi-heti-havi rendszerességű egyszerűbb 

ellenőrzések, amelyeknek célja a teljesítőképesség állandóságának ellenőrzése.  

Akadnak országok, ahol egy kissé eltérő a terminológia, de lényegében ugyanolyan 

háromszintű felosztást takar. Így például Nagy-Britanniában az állapot- és az állandósági 

vizsgálatokat együttesen „routine performance testing”-nek nevezik, és azon belül 

különböztetnek meg – a szükséges gyakoriság, felszerelés és szakértelem különbözősége 

szerint – két fokozatot. Németországban az állapotvizsgálatot is átvételi vizsgálatnak nevezik, 

és ötévenként kötelező elvégeztetni, viszont az állandósági vizsgálatok megkövetelt szintje és 

eszköz-igénye is igen magas.  
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Az egyes vizsgálatok leírásában sokszor szerepel a beavatkozási szint (angolul: remedial 

level) és a felfüggesztési szint (angolul: suspension level) fogalma. A beavatkozási szint 

olyan mértékű eltérést jelent az elvárt (ún. alap-)értékektől, amely már indokolja, hogy 

hozzáértő szakemberrel az eltérést kiigazíttassák, de még nem teszi szükségessé a 

berendezéssel való munka azonnali felfüggesztését. A felfüggesztési szint a már 

mindenképpen elfogadhatatlan mértékű eltérést jelenti, amely esetén a berendezés használatát 

azonnal fel kell függeszteni, mindaddig, amíg a megfelelő szakember a javítást, illetve 

beállítást el nem végzi. A szakember által végzett beavatkozást követően azonnal újra el kell 

végezni az állandósági vizsgálatot. Amennyiben a paraméter értéke javítás, illetve beállítás 

után is a felfüggesztési szintet meghaladó eltérést mutat, meg kell fontolni a berendezés 

kiselejtezését. Valamennyi vizsgálat eredményét visszakereshetően dokumentálni kell 

későbbi összehasonlíthatóság céljából.  

 

6.5.4 Hazai előzmények 

A tudatos röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás első lépése hazánkban az volt, amikor 

1986-87-ben az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI, az orvosi radiológia 

központi szakintézménye hazánkban 2005-ig, amikor is 74 évi működés után az egészségügyi 

kormányzat sajnálatosan megszüntette) bevezette a gyakorlatba a Csobály Sándor nevéhez 

fűződő, úgynevezett Quality Control táskát, amely egyszerű eszközöket tartalmazott 

minőségellenőrzéshez. Ez az akkori (1982-es) WHO-ajánlásokat igyekezett bizonyos 

egyszerűsítésekkel a hazai helyzetre alkalmazni. Mintegy 35 darab készült belőle, és a 

megyei kórházakat és még néhány nagyobb intézményt látták el vele. Bár elvileg minden 

mértékadó szakember és intézmény helyeselte a kezdeményezést, a gyakorlatban az mégis 

hamar elhalt. Ennek okait részben a házilagos, kézi kivitelezés gyengeségeiben, részben a 

nem megfelelő meggyőzésben kereshetjük, de hosszú távon a központi menedzselés sem volt 

megfelelő. A történet mindenképpen azt igazolja, hogy a minőségbiztosítás nem terjed el 

széles körben, ha nem teszik kötelezővé, és nem győzik meg, nem teszik érdekeltté a 

résztvevőket.  

 

6.5.5 A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete hazánkban 

   

Az előírt, európai uniós kötelezettségen és nemzetközi tapasztalatokon alapuló háromszintű 

minőségellenőrző vizsgálati rendszerből az első, az OSSKI által új berendezéseken végzendő 

átvételi vizsgálat 2002 májusa óta folyamatosan működik, 9 év alatt már több mint 300 

vizsgálat történt, bár sajnos még ma is jelentős számú új berendezésre nem rendelik meg a 

vizsgálatot, és e tény fölött a sugáregészségügyi hatóság sokszor szemet huny.  

A harmadik szint vizsgálatai, az engedélyesek által végzendő napi, heti, havi állandósági 

vizsgálatok a mammográfiás szűrőmunkahelyeken kötelezően előírva folynak (ezek fel is 

vannak szerelve szenzito-denzitométerrel és vizsgálófantommal). Ezeken kívül ilyen 

vizsgálatok gyakorlatilag csak ott folynak, ahol azokat a szerviz – garanciaidő alatt vagy 

átalánydíjas karbantartás keretei között, saját érdekében – elvégzi, továbbá néhány nagyobb 

intézményben, ahol elkötelezett röntgentechnikus vagy mérnök – az orvosvezető 

támogatásával – látja el ezt a feladatot. A hagyományos (filmes) röntgenfelvételezés esetében 

ennek fontos része (lenne) a filmelőhívással és filmnézéssel kapcsolatos körülmények 
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rendszeres vizsgálata, amit a digitális képalkotás esetében a képmegjelenítés vizsgálata vált 

fel. Mindezek terén a magyar radiológiában rendkívül súlyos hiányosságok állnak fenn. Az 

állandósági vizsgálatok végzése nem igényelne nagyobb beruházást, csak egy kevés munkát, 

megkezdésükhöz a Radiológiai Szakmai Kollégium által jóváhagyott ajánlások az OSSKI 

honlapjáról letölthetők.  

A másik megoldatlan problémát a technikai minőségellenőrző vizsgálatok rendszerének 

közbülső (második) szintje jelenti hazánkban. Ezt az évente (de később esetleg például majd 

a mammográfiában félévente), továbbá nagyobb szerviz-beavatkozásokat követően, 

akkreditált vizsgálólaboratórium által végzendő állapotvizsgálatok jelentik. Ezek sajnos – az 

„önkéntes jogkövetés” egy-két véletlenszerű esetétől eltekintve – mindmáig egyáltalán nem 

folynak hazánkban. Ez, tekintettel az európai uniós kötelezettségre és arra, hogy az előíró 

rendelet 2001 vége óta hatályban van, nemcsak meglepő, hanem elfogadhatatlan is.  

Az egyik jelentős ok az, hogy sokan még ma is az – eredetileg a 47/1999. EüM rendelettel 

bevezetett, ma az azt felváltó 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 27. §-a és 13. sz. melléklete által 

előírt – ún. időszakos felülvizsgálatról (lásd később) gondolják azt, hogy az a 

minőségellenőrzés, holott ez utóbbi főleg villamos és mechanikai biztonsági ellenőrzést 

jelent, és maga a rendelet szövege is egyértelműsíti, hogy nem vált ki más előírások alapján 

végzendő egyéb vizsgálatokat.  

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a diagnosztikai röntgenberendezések technikai 

minőségellenőrzése és ezen belül elsősorban az akkreditált vizsgálólaboratórium által 

végzendő állapotvizsgálat azért szenved csorbát, mert nincs igazi gazdája, a kérdés jelenleg 

áthullik a magyar radiológiát működtető, szabályozó és ellenőrző rendszer rostáján. Maguk a 

radiológiai osztályok sok egyéb, főleg adminisztratív jellegű minőségügyi tevékenységgel 

megterhelve pedig nehezen ismerik fel, hogy a berendezések minőségellenőrzése – még ha 

kezdetben egy kis többletmunkát igényel is – a saját jól felfogott érdekük is.  

 

6.5.6 A röntgen átvételi vizsgálatok haszna és tanulságai 

   

Az OSSKI által elvégzett átvételi vizsgálat az intraorális fogászati és a csontsűrűségmérő 

röntgenberendezések kivételével minden fajta röntgenberendezésre kiterjed. A felvételi 

és/vagy átvilágító berendezésekhez tartozik a kórtermi mobil felvételi készülékeket és a 

gördíthető sebészeti röntgenképerősítőket, valamint a hagyományos rétegfelvételi 

szerkezeteket is. Ezeken kívül a mammográfokra, a digitális szubtrakciós angiográfás 

berendezésekre (DSA), a CT-kre és a panoráma (újabban 3D) fogászati 

röntgenberendezésekre is történnek átvételi vizsgálatok.  

Az átvételi vizsgálat egyik célja annak ellenőrzése, hogy a leszállított berendezés megfelel-e 

a szállítási szerződésben specifikált műszaki paramétereknek. A felhasználó (engedélyes) 

egyik haszna tehát ennek a megfelelőségnek az ellenőrzése. Abban a – kis valószínűségű, de 

mégsem lehetetlen – esetben, ha a műszaki paraméterek nem felelnek meg az előírásoknak, 

az engedélyes egy független vizsgálat jegyzőkönyvének, szükség esetén az OSSKI emellé 

megkérhető szakvéleményének birtokában eredményesen reklamálhat a szállító cégnél a 

szükséges beállítás vagy javítás elvégzése, annak esetleges lehetetlensége esetén pedig a 

berendezés kicserélése érdekében. Hangsúlyozandó, hogy az OSSKI vizsgálata nemcsak a 

gyártó cégektől független, hanem akkreditált vizsgálólaboratórium keretében, kalibrált, 
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illetve hitelesített mérőeszközökkel, érvényben lévő nemzetközi (IEC = EN = MSZ EN) 

szabványok előírásai szerint történik, tehát semmiféle önkényességnek nem ad lehetőséget. 

Az engedélyes másik, minden körülmények között érvényesülő haszna az, hogy új 

berendezése egy induló minőségbiztosítási programnak lesz részese, ezáltal garantálva a 

bevezetésként említett célok hosszú távon történő megvalósíthatóságát.  

Az elvégzett vizsgálatok fő célja, a vizsgálandó minőségi paraméterek kezdeti értékeinek 

felvétele. A mai modern röntgengenerátorok – egy-két ritka kivételtől és a fogászati 

röntgenberendezések egy részétől eltekintve – általában jelentősen jobbak a paraméterek 

pontossága, linearitása és reprodukálhatósága szempontjából, mint amit a hatályos 

szabványok előírnak. Természetesen ez nem lehet oka a vizsgálatok mellőzésének, hiszen a 

cél éppen a kivételek megtalálása. Az esetek egyharmadában találni olyan feltűnő hibákat 

vagy tűréshatáron kívül eső értékeket, amelyekre hivatkozva a jegyzőkönyvek 

kísérőlevelében javasolni kell a szervizzel való ellenőriztetést, illetve beállíttatást. Ez a 

legtöbb esetben a sugárrekesz beállítását, néhányszor a felvételi automatika beállítását 

jelentette, ettől eltérő hibák csak rendkívül ritkán fordulnak elő új gépeknél. Új gépekről 

lévén szó, ez minden esetben a garancia keretébe esik, így az intézményeknek külön pénzébe 

nem kerül, viszont kétségtelenül azok javát, illetve a minőségügy célkitűzéseit szolgálja. 

Megfelelő műszerezettség segítségével meg lehetett állapítani a kijelzett és a tényleges 

röntgencsőáram eltérését, illetve a röntgencsőegység kijelzett és tényleges szűrésének 

eltérését. Megjegyzendő, hogy a vizsgálat minden esetben nem-invazív, vagyis a 

berendezésbe való beavatkozás nélkül, kizárólagosan a sugárzás mérésével történik.  

A legkorszerűbb röntgenberendezéseknek tipikus jellemzője, hogy konstrukciójuknál fogva 

igyekeznek minimalizálni a kezelői tévedések és az ebből eredő fölösleges sugárterhelések 

lehetőségét. Éppen a vizsgálatok deklaráltan nem-invazív volta miatt nem lehet ún. szerviz 

üzemmódba lépni, hacsak nincs jelen egy felhatalmazott szervizmérnök is.  

Mindenképpen közös érdek, hogy óvjuk a berendezéseket az esetleges túlterhelések és az 

abból fakadó jogviták elkerülésére. Ezért a Laboratórium nemcsak ahhoz ragaszkodik, hogy a 

megrendelő képviselője jelen legyen a vizsgálatnál, hanem a röntgenberendezést is (ha nincs 

jelen szerviz-szakember) kizárólag ő kezelheti, a Laboratórium munkatársai csak saját 

mérőeszközeiket kezelik. Megállapítható, hogy a röntgen-asszisztensek szaktudása, a 

berendezések kezelésére való kiképzettsége intézménytől függően nagyon egyenetlen, és 

mind szakmai, mind sugárvédelmi és minőségügyi továbbképzésük rendívül fontos feladat.  

 

6.5.7 Az átvételi és állapotvizsgálatok során végzendő vizsgálatok 

Az alábbiakban tömören felsoroljuk a 2002 és 2010 között hatályban lévő átvételi vizsgálati 

szabványok szerint végzendő eljárásokat a felvételi és átvilágító, valamint a mammográfiás, a 

panoráma fogászati és a CT röntgenberendezésekre. Az átvételi vizsgálat ezeken kívül 

kiterjed a szivárgó sugárzás mérésére, illetve – ahol alkalmazható – az asztallap 

sugárgyengítésének meghatározására is.  
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I. Szemrevételezéses és funkcionális vizsgálatok  

(Az MSZ EN 61223-3-as sorozat követelményei alapján)  

1. Átvételi vagy előző állapotvizsgálat jegyzőkönyve megvan-e (igen – nem); az annak 

megjegyzéseiben előírtakat teljesítették-e (igen – nem)  

2. Magyar nyelvű felhasználói leírás rendelkezésre áll-e a gép mellett (igen – nem)  

3. Állandósági vizsgálatok folynak-e, dokumentálva vannak-e (igen – nem)  

4. A röntgencsőegység(ek)en a fókuszpont helye jelölve van-e (igen – nem)  

5. A röntgencső (csövek) névleges fókuszértéke és a röntgen-sugárforrásegység állandó 

szűrése (adattábla vagy gyártói specifikáció szerint)  

6. A fénymezőkijelzés láthatósága megfelel-e (igen – nem)  

7. Kezelőszervek működése megfelel-e (igen – nem)  

8. Csak mammográf esetén: A kompressziós eszköz szemrevételezése: sima, nincsenek 

rajta repedések vagy éles szélek (igen – nem)  

   

II. Méréses vizsgálatok  

   

A) Felvételi röntgenmunkahelyeken  

1. Röntgenparaméterek mérései röntgensugár-multiméterrel (csőfeszültség-, dózis- és 

időmérés). Tartalmazza a sugárzás-kibocsátás, a kV- és idő-pontosság, a dózis-idő 

és/vagy a dózis-csőáram linearitás és a reprodukálhatóság mérését (MSZ EN 61223-3-

1 5.2. és 5.6.)  

2. Felezőréteg vastagság mérése, szűrés meghatározása Al szűrősorozattal, 

dózisméréssel (MSZ EN 61223-3-1 5.3.) Megjegyzés: van olyan mérőeszköz is, pl. az 

RTI Barracuda, amely egyetlen expozícióból, szűrősorozat használata nélkül becsüli a 

felezőréteg vastagságot és a szűrést.  

3. A röntgensugármező mérete és centráltsága, egybeesése a fénymezővel és a 

képfelvevő területtel – 1 db röntgenfelvétel készítése vizsgálóábráról (MSZ EN 

61223-3-1 5.5.1., 5.5.2. és 5.5.3.). Megfelelő elsötétíthetőség esetén a sugármező-

fénymező egybeesés jól vizsgálható speciálisan erre a célra készült utánvilágító 

ernyővel is, anélkül, hogy a vizsgálószemélyzet sugárzásnak lenne kitéve.) Digitális 

berendezés esetén a felvétel értékelése monitoron történik.  

4. AEC denzitás (digitális berendezéseknél e helyett: AEC dózis) állandósága 10, 15 és 

20 cm plexi fantommal – 3 db röntgenfelvétel készítése (MSZ EN 61223-3-1 5.8.2.1.)  

5. AEC dózisreprodukálhatóság vizsgálata fantommal, dózismérővel (MSZ EN 61223-3-

1 5.8.2.2.)  

6. AEC backup-timer lekapcsolás vizsgálata ólomlemezes letakarással (MSZ EN 61223-

3-1 5.8.2.3.)  
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B) Rétegfelvételi röntgenmunkahelyeken  
Az A)-ban leírtakon túlmenően:  

7. Rétegfelvételi szerkezet vizsgálata rétegfelvételi vizsgálótesttel, annak leírása szerint. 1 db 

röntgenfelvétel készítése, többszörös expozícióval. Tartalmazza a rétegmélység, a vonalpár-

felbontás, a központosság és a lefutás-egyenletesség vizsgálatát (MSZ EN 61223-3-1 7.)  

C) Átvilágító röntgenmunkahelyeken  

1. A röntgencsőfeszültség értéke AERC (átvilágítási automatika) és 25 mm Al fantom 

mellett (MSZ EN 61223-3-1 6.2.); AERC hiányában: 70 kV-nál  

2. Felezőréteg vastagság mérése, szűrés meghatározása Al szűrősorozattal, 

dózisméréssel (MSZ EN 61223-3-1 6.3.) Megjegyzés: van olyan mérőeszköz is, pl. az 

RTI Barracuda, amely egyetlen expozícióból, szűrősorozat használata nélkül becsüli a 

felezőréteg vastagságot és a szűrést.  

3. Az AERC (átvilágítási automatika) megfelelő működésének ellenőrzése: 10, 15 és 20 

cm plexi fantommal, minden képerősítő-nagyítás mellett a visszajelzett paraméterek 

regisztrálása (MSZ EN 61223-3-1 6.5.)  

4. A röntgensugármező és a képfelvevő terület egybeesése (sugárhatárolás vizsgálata) – 

átvilágítóernyővel (MSZ EN 61223-3-1 6.6.). Elsötétíthetőség hiányában ez a 

vizsgálat elmarad.  

5. Páciens bemenő dózisteljesítmény fantommal (MSZ EN 61223-3-1 6.9.)  

6. Képerősítő bemenő dózisteljesítmény fantommal (MSZ EN 61223-3-1 6.8.)  

7. Vonalpár-felbontás fantommal és anélkül (MSZ EN 61223-3-1 6.12.)  

8. Kontrasztfelbontás fantommal és anélkül (MSZ EN 61223-3-1 6.13.)  

   

D) Panoráma fogászati röntgenmunkahelyeken  
Az A) 1., 2., 3. szerintieken túlmenően:  

4. Vonalpár-felbontás (MSZ EN 61223-3-4 6.8.)  

5. Alacsonykontraszt-felbontás (MSZ EN 61223-3-4 6.9.)  

6. A kép homogenitása (MSZ EN 61223-3-4 6.11.)  

7. Panorámaréteg vizsgálata a gyártó által e célra szállított vizsgálóeszközzel, annak leírása 

szerint (MSZ EN 61223-3-4 6.13.)  

8. Cephalometriás fogászati röntgenberendezés esetén: A sugármező határolásának és 

centráltságának vizsgálata 1 db homogén felvétel készítésével (MSZ EN 61223-3-4 7.5)  

E) Mammográfiás röntgenmunkahelyeken  

1. Röntgenparaméterek mérései multiméterrel. Tartalmazza a sugárzás-kibocsátás, a kV- 

és idő-pontosság, a dózis-mAs linearitás és a reprodukálhatóság mérését (MSZ EN 

61223-3-2 5.2. és 5.6.)  

2. Felezőréteg vastagság mérése, szűrés meghatározása Al szűrősorozattal, 

dózisméréssel (MSZ EN 61223-3-2 5.3.)  

3. A röntgensugármező mérete és centráltsága, egybeesése a fénymezővel és a 

képfelvevő területtel – 1 db röntgenfelvétel készítése vizsgálóábráról (MSZ EN 

61223-3-2 5.5.)  

4. AEC legkisebb áram-idő szorzat (MSZ EN 61223-3-2 5.7.1.)  

5. AEC denzitás (digitális berendezéseknél ehelyett: AEC dózis) állandósága 20, 40 és 

60 mm plexi fantommal – 3 db röntgenfelvétel készítése (MSZ EN 61223-3-2 5.7.2b.)  
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6. AEC dózisreprodukálhatóság vizsgálata 40 mm plexi fantommal, dózismérővel (MSZ 

EN 61223-3-1 5.8.2.2.)  

7. AEC backup-timer lekapcsolás vizsgálata ólomlemezes letakarással (MSZ EN 61223-

3-2 5.7.3.)  

8. Kompressziós erő mérése erőmérővel (MSZ EN 61223-3-2 5.9.)  

   

F) CT-munkahelyeken  

1. CT dózisindex (CTDI) mérések, CT-ionizációs kamra és CT-dózisfantom 

segítségével (MSZ EN 61223-3-5 5.4)  

2. Páciensasztal pozicionálásának pontossága (MSZ EN 61223-3-5 5.1)  

3. Páciens pozicionálásának pontossága (MSZ EN 61223-3-5 5.2)  

4. Tomográfiás szeletvastagság (MSZ EN 61223-3-5 5.3)  

5. Zaj, CT-szám, egyenletesség (homogén felvétel értékelése) (MSZ EN 61223-3-5 5.5)  

6. Térbeli felbontás (MSZ EN 61223-3-5 5.6)  

   

Fontos megjegyezni, hogy a technika fejlődésével ez a mérésegyüttes ma már elégtelennek 

bizonyul. Lehetséges és célszerű több opcionális vizsgálattal kiegészíteni. A digitális technika 

rendkívül gyors ütemben váltja fel az analógot, az utóbbi egy-két évben (fogröntgen 

kivételével) az utóbbiból már nem is telepítettek újabbat. A digitális röntgen képalkotásnál a 

generátorvizsgálattal szemben elsőbbséget kell élvezniük a képminőség, illetve a 

képmegjelenítés vizsgálatainak. Erről a későbbiekben lesz szó.  

 

6.5.8 Az átvételi és állapotvizsgálatok eszközszükséglete 

Valamennyi készülékcsoport átvételi, illetve állapotvizsgálatához szükség van az alábbi 

műszerekre és eszközökre:  

 Univerzális nem-invazív röntgenparaméter-mérő eszköz vagy eszközrendszer 

(röntgen-multiméter), kalibrált  

 Sugárvédelmi dózismérő (állapotvizsgálatnál opcionális), hitelesített  

 Felvételi/átvilágítási, rétegfelvételi, DSA, mammográfiás, fogászati vagy CT 

vizsgálóábra/fantom. A vizsgálóábrára egy példát mutat az 1. ábra.  

 Vonalpárfelbontás-vizsgáló ábra (lehet az általános vizsgálóábrába beépített is)  

 Sugármező-fénymező egybeesés-vizsgáló eszköz(ök)  

 Filmdenzitométer (csak hagyományos filmes berendezésnél)  

 Ólomlap és ólomsapka  

 Homogén fantomok (alumínium, illetve PMMA plexi, réz szűrő)  

 Átvilágító munkahelynél: átvilágítóernyő  

 Mammográfnál: rugós erőmérő  

 CT vizsgálatához: CT-ionizációs kamra (kalibrált) és dózisfantom  

 Képmegjelenítés körülményeinek vizsgálatához: fénysűrűség- és megvilágításmérő, 

kalibrált  

   

http://oftankonyv.reak.bme.hu/plexi
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1. ábra: Az ETR-1 sokcélú vizsgáló ábra és felépitése 

 

6.5.9 Megoldandó kérdések, az előrelépés lehetőségei 

A fentiek alapján az elkövetkező 3-4 évben elsősorban a technikai minőségellenőrzés első két 

szintjével (átvételi és állapotvizsgálat) szükséges egységes módon foglalkozni. Az eddig 

akkreditációt szerzett három vizsgálólaboratórium akkreditációja egységesen az MSZ 

EN=EN=IEC 61223-3-as (acceptance testing = átvételi vizsgálat) szabványsorozaton alapul. 

Ez az egységesség nagyon szerencsés a vizsgálati eredmények összehasoníthatósága 

szempontjából, ezért mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy a jövőben is 

fennmaradjon.  

Az említett szabványok nagy része azonban ma már technikailag túlhaladott. Kivétel a 

mammográfiás szabvány, amelynek második kiadása 2007-es, és a 2004-ben megjelent CT-

szabvány, amelynek érvényességét az IEC 2015-ig meghosszabbította. A fogászati 

röntgenberendezésekre csak egy-két év múlva várható a korszerűsített második kiadás 

elkészülése, míg a felvételi és átvilágító, továbbá a digitális szubtrakciós angiográfiás (DSA) 

berendezésekre vonatkozó szabványt az IEC 2009-es döntése szerint 2010-ben visszavonták 

(MSZ EN-ként e sorok írásakor még hatályosak).  

Mindenképpen meg kell találni a módját a visszavont szabványok hazai „pótlásának”, illetve 

a technikailag túlhaladott vizsgálati előírások időszerűekre váltásának. Nyilvánvaló, hogy a 

leghelyesebb és legcélszerűbb az Európai Unió által elfogadott egységes ajánlásokra 

alapozni. Ebben jelenleg még csak a mammográfia esetén létezik megfelelő alapul vehető 

ajánlás, illetve dokumentum (lásd alább). A radiológia többi területét illetően a – korábbi 

számán – Radiation Protection 91 (RP91) jelű dokumentum második kiadása jelenthet majd 

kiindulópontot, amelynek végső tervezete e sorok írásakor hozzászólásra meg van nyitva az 
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EU honlapján. Ez a dokumentum nem „szabvány”, hanem „csak” „tudományos publikáció”, 

mivel azonban megjelenése mögött – a tervek szerint – széles körű konszenzus fog állni 

(radiológusok, fizikusok, gyártók), az akkreditáló szervezet minden bizonnyal külön 

„validálás” nélkül is el fogja fogadni egy jövőbeli laboratóriumi akkreditáció alapjául. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a korszerű minőségellenőrzés nemcsak a sugárkeltés, hanem – megfelelő 

fantomok, vizsgálóábrák segítségével – a képalkotás minőségének, valamint a 

páciensdózisoknak a vizsgálatát is magában foglalja.  

A probléma azonban az lesz, hogy ez a dokumentum nem pontosan fedi le a visszavonandó 

szabványok területét. Címében az „Acceptability criteria” szerepel, amit magyarul 

elfogadhatósági kritériumoknak nevezhetünk. Tehát nem komplett minőségbiztosítási 

rendszert ír le, hanem – annak terminológiájával – csupán az úgynevezett felfüggesztési 

szinteket (suspension level) adja meg, vagyis azokat az értékeket, amelyeknek nem teljesülése 

esetén a berendezés használatát azonnal fel kell függeszteni, és csak abban az esetben lehet a 

berendezést újra használatba venni, ha szervizeléssel sikerült a paramétereket a 

tűréshatárokon belülre visszaállítani. Az enyhébb, ún. beavatkozási szinteket (remedial level) 

ezért nemzeti szinten kell megalkotni és hozzá csatolni. Ezen túlmenően már csak azért sem 

lehet minden további nélkül „fogni egy ilyen dokumentumot és elindulni vele méréseket 

végezni, mert minden egyes vizsgálati ajánlást külön-külön meg kell fontolni, hogy mennyire 

látszik reális lehetőségnek a hazai minőségellenőrzési gyakorlatba első lépésben való 

bevezetése. Itt figyelembe kell venni a már meglévő laboratóriumok jelenlegi felszereltségét, 

a vizsgálatokra fordítható maximális idő- és anyagi kereteket, és ügyelni kell arra is, hogy az 

eddig végzett átvételi vizsgálatokkal is minél inkább „felülről kompatibilis” legyen a 

rendszer. További problémája az RP91-nek, hogy a vizsgálati módszerek többségét nem írja 

le, hanem azokat hivatkozások tucatjain keresztül ismertnek tételezi fel. Egy tényleges 

gyakorlatban alkalmazható minőségbiztosítási rendszer megalkotásának az is feltétele, hogy 

ezeket a hivatkozásokat is feldogozzuk (ezt megelőzően pedig a rendelkezésre nem állókat 

még be is szerezzük). Utána az egész javasolható anyagot olyan formába kell önteni, amely 

megfelel egy minőségbiztosítási rendszerben az ún. munkautasításoknak.  

Két ok van arra, hogy a munka első lépésében a mammográfia minőségellenőrzésével 

foglalkozzunk. Az egyik, hogy nagyobb részben szűrővizsgálatokról van szó, amelyen 

zömében egészséges páciensek vesznek részt, az ő sugárvédelmükkel az EU-irányelv szerint 

is kiemelten kell foglalkozni. Nem véletlen, hogy a szakirodalomban technikai, fizikai, 

sugárvédelmi jellegű kutatásokról a mammográfia tárgykörében találunk a legtöbb 

tudományos közleményt. A másik, kétségtelenül gyakorlati ok, hogy jelenleg még – az RP91 

megjelenése előtt – csak e téma hivatalos kidolgozásának adottak a feltételei. A 

mammográfiára vonatkozó európai irányelvek legutóbbi, 2004-es kiadásának a technikai 

minőségellenőrzéssel foglalkozó fejezete, amely már kellő mértékben tartalmazza a digitális 

eljárásokra vonatkozó ajánlott vizsgálatokat is, képezi a munka legfőbb alapját. Ezt össze 

kellene hangolni a hazai emlőszűrési protokoll technikai minőségellenőrzésre vonatkozó 

előírásaival, a 31/2001. EüM rendelettel, valamint az eddigi laboratóriumi gyakorlattal. A 

mammográfok európai típusvizsgálatának ajánlásai magyar nyelven elérhetők.  
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6.5.10 A nem-invazív röntgencsőfeszültség-mérés fizikai alapjai 

A röntgenberendezések fejlesztése, szervize és minőségellenőrzése során a legfontosabb 

mérendő paraméter a röntgencsőfeszültség. Az utóbbi évtizedekben számos olyan 

mérőeszköz került forgalomba, amelyekkel a mérés a nagyfeszültségű kör megbontása 

nélkül, a sugárzás detektálásával valósítható meg (ún. nem-invazív mérőeszközök).  

Az egyéb mérendő paraméterek közül a felvételi idő nem-invazív mérése nem okoz 

különösebb nehézséget. A röntgencsőáramot „invazív” módon akkor könnyű megmérni, ha a 

röntgengenerátornak van transzformátorközép-kivezetése, ez azonban az újabb generátorokon 

már nemigen fordul elő. Nem-invazív módon csőáramot lakatfogós módszerrel lehet mérni, 

ezt viszont csak akkor, ha van nagyfeszültségű kábel, tehát egytankos generátorokon nem. A 

szoros értelemben vett minőségellenőrző mérésektől azonban mind a két módszer idegen, 

alapelv az ilyen mérések kizárólagosan nem-invazív volta. A minőségellenőrző méréseknél a 

csőáram értékének ezért mindig a kijelzett (névleges) értéket tekintjük. A sugárzás 

mennyisége (dózisa) a csőáram-idő szorzattal egyenesen arányos, minősége (vagyis a 

sugárzás spektrális eloszlása) pedig – ha közben a csőfeszültség nem változik – független 

tőle.  

A képalkotás minőségére a legnagyobb befolyással a röntgencső feszültsége van, mivel a 

sugárzás spektrumát – az elnyelő közegek mellett – ez határozza meg, ugyanakkor a sugárzás 

mennyisége (dózisa) hatványozottan függ tőle. Ennek a 40-150 (mammográfiánál 20-50) kV-

os tartományba eső nagyfeszültségnek a meghatározása méréstechnikailag nehéz feladat. 

Egyszerűbb rutin ellenőrző méréseknél a feszültség csúcsértékére, igényesebb méréseknél 

ezen kívül időbeli lefolyásának jelalakjára is kíváncsiak vagyunk.  

A röntgencsőfeszültség sohasem tekinthető tökéletesen simított egyenfeszültségnek, ezért az 

ún. hagyományos, a nagyfeszültségű kör megbontásával végezhető (azaz invazív) mérési 

eljárások közül a röntgen méréstechnikában csak a gömbszikraköz és a nagyfeszültségű 

ohmos osztó használata szokásos. Az előbbivel csak csúcsérték, az utóbbival jelalak is 

vizsgálható. Ezek a módszerek azonban csak a gyártó cégeknél vagy típusvizsgáló 

laboratóriumokban használatosak.  

Az utóbbi egy-két évtizedben széles körben elterjedtek az ún. nem-invazív, vagyis a 

röntgencsőfeszültséget a nagyfeszültségű kör megbontása nélkül, közvetlenül a sugárzásból 

meghatározó műszerek. Ezek sok esetben helyettesítik a nehézkes, hosszadalmas és nem is 

mindig veszélytelen hagyományos módszereket. Ennél is fontosabb azonban, hogy az ún. 

egytankos röntgenberendezéseknél, ahol a nagyfeszültségű transzformátor a röntgencsővel 

közös burába van zárva, a röntgencsőfeszültség mérése csakis nem-invazív módszerekkel 

lehetséges.  

Spektrometriai módszerek  

Régóta ismeretes, hogy a röntgensugárzás folytonos spektrumának maximális fotonenergiája, 

illetve minimális hullámhossza a csőfeszültség (csúcs)értékével egyértelmű összefüggésban 

áll az ún. Duane-Hunt-képletnek megfelelően:  
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ahol e az elektrontöltés, h a Planck-állandó, c a fénysebesség és U a csőfeszültség. -ot 

vagy -t megmérve (1)-ből U közvetlenül adódik. Meghatározásának hibája csakis ezen 

mérés hibájából ered, mivel a képletben szereplő állandók értéke igen nagy pontossággal 

ismert. Minthogy itt nem szerepelnek közelítő összefüggések, spektrometriai módszerekkel 

néhány tized kV-os mérési pontosság érhető el (ennél pontosabb mérés csak különleges, ún. 

hiteles osztókkal lehetséges). A pontos spektrumméréshez azonban igen drága és helyigényes 

mérőrendszerre van szükség, maga a mérés pedig szaktudás- és időigényes. Emiatt rutin 

jellegű mérésnek nem alkalmas, kutatási célok mellett csupán más mérőeszközök 

kalibrálására, esetleg egytankok típusvizsgálatára ajánlható.  

Radiográfiai módszerek  

A radiográfiai módszerek mindegyike röntgenfilmre helyezett abszorbenslépcsőt vagy -éket 

alkalmaz. A felvételt elkészítve és előhívva meg kell keresni azt a lépcsőfokot, amelynek 

feketedése a referenciaként szolgáló sávéval azonos. Minden lépcsőfokhoz tartozik egy kV-

tartomány, amelyre ez a feketedés-azonosság előáll. Ezt természetesen a gyártónak előzőleg 

más mérőeszközzel kalibrálnia kell. Az egyes eszközök között eltérés van az egyenletes 

feketedésű referenciasáv előállításának módjában. Ezeket az eszközöket tesztkazettának 

nevezik.  

Az Ardran-Crooks-féle penetrameter-kazetta két felében eltérő erősítésű ernyőket helyeznek 

el, a nagyobb erősítésű fölé helyezik el a szűrőlépcsőt, a másik hozza létre a referenciasávot. 

Az ernyők öregedésével pontossága csökken. – A Wisconsin-tesztkazettában csak egyféle 

erősítőernyő van, a referenciasávot a kazetta egyik felében az ernyő és a film közé helyezett 

féligáteresztő fólia egyenletes fény-gyengítése hozza létre. Jelenleg a Gammex-RMI cég 

gyártja (egy külön változatot a mammográfiás tartomány mérésére is). – A már régebben 

ismeretes elvű, a 80-as években a Szovjetunióban gyártott pörgettyűs tesztkazettánál az 

egyenletes feketedésű referenciasávot egy ólomba vágott nyílás megforgatása hozza létre.  

Ezen módszerek előnye a viszonylagos egyszerűség. Hátrányuk a csekély pontosság 

(Wisconsin: ± 4 kV, pörgettyűs: ± 10 %) és az, hogy röntgenfilm-kidolgozást igényelnek, 

azaz a csőfeszültség értékének nagyobb számú pontban való ellenőrzése idő- és filmigényes. 

Kórházi röntgentechnikusoknak ajánlhatók üzemeltetés közbeni ellenőrzésre, ha más, 

korszerűbb mérőeszköz nem áll rendelkezésre. Ma már a kétdetektoros eszközök nagyrészt 

kiszorították ezeket a használatból, és a digitális technika kizárólagossá válásával sok helyen 

már film-előhívási lehetőség sem áll rendelkezésre.  

Kétdetektoros eszközök  

1932-ben Silberstein ismerte fel elsőként, hogy egy röntgensugárforrás spektruma és 

sugárgyengülési görbéje (azaz az áteresztett nyaláb dózisa az abszorbensvastagság 

függvényében) kölcsönösen egyértelmű matematikai összefüggésben (laplace-

transzformáció) áll egymással. A sugárgyengülést dózismérő és szűrősorozat segítségével 

megmérve a spektrum visszaszámítható és abból (1) alapján U is adódik. Maga a számítás 

azonban nagyon bonyolult. A módszer egyszerűsítését az a felismerés tette lehetővé, hogy a 

sok pontból álló görbének már két pontja is elegendő ahhoz, hogy a csőfeszültségre 

elfogadható pontossággal lehessen következtetni.  
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A régebben alkalmazott egymás utáni dozimetriai mérés (pl. R. H. Morgan 1944) lényeges 

hibaforrás, mivel a két expozíció tényleges csőfeszültsége között eltérés lehet. Ezért a 

korszerű eszközökben olyan detektorfejet alkalmaznak, amelyben két detektor van, 

különböző (esetleg változtatható) szűrővel, és a két detektort egyszerre kell besugarazni a 

nyalábbal. Ilyen műszerek kifejlesztésében az 1970-es években az USA járt az élen.  

A kétdetektoros eszközök pontossága  

Bár az eszközöket a hagyományos szakzsargonnak megfelelően általában csúcsfeszültség- 

(kVp, p=peak=csúcs) mérőknek nevezik, éppen a feszültségnek (és az áramnak) a 

csúcsértéktől való eltérése, azaz a jelalakok befolyása a mérési eredményre alapos 

megfontolást igényel. A nem mikroprocesszoros eszközök csak időátlagolt jelet tudnak mérni 

valamilyen előre beépített kalibráció szerint.  

A világpiacon kapható mérőműszerek  

Tudomásunk szerint jelenleg nem-invazív röntgencsőfeszültség-mérő műszereket mindössze 

8 cég gyárt a világon: az Egyesült Államokban a Fluke Biomedical (ebbe olvadt össze a 

korábbi Victoreen – a márkanevet megtartva – és a Keithley – a márkanév megtartása nélkül 

–), Gammex-RMI és a Radcal, Németországban a PTW-Freiburg, az IBA (korábban 

Wellhöfer) és a PehaMed, valamint Svédországban az RTI Electronics és az Unfors 

Instruments.  

A választék igen széles: a legegyszerűbb eszköz csak kV-ot mér egyetlen expozícióval (a 

készülék kezelőszervei mindössze egy ki-bekapcsolóból és egy ellenőrzőgombból állnak), a 

legbonyolultabb mikroprocesszoros és egyben számítógéppel összeköthető eszközök a 

csőfeszültségen kívül sokféle további paraméter mérésére is képesek (invazív és nem-invazív 

röntgencsőáram- és mAs-mérés, felvételi idő, jelalakok, dózis és/vagy dózisteljesítmény, 

relatív dózis/mAs linearitás mérése, mindez átvilágítási üzemmódban is stb.). A 

"középkategóriájú" eszközök a kV-on kívül expozíciós időt is mérnek és a dózissal arányos 

sugárzási jelalakot – egyes esetekben analóg módon számított real-time kV-jelalakot – is 

szolgáltatnak. Egyesek közülük mammográfiás, illetve fogászati kV-mérésre specializáltak. 

Sok eszköznél hangsúlyozzák a gyártók, hogy nagyfrekvenciás generátorok mérésére is 

alkalmasak és a megfelelő kalibráció kiválasztásához a jelalaktípust automatikusan 

felismerik. A legújabb eszközök jelentős része maga határozza meg a sugárnyaláb szűrését, 

és a kV-meghatározást erre nézve korrigálja. Az előírt feltételek betartása esetén a legjobb 

műszerek ±1,5-2%-os pontossággal képesek a röntgencsőfeszültség meghatározására.  

Tájékoztatásul az 1. ábrán bemutatjuk a legkorábbi kétdetektoros mikroprocesszoros kV-

mérő műszer, a NERO (Victoreen gyártmány) egyszerűsített blokkvázlatát.  
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1. ábra: NERO blokkvázlata 

   

Műszervásárlás esetén a kiválasztáshoz – a mérni kívánt terület (felvétel, átvilágítás, 

mammográfia, fogászat, CT) figyelembevétele mellett – jelentős szempontnak tartjuk, hogy 

az eszköz szervizelése és főként rendszeres kalibrálása gyorsan, egyszerű ügyintézéssel és 

lehetőleg Európában legyen megoldható.  

 

6.5.11 Az ún. időszakos felülvizsgálatok 

   

A 47/1999. EüM rendelet (amelyet azóta felváltott a 4/2009. EüM rendelet) hatályba lépése 

után, kb. 2001-től elindult a diagnosztikai röntgenberendezésekre is az – Orvostechnikai 

Igazgatóság felügyelete alá tartozó – ún. időszakos felülvizsgálat, amely hangsúlyozottan 

biztonsági (tehát nem minőségellenőrzési célú) vizsgálat, alapvetően a villamos, mechanikai 

és sugárbiztonságot szolgálja, azonban mivel a biztonság inherensen összefügg a minőséggel, 

minőségi vonatkozásokat is belevettek. Ennek a rendeletnek a 27. §-a és 13. sz. melléklete 

előírja az ún. időszakos felülvizsgálat elvégeztetésének kötelezettségét, intervenciós 

röntgenberendezések esetén évente, minden egyéb röntgenberendezésre pedig – a CT 

kivételével – kétévente, továbbá nagyobb javítások után. Ennek a speciálisan magyar 

előírásnak a fő célja a (ma még) műszaki felügyelet – karbantartás, minőségellenőrzés – 

nélkül üzemelő sok berendezés minimális biztonságának szavatolása. Ezeket a vizsgálatokat 

az Igazgatóság által – pályázat alapján – feljogosított szervezetek végezhetik. A villamos és a 

mechanikai biztonság rendszeres felülvizsgálata a röntgenberendezések 

minőségellenőrzésétől független és mindig fontos feladat marad, de a minőségellenőrzéstől 

világosan meg kell különböztetni.  
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6.5.12 Az orvostechnikai termékforgalmazás szabályozása az Európai Unióban 

   

Az Európai Unió tagállamaiban – így most már Magyarországon is – csak olyan terméket 

szabad forgalomba hozni, amelyet elláttak a CE megfelelőségi jelöléssel. A megfelelőség-

értékelési eljárásokat az EU-ban direktívák (irányelvek) határozzák meg. A direktívák az 

egyes tagországokban azáltal válnak kötelezővé, hogy nemzeti jogszabállyal honosítják őket. 

Magyarországon ez a honosítás 100 %-os.  

A CE-jelölés nem minőségi jel, csak azt jelzi, hogy a termék a – gyártás időpontjában – rá 

vonatkozó összes direktíva alapvető (ti. biztonsági) követelményeit (ezeket általában a 

direktívák 1. melléklete tartalmazza) kielégíti. Ha a termék megfelel a rá vonatkozó, a 

direktívához harmonizált szabványoknak, vélelmezni kell, hogy kielégíti az alapvető 

követelményeket abból a szempontból, amelyre az adott szabvány vonatkozik.  

Ha a termék kielégíti az alapvető követelményeket, akkor jogosult a CE-jelölés viselésére. 

Ezáltal megvalósul a tagországok közötti szabad termékáramlás. A CE-jelöléssel ellátott 

terméket nem kell, illetve nem szabad újra vizsgálni a tagországok területén. Kivétel ez alól, 

ha gyanú merül fel, hogy a termék jogtalanul viseli a CE-jelzetet, illetve balesetet okozott 

vagy okozhatott volna. Gyanú felmerülhet az alkalmazó vagy a konkurens cég részéről – 

ilyenkor az illetékes hatóságot (piacfelügyelet; orvostechnikai termék esetén az 

Orvostechnikai Igazgatóság) kell értesíteni, amely egyébként szúrópróbaszerűen is ellenőriz. 

Ez minden országban állami feladat (és ezért sajnálatosan szűk kapacitással is rendelkezik).  

A legtöbb direktíva (tulajdonképpen kockázati, bár ezt a szót nem említik) osztályokba 

sorolja a termékeket. A besorolási szabályok direktívánként eltérőek. A besorolástól függően 

szükség lehet bejegyzett testület (Notified Body, NB) közreműködésére is. Amennyiben a 

termék kis kockázatú és nem igényli NB közreműködését, a gyártónak kell igazolnia az 

alapvető követelményeknek való megfelelést, és saját hatáskörében felhelyezheti a CE-

jelölést. Ha NB közreműködése szükséges, annak a direktíva előírásai alapján kell 

tanúsítania, hogy a termék az alapvető követelményeknek megfelel.  

A direktívák teljes szövege díjmentesen letölthető és kinyomtatható az EU honlapjáról. 

Ugyanígy az illetékes hatóságok és az NB-k adatai, valamint a direktívákhoz tartozó 

harmonizált szabványok listája is; maguk a szabványok azonban csak pénzért szerezhetők be.  

 

6.5.13 A hazai sugárvédelmi nyilvántartásba vétel általános szabályai 

   

A hazai sugárvédelmi nyilvántartásba vétel (regisztráció), illetve az ahhoz szükséges 

szakvélemény (16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet11 4. § (1) bekezdés és 3. sz. melléklet 5. 

bekezdés) – amely a korábbi sugárvédelmi minősítést váltja fel (a fentiek szerint ugyanis az 

újravizsgálás megkövetelése tilos, sugárvédelmi vizsgálat is csak önkéntes megrendelés 

esetén végezhető) – célja annak ellenőrzése, hogy  
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a) a termék valóban jogosan viseli a CE-jelölést, és  

b) a magyar nyelvű használati utasítás (útmutató, felhasználói leírás) és a termék műszaki 

adatlapja (specifikáció, data sheet; ezt tartalmazhatja a felhasználói leírás is) hiánytalanul és 

szabatosan (pl.: SI-egységekben) tartalmazza a sugárvédelmi szempontból fontos adatokat és 

figyelmeztetéseket.  

Az a) bekezdés szerinti ellenőrzésnek kivétel nélkül minden termék esetén része a gyártói 

megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity) (másolatának) bekérése, ilyet ugyanis 

minden gyártó minden termékhez köteles adni, függetlenül a termék fajtájától, illetve attól, 

hogy a megfelelőség-értékelésbe kötelező-e NB bevonása (lásd a következő szakaszt). Eltérés 

van innen kezdve az eljárásban attól függően, hogy a termékre milyen direktíva 

alkalmazható. (A legtöbb esetben több direktíva alapvető követelményeinek is meg kell 

felelnie – pl. elektromágneses kompatibilitás, EMC –, de az OSSKI csak a sugárvédelem 

szempontjára vonatkozó követelményeket tekinti.)  

 

6.5.14 Orvostechnikai eszközök (ezen belül röntgenberendezések) megfelelőség-
tanúsítása 

   

Az orvosi röntgenberendezések, valamint a nukleáris medicina és a sugárterápia eszközei a 

93/42/EEC: „Orvostechnikai eszközök” direktíva (rövidítése: MDD = Medical Devices 

Directive, az EU-ban hatályos 1998.06.15. óta) alá tartoznak. Magyarországon ezt a 

„47/1999. (X. 6.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről” honosította, ezt felváltotta a 

4/2009. (III. 19.) EüM rendelet. Mint a direktívának, a rendeletnek is az 1. sz. melléklete 

tartalmazza az Alapvető követelményeket. A rendelet mellékletei a direktíva mellékleteinek 

szó szerinti fordításai, az egyetlen eltérés, hogy a rendelet 1. sz. melléklete (1. részének) 13.7. 

pontja kimondja: „A 13.1-13.6. pontban felsoroltaknak magyar nyelven kell az eszköz 

végfelhasználója számára rendelkezésre állniuk.” (A 13.1-13.6. pontban felsoroltak a 

használati útmutató és a címke tartalmára vonatkozó előírások.)  

Ezek a berendezések a szabályozás szerint a IIb. Osztályba tartoznak (a hozzájuk kapcsolódó 

nem-aktív tartozékok, mint pl. kazetta, fólia, rács stb. pedig a IIa. osztályba), ezért esetükben 

NB közreműködése kötelező. Ilyenkor a CE-jelölés mellett (alatt) mindig egy négyjegyű 

számnak is kell lennie, ez azonosítja a brüsszeli nyilvántartásnak megfelelően a tanúsítást 

végző NB-t.  

A IIb. osztályú termékek esetén a gyártó az alábbi megfelelőség-értékelési útvonalak közül 

választhat:  

a) a 2. sz. melléklet szerinti teljes minőségbiztosítási rendszert oly módon, hogy a 2. sz. 

melléklet 4. fejezete szerinti vizsgálat nem szükséges, vagy  

b) a 3. sz. melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást, összekötve  

ba) a 4. sz. melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy  

bb) az 5. sz. melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási, vagy  
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bc) a 6. sz. melléklet szerinti termékminőség-biztosítási eljárással.  

Megjegyzendő, hogy a diagnosztikai röntgenberendezések (felvételi, átvilágító, fogászati, 

mammográfiás, CT) vonatkozásában az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratóriuma 

a 3. sz. melléklet, illetve harmonizált szabványainak típusvizsgálati eljárásának 

röntgensugaras vizsgálataira akkreditálva van, ezt valamely tanúsító szervezet (Brüsszelben 

bejegyzett NB) megrendelésére, annak alvállalkozójaként végezheti. A b) bekezdés szerinti 

megfelelőség-értékelési eljárások esetében a CE-jelölés mellett feltüntetendő négyjegyű szám 

minden esetben a rendszertanúsítást – és nem a típustanúsítást – végző NB azonosítója (ha a 

két NB különböző).  

Az orvostechnikai eszközök sugárvédelmére vonatkozó alapvető követelményeket a 

direktíva, illetve a rendelet 1. sz. melléklete (1. részének) 11. pontja tartalmazza. 

Diagnosztikai röntgenberendezések esetében ezt kielégítettnek kell tekinteni, ha a termék 

megfelel az IEC/EN 60601-es sorozatból az 1-3 kiegészítő szabványnak és – ha van ilyen – a 

rá vonatkozó termékszabványnak (pl. mammográf esetében a 2-45).  

A NB közreműködését igénylő esetekben a CE-jelölés jogosságának ellenőrzéséhez 

hozzátartozik a NB-nak a gyártóra (illetve típusvizsgálati eljárás esetén az adott 

terméktípusra, termékellenőrzési eljárás esetén az egyedi termékre) vonatkozóan kiállított 

tanúsítványának (Certificate) (illetve egy másolatának) bekérése. Típusvizsgálattal kombinált 

eljárás esetén ez értelemszerűen két tanúsítványt jelent. A gyártók közel 100 %-a azonban az 

a) bekezdés szerinti teljes minőségbiztosítási rendszert választja; ekkor egy tanúsítvány van.  

Fontos megjegyezni, hogy a gyártó teljes minőségbiztosítási rendszerének (elsősorban) a 

direktíva megfelelő mellékletében előírtaknak kell megfelelnie, és a tanúsítványnak is ezt kell 

tanúsítania. (Lehetséges, hogy külön tanúsítvány van az ISO 9001 szerinti teljes 

minőségbiztosítási rendszerre vonatkozóan – esetleg kombinálva az ISO 13485 13488, 

régebben ISO 46001-es sorozat szerint is –, ez azonban kevesebb követelmény teljesítésének 

igazolását jelenti, ezért nem helyettesítheti a direktíva szerinti teljes minőségbiztosítási 

rendszer tanúsítását.)  

 

6.5.15 A röntgenberendezések biztonságára vonatkozó nemzetközi szabványok 

A vevők általában csak akkor hajlandók a nemzetközi piacon valamely termék 

megrendelésére, ha megfelelő bizonyosságuk van arra nézve, hogy a termék megfelel 

konkrét, lerögzített elvárásoknak. Ilyen elvárások lehetnek pl. a termék energiaellátására, 

szervizelhetőségére, mindenekelőtt pedig biztonságára és céljának megfelelő 

teljesítőképességére vonatkozóan. Így alakult ki a nemzetközi szabványosítás. A két 

legnagyobb nemzetközi szabványosítási szervezet az ISO (International Standardization 

Organization) és az IEC (International Electrotechnical Commission). Utóbbi a villamos, 

előbbi a nem villamos szabványosítással foglalkozik. A villamos gyógyászati készülékekre, 

ezen belül a röntgenberendezésekre az IEC alkot szabványokat.  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/13488,%20r%C3%A9gebben%20ISO%2046001-es%20sorozat
http://oftankonyv.reak.bme.hu/13488,%20r%C3%A9gebben%20ISO%2046001-es%20sorozat
http://oftankonyv.reak.bme.hu/13488,%20r%C3%A9gebben%20ISO%2046001-es%20sorozat
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Az IEC 1904-ben St. Louis-ban (USA) tartotta ülését az Electrical Congress és itt határozták 

el az International Electrotechnical Commission (IEC) megalakítását (a világ műszaki 

társaságainak együttműködésére, az elektromos berendezések teljesítményeinek 

szabványosítására). Az IEC alakuló ülését 1906-ban Londonban tartották 12 ország 

részvételével, beleértve országunkat is. Így Magyarország (bár akkoriban az Osztrák-Magyar 

Monarchia része volt) az IEC egyik alapító tagja. 1923-ban már 10 Műszaki Bizottsága 

(Technical Committee, TC) volt a szervezetnek, majd 1948-ban az IEC Genfbe költözött. 

Jelenleg már 100-nál több Műszaki Bizottság létezik. Az IEC bevételei a tagdíjakból és a 

szabványeladásból származnak, ez mindössze a mintegy 50 alkalmazottal dolgozó genfi 

központ működtetésére elegendő. A szabványosításban a szakértők saját költségükre (saját 

szervezetük vagy a nemzeti bizottságukat támogató szervezetek költségére) vesznek részt, ez 

az oka annak, hogy a szakértők többsége a gyártó cégeket képviseli.  

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványosítás A TC 62 (Medical Electrical 

Equipment, Gyógyászati Villamos Készülékek) (régebben: Electrical Equipment in Medical 

Practice) Műszaki Bizottság 1968-ban alakult meg (eleinte orvosi röntgenberendezések 

szabványosítására, pl. filmkazetták méretei, sugárvédelem stb.). Alakuló ülését 1969-ben 

Baden-Badenben tartotta. Magyarország 1970-ben lépett be a TC 62-be az akkori Magyar 

Szabványügyi Hivatalon (MSZH) keresztül. A Medicornak mint röntgengyártónak a 

világpiacon való sikeres szerepléshez érdeke volt, hogy berendezései megfeleljenek az IEC 

előírásainak, ezért a szakértők kiutazását az IEC ülésekre fizette. Néhány év múlva a TC 62 

kibővült más orvosi műszerek szabványosításával is. Jelenleg négy Albizottsága (Sub-

Committee, SC) van:  

SC 62A, Common aspects of electrical equipment used in medical practice: ez az Albizottság 

készítette el az IEC 60601-1 alapszabványt és dolgozza ki az általános villamossági 

vonatkozású szabványokat. 

SC 62B, Diagnostic Imaging Equipment (valamikor X-ray equipment Albizottság volt): ez az 

Albizottság hoz létre szabványokat orvosi röntgenberendezésekre, továbbá 

ultrahangkészülékekre és mágneses rezonancia készülékekre.  

SC 62C, Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and dosimetry: terápiás besugárzó 

készülékekre, nukleáris medicinai készülékekre és dozimetriára készítenek előírásokat.  

SC 62D, Electromedical equipment: minden más villamos gyógyászati készülék ide tartozik, 

és ez az Albizottság ezekre készít szabványokat.  

Magyarország 1970 óta folyamatosan tagja a TC 62-nek a Magyar Szabványügyi Testületen 

(MSZT) keresztül. Aktív (P = participating), azaz szavazó tagok vagyunk a TC 62-ben, az SC 

62A-ban és az SC 62B-ben. Megfigyelők (O = observer), azaz hozzászólási joggal 

rendelkező, de nem szavazó tagok vagyunk az SC 62C-ben és SC 62D-ben.  

Az IEC munkamódszere  

Az IEC tagjai az egyes országok Nemzeti Bizottságai (National Committee, NC). A 

szabványok kidolgozásában (ami munkacsoportokban történik) minden ország részt vehet, ha 

akar, szakértők (expert) révén, akiket az egyes országok Nemzeti Bizottságai jelentenek be az 

IEC genfi központi hivatalába (Central Office). 

A Nemzeti Bizottságokban általában gyártó cégek, vizsgálóintézetek, kormányzati szervek, 

szakmai egyesületek, kereskedelmi szervezetek, szabványkidolgozók, valamint a 

felhasználók képviselői vesznek részt. A szabványalkotásra nemzeti szinten (ipar, kormány, 

felhasználói csoportok) lehet igény. A Nemzeti Bizottság javasolhatja az IEC-nek új 

szabvány létrehozását vagy egy régi átdolgozását. Az IEC megfelelő Műszaki Bizottsága 

(TC) ilyenkor megszavaztatja a tag Nemzeti Bizottságokkal, és elfogadás esetén 
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munkacsoportot hoznak létre, ahová a Nemzeti Bizottságok szakértőket jelenthetnek be. A 

munkacsoportok üléseket tartanak, tagjaiknak házi feladatokat adnak és levelezés révén is 

kérhetnek véleményt. A kialakuló szabványtervezetet (CD, Committe Draft) átküldik a TC-

hez vagy az illetékes Albizottsághoz, amely azt kiküldi a Nemzeti Bizottságokhoz 

véleményezésre. A beérkezett vélemények alapján a CD-t a munkacsoport átdolgozza, majd 

CDV-t (Committee Draft for Voting) küldenek ki a Nemzeti Bizottságokhoz. Itt még lehet 

negatívan szavazni, de pontosan le kell írni, miért. Az újabb átdolgozás után FDIS-t (Final 

Draft International Standard) adnak ki szavazásra, amelyre már nem illik negatív szavazatot 

adni. Ez a folyamat legalább 14 hónap, de lehet 3-4 év is.  

A CENELEC  

   

Mielőtt rátérnénk a TC 62 munkájára, szólnunk kell a Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC, Brüsszel) európai szervezet tevékenységéről. A szervezet 

1973-ban jött létre több kisebb szervezet összevonásából. Magyarország 1992-től volt társult 

tagja a szervezetnek (affiliated member), 2002. július 1. óta pedig már rendes tag. A 

CENELEC TC 62 általában évente tart ülést, amelyeken korábban a magyar szakértők is 

rendszeresen részt vettek. A CENELEC TC 62 többségében átvette, illetve átveszi az IEC TC 

62 által megalkotott szabványokat, de az is lehetséges, hogy a szavazásnál átalakításokat kér. 

Az IEC TC 62 az FDIS-eket az európai CENELEC tagoknak párhuzamos szavazásra küldi 

ki: IEC és CENELEC szavazásra.  

Hazai vonatkozások  

   

A Magyar Szabványügyi Testület 1995-ben létrehozta a 843-as Műszaki Bizottságot, amely 

az IEC TC 62 és a CENELEC TC 62 Magyar Nemzeti Bizottsága. A Műszaki Bizottság 

főképpen az SC 62A és az SC 62B tevékenységével foglalkozik, ahol szavazó tagok 

vagyunk. Rendszeresen tart üléseket. Szabványfordításokra újabban igen kevés pénz jut, így 

az MSZ szabványok ezen a területen – főképpen MSZ EN szabványok, ritkábban MSZ IEC 

szabványok – nem magyarul jelennek meg, hanem angolul, ún. előlappal (fedlappal), ahol 

csak az előlap magyar. E szabványok hazai felhasználói kevesen vannak, és munkakörüknél 

fogva ismerniük kell az angol nyelvet.  

A gyógyászati villamos készülékek szabványai  

   

Ezek 4 csoportba tartoznak:  

1. Biztonsági (safety and essential performance) szabványok: a biztonságra és a vele 

kapcsolatba hozható ún. alapvető teljesítőképességi paraméterekre fogalmaznak meg 

követelményeket, valamint leírják a nekik való megfelelőség vizsgálati módszereit 

(típusvizsgálatokat).  

2. Minőségbiztosítási (quality assurance) szabványok: minőségvizsgálati eljárásokat adnak 

meg a már üzemben lévő készülékekhez. Ezek a szabványok követelményeket nem 

tartalmaznak, az alkalmazható követelmények a biztonsági szabványok követelményei, 

valamint regionális és/vagy nemzeti előírások, illetve a gyártói/szállítási specifikációk.  

3. Teljesítőképességi (performance) szabványok: a készülékeket jellemző egyes 

paramétereket és azok mérési módszereit írják le. Követelményeket ezek sem tartalmaznak, 
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az előző két szabványcsoport szerinti vizsgálatok hátterének pontosítását szolgálják.  

4. Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – egyetlen szabvány.  

Fontos hangsúlyozni, hogy magukra az orvosi eljárásokra nincsenek szabványok.  

Az IEC 60601 biztonsági szabványcsalád  

   

– IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment – Part 1: General requirements for basic safety 

and essential performance – minden készülékre alkalmazandó általános követelmények – az 

ún. alapszabvány. Az IEC TC 62 SC 62A készítette el ennek 3. kiadását, amely 2005 

decemberében jelent meg (Part 1: General requirements for basic safety and essential 

performance.) Ebben vezették be az „essential performance” követelményeket. (Az IEC 

60601-1 alapszabvány harmadik kiadását a CENELEC 2006 szeptemberében fogadta el EN 

szabványként, és 2007 márciusa óta MSZ EN szabvány is.) Ez az Albizottság dolgozta ki az 

EMC (Electromagnetic Compatibility) szabványt is orvosi berendezésekre.  

– IEC 60601-1-X Collateral Standards (kiegészítő szabványok) 

• egyes termékcsoportokra vonatkozó, az alapszabványban nem szereplő általános 

követelmények (pl. EMC, sugárvédelem, alkalmazhatóság). Létrehozásuk indoka, hogy 

könnyebben módosíthatók, mint maga az alapszabvány.  

– IEC 60601-2-X Particular Standards (termékszabványok)  

• egyedi biztonsági követelmények az adott termékre – az alapszabvánnyal szemben 

elsőbbségük van.  

A biztonsági szabványok által tárgyalt kockázatok:  

- Villamos áramütés  

- Mechanikai biztonság  

- Sugárvédelem  

- EMC  

- Kockázatkezelés  

- Rendszerek összeépítése  

- Környezetvédelem  

- Biztonsági rendszerek  

- Biológiai kompatibilitás  

- Használhatóság  

- Szoftverbiztonság  

- Adatbiztonság  

Fontos tudnivaló, hogy a megfelelőség-vizsgálat és –tanúsítás során az IEC 60601-1 

biztonsági alapszabvány harmadik kiadását nem lehet a második kiadáshoz rendelt kiegészítő 

és termékszabványokkal kombinálni, tehát csak a hozzá „harmonizált” új kiadású kiegészítő 

és termékszabványokkal alkalmazható együtt. A kapcsolt termékszabvány hiányát elvileg az 

egyedi kockázatelemzés (risk management) pótolhatja, de ezt – bonyolultsága miatt – a 

gyártók kerülni igyekeznek.  

Mint említettük, az új alapszabványt a CENELEC 2006 szeptemberében elfogadta EN 

szabványként. A CENELEC előírásai szerint a tagországokban 2009 szeptemberétől a 

szabványt alkalmazni kell mindazon gyógyászati villamos készülékekre, amelyekre nincs 

termékszabvány (particular standard), és ezeket kockázatelemzéssel kell kiegészíteni. Ha 

valamely termékfajtához volt termékszabvány, csak akkor kellett alkalmazni az új 

alapszabványt, ha a termékszabványt is átdolgozták; a termékszabvány új kiadásának 
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megjelenéséig a régi szabványok alkalmazása meg volt engedve 2009 után is. A 

röntgenberendezések termékszabványainak átdolgozása 2011 elejére befejeződött, tehát az 

átmeneti idők lejárta után a régi szabványok már nem lesznek alkalmazhatók. Csupán a 

fogászati röntgenberendezésekre készülő két új biztonsági szabvány megalkotása vesz 

igénybe hosszabb időt.  

Bár a szabványok alkalmazása elvileg „nem kötelező”, a vevők általában a világon mindenütt 

szükséges feltételként írják elő az IEC TC 62 (illetve a CENELEC TC 62) szabványoknak 

való megfelelőséget. Az Európai Unióban való forgalmazás feltétele a CE-jelzet feltüntetése, 

vagyis az, hogy a termék megfeleljen az MDD (Medical Devices Directive) előírásainak. A 

szabványok uniós alkalmazását („nem kötelező” voltuk ellenére) az teszi lehetővé, hogy az 

MDD egyes előírásainak való megfelelőséget az adott követelményre vonatkozó, az MDD-

hez harmonizált szabvány vonatkozó előírásainak való megfelelőséggel „ki lehet váltani”. 

Meg kell jegyezni, hogy az EU-ban harmonizálni értelemszerűen csak biztonsági szabványt 

lehet, minőségbiztosítási szabványt nem.  

Az IEC 61223 minőségbiztosítási szabványcsalád  

   

Az IEC 61223 minőségbiztosítási szabványcsalád eredetileg 3 sorozatból állt: az 1-es 

alszámú, egyetlen darab szabvány az általános fogalmakat definiálja, a 2-es sorozat a 

„Constancy tests” (állandósági vizsgálatok), míg az öt darabból álló 3-as sorozat az 

„Acceptance tests” (átvételi vizsgálatok) címet kapta. Az utóbbiak természetesen 

alkalmazhatók voltak az ún. állapotvizsgálatokhoz is. Ezen szabványok első kiadása a 90-es 

években készült, kivétel a CT-é (2004). A mammográfiából készült második kiadás is (2007). 

A régebben készültek, bár tartalmuk egy része továbbra is alkalmazható, a digitális technika 

térhódításával már nem fedték le a teljes vizsgálati kört. Átdolgozásukkal megpróbálkoztak, 

de zátonyra futott. A TC 62 2005-ben döntött a „Constancy tests” sorozat visszavonásáról (a 

CT kivételével), majd 2010-ben az alábbi táblázatban *-gal jelölt „Acceptance tests” 

szabványok is erre a sorsra jutottak, Magyarország tiltakozása ellenére. Az indoklás az volt, 

hogy a gyakorlatban ezeket alig használják. A visszavonás nem az alkalmazhatatlanságot 

jelenti, hanem csak azt, hogy az IEC nem tartja ezeket többé korszerűnek. A 

vizsgálólaboratóriumok akkreditálása visszavont szabványok szerint is lehetséges. Mivel 

azonban bizonytalan, hogy készül-e valaha is a visszavont szabványokból korszerű új kiadás, 

nyilvánvaló, hogy hosszabb távon a röntgenberendezések minőségellenőrző vizsgálatait 

végző laboratóriumok akkreditálását nem a visszavont szabványokra, hanem korszerű 

dokumentumokra kell alapozni. Ilyen európai uniós ajánlás már létezik a mammográfiás 

röntgenberendezésekre (lásd 7, magyarul 9), és remélhetőleg a radiológia teljes területére is 

előbb–utóbb elfogadásra kerül ilyen európai, a gyártó cégek konszenzusát is bíró 

dokumentum.  
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Táblázat: A diagnosztikai röntgenberendezések IEC-szabványainak új rendszere  

 

   

Néhány érdekesség  

   

A 60601-1-3:2008 új sugárvédelmi szabvány esetén az alkalmazási terület (scope) vitája és 

megfogalmazása tartott a leghosszabb ideig, végül a munkacsoport alábbi szövegben egyezett 

meg: „E termékszabvány a röntgenberendezésekre és azoknak olyan alegységeire vonatkozik, 

amelyek a páciensről készített képeket diagnosztikai célra, illetve gyógyászati eljárások 

tervezésére vagy vezérlésére használják fel.” („This Collateral Standard applies to X-ray 

equipment and to subassemblies of such equipment, where images of the patient are used for 

diagnosis, planning or guidance of medical procedures.”) A „felvétel” és az „átvilágítás” 

fogalma is a technika fejlődésével úgyszólván értelmét vesztette: a legújabb 

röntgenberendezésekben az (impulzusüzemű) „átvilágítás” és a sorozatfelvétel között a 

létrehozás technikáját tekintve mindössze a röntgencsőáram nagyságában van különbség. A 

nehezen megalkotott új definíciók a következők: „Röntgenfelvételezés: olyan eljárás, amely 

egy adott képfelvevő területre eső röntgensugárkép által tartalmazott információnak 

közvetlen vagy közvetett megszerzésére, rögzítésére – és opcionálisan feldolgozására – 

szolgál, amely információt egy későbbi időpontban szándékoznak elemezni.” (“Radiography 

– Technique for obtaining, recording and optionally processing directly or after transfer, 

information contained in an X-ray pattern at an image reception area intended to be analysed 

during a time independent from the irradiation time.”) „Átvilágítás: olyan eljárás, amely 

röntgensugárképek egy sorozatának folyamatos vagy periodikus megszerzésére és azok 

egyidejű folyamatos látható képpé alakítására szolgál, és amelynek célja egyidejű (valós 

idejű) vezérlést adni egy folyamatban lévő tevékenységhez.” (“Radioscopy – Technique for 

obtaining continuously or periodically a sequence of X-ray patterns and presenting them 

simultaneously and continuously as visible images, intended to provide real-time guidance to 
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an ongoing action.”) Ez utóbbi magában foglalja a gasztroenterológiai célzottfelvétel-

készítéshez szükséges átvilágítást, az intervenciós radiológiát, a sebészeti/traumatológiai 

átvilágítást, a röntgenvezérelt kőzúzást, a sztereotaxiát és a sugárterápiás szimulációt. 

Egyértelmű, hogy e szerint a definíció szerint az átvilágítás többé nem diagnosztikai módszer. 

Kérdés, hogy a tüdőgyógyászok vajon elfogadják-e az átvilágításnak mint diagnosztikai 

módszernek a „megtiltását”, hiszen kétségtelenül gyorsan, kis sugárterheléssel lehet 

átvilágítással az elváltozásokat lokalizálni.  
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7 Az MRI alapjai 

 

7.1 Alapok 

 

7.1.1 Történelem 

A mágneses rezonancia képalkotás fizikai alapjelenségét, a magmágneses rezonanciát 1938-

ban figyelte meg először Isidor Rabi, atomi nyalábokban. Oldatokban Félix Bloch és Edward 

Purcell végzett először sikeres kísérletet 1964-ben. Az első demonstrációs kísérletet, melyben 

a mágneses rezonanciát képalkotásra használta, 1973-ban végezte Paul Lauterbur. Az első 

humán vizsgálatot 1977-ben történt, és az első kereskedelmi forgalomban kapható MRI 

berendezés 1980-ban jelent meg. Az azóta eltelt harminc év alatt az MRI az orvosi 

diagnosztika alapvető eszközévé vált, és ma is az orvosi képalkotók piacának 

legdinamikusabban növekedő területe.  

 

7.1.2 Tulajdonságok 

A siker hátterében az MRI rendkívül előnyös tulajdonságai állnak:  

 A vizsgált szervezetbe nem kell semmilyen vegyi anyagot bejuttatni (ha nem 

alkalmaznak kontrasztanyagot), és a vizsgálat során nem keletkezik ionizáló sugárzás. 

Bár vannak, vagy lehetnek fizikai hatásai a vizsgálatnak, ezek egészségi kockázata 

összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a CT vagy az izotópdiagnosztikai módszerek 

esetében. Tehát a vizsgálat gyakorlatilag nem terheli a beteg és a kezelő szervezetét.  

 Többféle mennyiség mérhető (pl. spin–rács relaxáció, spin–spin relaxáció, diffúzió, 

áramlási sebesség, kémiai összetétel), így különböző kontrasztok érhetők el. Az 

összes képalkotási eljárás közül az MRI képes a legjobb lágyszöveti kontrasztot adni.  

 Jó a felbontása. Klinikai körülmények között is elérhető 1 mm-es felbontás. Speciális 

berendezésekben pedig 100 m alatti térbeli felbontás is lehetséges.  

 Tetszőleges irányú szeleteket lehet mérni.  

Természetesen vannak a módszernek kevésbé előnyös tulajdonságai is:  

 Magas beruházási költségek.  

 Viszonylag lassú. Bár ma már léteznek módszerek gyors folyamatok, például a 

dobogó szív vagy az agyi működések megfigyelésére is, a tipikus vizsgálat fél óránál 

hosszabb.  

 Sajátos kényelmetlenséggel jár a vizsgálat. A berendezés rendkívül zajos, a beteg 

számára füldugó, fülvédő használata elkerülhetetlen. A páciensnek egy viszonylag 

hosszú, szűk csőben kell feküdnie, ami klausztrofóbiás betegeknél problémát jelent.  

 

 



 7 Az MRI alapjai 

 

461 

 

7.1.3 Dióhéjban 

Az MRI-vizsgálat során az alanyt nagy homogén külső mágnesestérbe( ) helyezik. A 

hidrogén atommagok mágneses momentuma részben rendeződik ebben a térben, a paciens 

"felmágneseződik", saját eredő mágnesezettsége lesz. (Ez a mágnesezettség igen kicsi!) 

Megfelelő frekvenciájú rádióhullámokkal a mágnesezettség gerjeszthető, azaz elforgatható az 

őt létrehozó tér irányából. Az elforgatott mágnesezettség precesszálni fog a külső térben, és 

így váltakozó mágneses mezőt hoz létre. Az alany körül elhelyezett tekercsekben ez a 

váltakozó tér feszültséget indukál, és így megmérhető.  

A homogén tér nagyságát gradiens tekercsekkel helyfüggővé téve, a precesszió 

frekvenciája és a momentumok fázisa is helyfüggő, miáltal a minta térfogatelemei 

elkülöníthetőek.  

A mágnesezettség viselkedése a különböző szövetekben különböző. A leggyakrabban 

vizsgált paraméterek a spin rendszert a környezet termikus mozgásaival összekapcsoló spin–

rács relaxáció időállandója (  ), illetve a spinek egymás közti kölcsönhatását jellemző 

időállandó ( ).  

 

7.2 Spin dynamics 

7.2.1 A rezonanciáról 

Az MRI alapjelensége a mágneses rezonancia. A legtöbb részecske, így az elektron, a proton 

és a neutron is rendelkezik saját impulzusmomentummal (  ) (ezt nevezik spinnek) és 

mágneses dipólusmomentummal (  ). Az atommagokban a protonok és neutronok páronként 

ellentétes spinbeállással helyezkednek el (hasonlóan, mint az elektronhéjakban az 

elektronok), de a párosítatlan összetevők révén az atommagok nem kis része rendelkezik 

eredő spinnel és mágneses dipólusmomentummal (például , F). Ez a két 

mennyiség összefügg: irányuk azonos, és az arányuk, a giromágneses hányados, jellemző az 

adott atomra.  

(1) 

Ez természetesen azt is jelenti, hogy a kettő dinamikája is megegyezik. Ha a későbbiekben 

mágneses kölcsönhatások kapcsán a spin irányának megváltozásáról beszélünk, akkor 

implicit módon az (1)-es képletet alkalmazzuk. Ha az atomot külső mágneses térbe 

helyezzük, az kölcsönhat a mágneses momentummal, és a kettő relatív irányától függő 

"helyzeti energia" definiálható.  

(2) 

A rendszer kvantumos viselkedése folytán az atomi momentum iránya a külső térben nem 

lehet tetszőleges, a külső tér irányára vett vetülete kis egész számokkal jellemezhető 

értékeket vehet fel. Definiáljuk a koordinátarendszerünket úgy, hogy tengelye mutasson a 

külső tér irányába. Ekkor a perdület (operátor) z-komponense , a mágnesezettség z-

komponense pedig , ahol kis egész számokat vesz fel. Így a (2) képletben 

definiált energia sem folytonos, hanem jól meghatározott nívói vannak:  
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(3) 

Egy külső oszcilláló mágneses tér (tipikusan elektromágneses sugárzás) általában alig van 

hatással a rendszerre. Azonban ha a sugárzás energiakvantuma ( ) megegyezik az 

energianívók távolságával, akkor az abszorbció, illetve indukált emisszió valószínűsége 

nagyságrendekkel megnő. Ez a rezonancia. Ekkor a külső sugárzás hatására, annak egy 

energiakvantumát elnyelve, a momentum elfordul egy alacsonyabb energiájú megengedett 

állapotból egy magasabb energiájú állapotba.  

(4) 

(Rezonáns mágneses térben a fordított folyamat valószínűsége hasonló, azaz a gerjesztett 

állapotú momentum egy megfelelő energiájú fotont kibocsátva alacsonyabb nívóra ugrik.)  

A gerjesztett állapot élettartama véges. Különböző folyamatokon keresztül a spin helyzeti 

energiája végül atomi mozgásokká, hővé alakul. Ez a spin–rács relaxáció. A relaxációs 

folyamatok erősségét a karakterisztikus idejükkel jellemezhetjük. A spin–rács relaxáció 

estében ezt általában -el jelöljük.  

   

7.2.2 Klasszikus leírás 

Makroszkópikus minta esetén a momentumok dinamikája klasszikusan is leírható. (A 

"makroszkópikus minta" ebben az esetben még jóval kisebb, mint a képalkotásnál releváns 

voxel méretek!) Először is megállapíthatjuk, hogy az (1) képletben definiált giromágneses 

arány változatlan marad. Bevezethetjük az mágnesezettséget mint a mágneses 

momentumok egy adott térfogatra vett összegét. Külső térben erre forgatónyomaték fog 

hatni:  

(5) 

Tudjuk továbbá, hogy a forgatónyomaték megegyezik a perdület megváltozásával:  

(6) 

A két kifejezést egyenlővé téve és a perdületet eliminálva a mágnesezettségre kapunk 

mozgásegyenletet:  

(7) 

Vizsgáljuk meg a létrejövő mozgást! Ha a mágnesezettség és a külső tér nem párhuzamos, 

akkor a mágnesezettség megváltozása merőleges mind a külső térre, mind magára a 

mágnesezettségre, azaz a mágnesezettség vektora egy kúp palástot söpör végig, melynek 

tengelye a külső tér, szögsebességgel precesszál a  tér körül. Ezt nevezzük 

Larmor-precessziónak.  

A leírás egyszerűsítése végett térjünk át egy olyan koordinátarendszerbe, melynek tengelye 

azonos az eddigi (laboratóriumi rendszer) tengelyével, és a körül szögsebességgel forog. 

Ha , akkor a forgó rendszerben a mágnesezettség áll. A forgó rendszerben fellépő 
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tehetetlenségi erők formálisan úgy hatnak, mint egy tengely irányú, nagyságú mágneses tér, 

tehát a mozgásegyenlet alakja nem változik, csak helyett egy effektív 

mágneses teret kell tekinteni. A mozgásegyenletbe a relaxációról fent elmondottakat is 

beépíthetjük.  

(8) 

 

ahol az egyensúlyi mágnesezettség. A fenti képletben a transzverzális komponens 

relaxációjára egy külön relaxációs időt tételeztünk fel. Nyilvánvaló, hogy csak 

fordulhat elő, mivel mire az egyensúlymágnesezettség felépül, a transzverzális 

komponenseknek el kell tűnnie. Előfordulhat azonban, hogy a transzverzális komponensek 

gyorsabban eltűnnek. Ez azt jelenti, hogy a precesszáló atomi momentumok koherenciája 

vész el. Továbbra is precesszálnak a külső tér körül, de mivel nincsenek fázisban, az eredőjük 

eltűnik. Ezt a folyamatot spin–spin relaxációnak nevezzük. Mágnesesrezonancia-mérések 

során a sztatikus mágneses tér mellett egy kis amplitúdójú ortogonális időfüggő 

mágneses teret is alkalmazunk a rendszerre, ami a mágnesezettséget kimozdítja egyensúlyi 

állapotából. A tér ennek a kettőnek az eredője. Legyen a mikrohullámú tér körfrekvenciája 

, és legyen cirkulárisan poláros, azaz forogjon az (x-y) síkban! A (8) egyenleteket írjuk 

fel forgó koordinátarendszerben. A tengely irányú effektív teret jelölje , a 

transzverzális pedig legyen párhuzamos a forgó rendszer tengelyével. A (8) egyenletek 

így a következő alakot veszik fel:  

 

(9) 

 

Ha a gerjesztés körfrekvenciája (a koordinátarendszer szögsebessége) megegyezik a Larmor-

frekvenciával, akkor a külső tér teljesen eltűnik a forgó rendszerben, és a mágnesezettség a 

gerjesztő tér körül fog precesszálni. Tehát megfelelő erősségű (  ) és időtartamú ( ) 

pulzussal a mágnesezettség tetszőleges szöggel ( ) elforgatható:  

 

A legegyszerűbb MR-kísérlet "kottáját", szekvenciáját az 1. ábra mutatja.  
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1. ábra A legegyszerűbb impulzus MR kísérlet 'szekvenciája'. A vízszintes irányban az időt 

ábrázoljuk, míg fűggőlegesen az adott sornak megfelelő mennyiség intenzitását. itt egy 
90°-os rádió pulzust követően exponenciális eltűnő oszcilláló jelet lehet megfigyelni. Ezt a 

jelet FID-nek (free induction decay) nevezik.  

 

7.2.3 Mérhető jel 

A közvetlenül mérhető mennyiség a transzverzális mágnesezettség időderiváltja (a 

laboratóriumi rendszerben). A (8) egyenlet alapján ez a következő alakú:  

(10) 

ahol a Larmor-frekvencia. Ha a fázis, vagy a mágnesezettség nagysága nem homogén, 

akkor a jel a lokális jelek eredőjeként jön létre. (A frekvenciát mindig tekinthetjük 

állandónak, ha megengedjük, hogy a fázis függjön az időtől.) A méréshez általában olyan 

tekercseket használunk, melyeket egyszerűsítve két merőleges hurokként modellezhetünk az 

és az tengely mentén. Ezek segítségével a forgó mágnesezettségnek nem csak a nagyságát 

tudjuk megmérni, hanem közvetlenül a fázisát is, amit kifejezhetünk egy komplex számként. 

Ebben a formalizmusban, az inhomogenitást is megengedve, a jel:  

(11) 

A nagy frekvenciás oszcilláció mind matematikailag, mind a mérő elektronikában egyszerűen 

kitranszformálható. Az arányosságban szereplő eddig nem jelölt faktorokat és a kezdeti 

transzverzális mágnesezettséget vonjuk össze egy együtthatóba, amit nevezzünk effektív 

spinsűrűségnek, és jelöljük -val. Ez olyan tényezőket tartalmaz, mint a mérő tekercsek és az 

elektronika érzékenysége, a minta mágnesezettsége és a rezonanciafrekvencia. A relaxációtól 

egy pillanatra eltekintve, a jel a következő alakra hozható:  

(12) 
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7.2.4 Spin ekhók 

A transzverzális mágnesezettség eltűnését nemcsak inkoherens dinamikai folyamatok 

okozhatják, de statikus inhomogenitások is. Ezek látszólagos hatása ugyanolyan, mint a spin–

spin kölcsönhatásoké. Az ebből származó relaxációt -vel szokás jelölni, a kettő összegét 

pedig -al. Fontos különbség viszont, hogy míg a dinamikus folyamatok okozta 

koherenciavesztés végleges, a mágneses tér sztatikus inhomogenitásaiból eredő nem. Az 

inhomogenitások következtében a lokális mágnesezettség fázisa helyről helyre más lesz, de 

ez nem jelent végleges koherenciavesztést. Ha a gerjesztő terünkkel a mágnesezettséget az 

tengely körül 180°-kal elforgatjuk, a lassabban precesszáló lokális mágnesezettségek fázisa 

sietni fog, míg a gyorsabbak fázisa késésbe kerül. A lokális teret, tehát a helyi precessziós 

sebességet nem változtattuk meg, így a fáziskülönbségek csökkenni fognak, a transzverzális 

mágnesezettség megnő és egy ekhó jön létre. Ezen a ponton érdemes definálni, hogy mi is 

pontosan a „szekvencia”. Az MR-mérések során rádiópulzusokat adunk ki, különböző irányú 

és nagyságú gradienseket kapcsolunk és időnként méréseket végzünk. Közben a spin rendszer 

dinamikusan fejlődik, így ezeknek a lépéseknek a pontos sorrendje és időzítése is fontos. 

Ezeket a paramétereket együttesen nevezzük szekvenciának, és általában a 2. ábrához 

hasonló diagramokkal írjuk le.  

 

7.3 A térbeli felbontóképesség fejlődése 

7.3.1 Frekvencia kódolás 

   

 

Tekintsünk egy egydimenziós esetet, azaz például a és az irány mentén legyen a minta 

teljesen homogén. A nagy külső terünk mutasson továbbra is a irányba. Gerjesszük a 

rendszert, hogy a mágnesezettség az síkba kerüljön, majd módosítsuk a mágneses 

terünk nagyságát úgy, hogy az ne homogén legyen, hanem lineárisan változzon a hely 

függvényében! A módosított tér legyen  

 

ahol egy gradiens. (A tér továbbra is teljesen egészében irányú!)  
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Felirat: A spin ekhó szekvencia vázlata: A 90°-os gerjesztést után idővel egy 180°-os 

rádiópulzust alkalmazunk. A sztatikus hatások következtében kialakult fáziskülönbségek 

újabb idő alatt eltűnnek, és a jel felerősödik, ekhó jön létre. A szekvencia paramétereként 

áltatlában a gerjesztő pulzustól az ekhóig eltelt időt -t használjuk ( ).  

 

Mérjük meg az indukált jelet! A gradiens következtében a mágnesezettség helyről helyre más 

frekvenciával fog precesszálni. A mért jel a sok különböző frekvenciájú oszcilláló jel 

összege. Az ilyen összegek egyértelműen felbonthatók komponenseikre a Fourier-

transzformáció segítségével, azaz a mágnesezettség helyfüggése visszaállítható!  

Írjuk fel a frekvencia kódolást formálisan is. A gradiens következtében a fázis helytől és 

időtől fog függeni:  

(13) 

ahol a második egyenlőség után azt is megengedtük, hogy a gradiens időben változzon. 

Vezessünk be egy új változót az idő helyett:  

(14) 

 
2. ábra  

A frekvencia kódolás szemléltetése. A piros és lila pöttyök egyforma effektív spínsűrűségű 

tartományok. (A fej többi része az egyszerűség kedvéért nem ad jelet.) A tér gradiens 

következtében az x tengely mentén különböző helyen levő momentumok más frekvencián 

adnak jelet.  

Ezzel az új változóval a jelet felírva fontos összefüggést vehetünk észre.  

(15) 
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Azaz, a jel az effektív spinsűrűség Fourier-transzformáltja, a bevezetett mennyiség pedig a 

valós tér konjugáltja. A jelet ezek után érdemes nem mint az idő függvényét tekinteni, hanem 

mint a gradiensek integráljának függvényét.  

 

7.3.1.1 Gradiens ekhó 

Az eddig ismertetett módszerrel a -nak csak pozitív értékeit „járjuk be” a mérés során. Ha az 

effektív spinsűrűség valós, akkor a Fourier-transzformáció tulajdonságait kihasználva ez elég 

lehet a rekonstrukcióhoz, de gyakorlati esetben ez sokszor nem teljesül. (Több tényező 

következtében lehet az effektív spinsűrűség komplex, ilyen például a detektortekercs 

érzékenységének inhomogenitása, vagy ha a spin rendszer kezdeti fázisa nem nulla.) A 

tengely negatív tartományait is bejárhatjuk, ha az adatgyűjtés előtt egy nagy negatív 

gradienst alkalmazunk, majd ezután vesszük fel az adatokat egy állandó pozitív fáziskódoló 

gradiens mellett. A jelet a negatív gradiens nagyon gyorsan defókuszálja, majd a 

frekvenciakódoló gradiens hatására a mintában a fáziskülönbségek csökkennek, és a jel újra 

megjelenik: ekhót figyelhetünk meg. Ezt gradiens ekhónak nevezik. A gradiens ekhó nem 

szünteti meg a statikus inhomogenitások okozta koherenciavesztést, úgy mint a spin ekhó, így 

a relaxációt a határozza meg. Természetesen a spin ekhót kombinálhatjuk gradiens 

ekhóval, hogy ebben az esetben is feltérképezzük a negatív -értékeket.  

 

7.3.2 Fáziskódolás 

A kiolvasás alatt természetesen csak egy egyenes mentén alkalmazhatunk gradienst. (Ennek 

nem kell a koordinátarendszerünk valamely kitüntetett irányának lennie. Ha berendezésünk 

képes három merőleges irányban gradienseket létrehozni, ezek lineárkombinációjával 

tetszőleges irányú gradiens előállítható.) A háromdimenziós tér leképezésére egy lehetőség, 

hogy a gerjesztést és mérést sokszor megismételjük, miközben a gradiens irányát forgatjuk. 

Ha két dimenzióban maradunk, úgy lineáris vetületek sorát kapjuk, ugyanolyan típusú adatot, 

mint a röntgen CT-ben. Az ott alkalmazott inverz radontranszformáció segítségével a 

kétdimenziós kép rekonstruálható. A gyakorlatban mégis ritkán alkalmazzák ezt a technikát, 

mivel a fáziskódolásnak nevezett módszer könnyebben rekonstruálható adatsorra vezet.  

Vegyük észre, hogy a (13), (14) és (16) képletekben nem használtuk ki, hogy a gradiens a 

kiolvasás alatt be van kapcsolva! Ha tetszőleges időzítésű gradiensekkel sikerül megfelelő 

sűrűn k pontokat gyűjteni, akkor az effektív spinsűrűség rekonstruálható. A természetes 

stratégia az, hogy az ekhó során bekapcsolt gradiens mellett folyamatosan gyűjtünk mérési 

pontokat, de megtehetjük azt is, hogy több kísérletet végzünk, minden ekhó előtt a 

gradienssel beállítunk egy adott k-értéket, majd az ekhó során egyetlen mérési pontot 

gyűjtünk be. A második módszert persze ritkán alkalmazzuk az első helyett, annál 

gyakrabban azzal együtt! Ha egy adott irány mentén az adatokat úgy vesszük fel, hogy a 

kísérletet ismételve, minden lépésben a gradiensekkel beállítunk egy adott fáziseloszlást, 

majd egyetlen pontot veszünk fel, fáziskódolásról beszélünk. Ha több gradienst is 

alkalmazunk, a lokális tér általános alakja:  

(17) 

A fázisra pedig a következő képletet kapjuk:  



Tankönyv fizikusoknak 

468 

 

(18) 

A (14) képletben bevezetett mennyiség így már vektor lesz:  

(19) 

A spinsűrűség és a mért jel kapcsolatát pedig egy háromdimenziós Fourier-integrál fejezi ki:  

(20) 

Hogyan is kell ezt értelmezni? A gradienseket alkalmazva az absztrakt -térben mozgunk. Az 

időben egymás után rögzített mérési pontokat interpretálhatjuk úgy, mint a -tér különböző 

pontjain felvett jeleket. Az állítás az, hogy ha a -teret elég sűrűn bejárjuk, akkor a Fourier-

transzformáció segítségével a spinsűrűséget rekonstruálni tudjuk.  

   

7.3.3 Szeletkódolás 

A fentiek alapján a háromdimenziós tér leképezhető. Sokszor elégséges azonban 

kétdimenziós szeletekről képet alkotni. Ehhez az kell, hogy csak egyetlen szeletben 

gerjesszük a mágnesezettséget, és a minta többi része ne adjon jelet a kísérletben. Ez 

megoldható, ha a gerjesztéssel együtt egy gradienst is alkalmazunk. Az úgynevezett 

szeletválasztó gradiens jelenlétében a rezonanciafrekvencia a gradiensre merőleges síkokban 

más és más. Egy nagyon keskeny sávú, azaz jól meghatározott frekvenciájú gerjesztéssel a 

spineket csak egy vékony szeletben gerjesztjük. A szeletet utána fázis- és 

frekvenciakódolással le tudjuk képezni, és így a harmadik irányban nem kell fáziskódolást 

végezni.  

Mit jelent a keskenysávú gerjesztés? A célunk az, hogy a gerjesztés frekvenciaprofilja 

négyszögjel alakú legyen. Ez eredményezné az ideális szelet profilt. Azt, hogy ehhez milyen 

időlefutású RF-jelet kell kisugározni, a Fourier-transzformáció adja meg. A 

négyszögfüggvény transzformáltja a sin(x)/x vagy sinc függvény, tehát a rádiófrekvenciás 

jelet a kívánt szeletvastagságnak megfelelő frekvenciájú sinc függvénnyel kell modulálni.  

 

7.3.4 MR-spektroszkópia 

Ahogy arról a 3.2 szakaszban volt szó, a frekvenciakódolás, tehát gradiens alkalmazása az 

adatgyűjtés alatt, nem kötelező eleme egy MR-szekvenciának. Igen hatékony módja az 

adatok begyűjtésének, de helyettesíthető fáziskódolással. Ha a kiolvasás alatt egyáltalán nem 

alkalmazunk gradienst, és az összes térdimenziót fáziskódolással olvassuk ki, a jel akkor sem 

lesz sztatikus. Ilyenkor lényegében a képalkotás mellett egy NMR-kísérletet is elvégzünk. A 

jel modulációját a különböző kémiai környezetekben kicsit eltérő precessziós frekvencia 

okozza. Így a minta kémiai összetételéről is a szó szoros értelmében képet kaphatunk.  
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7.4 Kontrasztmechanizmusok 

Kontrasztnak a különböző szövetekben mérhető jelek különbségét nevezzük. Láttuk, hogy a 

jel arányos a transzverzális mágnesezettség időderiváltjával. Vizsgáljuk meg, hogyan függ a 

transzverzális mágnesezettség a szekvencia időzítési paramétereitől a 2.4 szakaszban látott 

egyszerű spin ekhó esetében.  

Az ekhó időzítése, , alapvetően a spin–spin relaxáción keresztül befolyásolja a jelet.  

 

ahol közvetlenül a gerjesztés utáni pillanatra utal. (Az ekhó a statikus inhomogenitásoktól 

származó fázisvesztést kompenzálja, így , és nem szerepel a képletben.)  

Láttuk, hogy az MR-szekvenciákat általában többször megismételjük fáziskódolás, illetve a 

jel–zaj viszony javítása végett. Az ismétlési idő, , azaz hogy milyen gyakorisággal 

gerjesztjük a mágnesezettséget a spin–rács relaxáción keresztül, hatással van a mérhető jelre. 

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az ismétlési idő hosszú a transzverzális 

relaxációhoz, -höz képest.  

 
3. ábra  

Felirat: 2D spin ekhó kísérlet szekvenciája. Az ábrázolt csatornák: RF rádófrekvencás 

gerjesztő jel, a szeletválasztó gradiens (A negatív szakasz közvetlenül az RF pulzus után a 

gradiens defókuszáló hatását kompenzálja.), a fáziskódoló gradiens, a frekvencia 

kódoló, vagy kiolvasó gradiens, és ADC az analóg-digitális átalakítóra utal, és azt jelöli, hogy 

mikor van adatgyűjtés. A kísérletet a fáziskódolás miatt többször meg kell ismételni, 

különböző értékek mellett, erre utal a táblázat formájú piktogram.  

Az első gerjesztés előtt a mágnesezettség egyensúlyban van: a irányba mutat, és nagysága 

. A 90°-os gerjesztés ezt teljes egészében a transzverzális síkba forgatja. Ezután a 

mágnesezettség a (9) egyenletnek megfelelően fejlődik.  
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ahol az utolsó gerjesztés óta eltelt idő.  

A 180°-os pulzus a longitudinális mágnesezettséget ellenkezőjére 

fordítja: . Feltevésünk szerint a transzverzális komponens elbomlik a 

ciklus vége előtt, így a második 90°-os gerjesztés előtt már csak longitudinális 

mágnesezettség van, melynek nagysága  

 

A második gerjesztés ezt forgatja a transzverzális síkba, így a mérhető jelet meghatározó 

mágnesezettség  

 

A longitudinális komponens ugyanúgy épül fel, mint az első gerjesztés után, így a további 

ismétlések során amplitúdója már nem változik.  

Homogén esetet feltételezve, a jel ezek után a következő egyszerű alakban írható:  

 

A jel amplitúdóját alapvetően a ralxációs idő és a ismétlési idő, illetve a relaxációs idő 

és a ekhó idő aránya befolyásolja. Három határesetet érdemes megvizsgálni:  

1. -súlyozás: Ha az ekhóidő rövid minden leképezendő anyag jellemző relaxációs 

idejéhez képest, akkor az exponenciális tényező 1 körüli, és a spin–spin relaxáció 

kevéssé befolyásolja a képet. Ha mindeközben a leképezendő anyagok spin–rács 

relaxációs idejének nagyságrendjébe esik, akkor tipikusan , a megfelelő tag 

egyszerűsíthető és a képet határozza meg. Ezt -súlyozott képnek nevezzük.  

2. -súlyozás: Ha a ismétlési idő minden spin–rács relaxációhoz képest hosszú, a 

megfelelő exponensek elhanyagolhatóvá válnak, a jel nem fog függeni -től. Ha 

mindeközben a ekhóidő a transzverzális relaxációk nagyságrendjébe esik, a képet 

ezek különbsége fogja meghatározni, ún. -súlyozott képet kapunk.  
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4. ábra  

Felirat: Koronális koponya felvételek különböző kontrasztokkal: (bal oldali ábra): 

súlyozott, (középső ábra): súlyozott és (jobb oldali ábra): proton denzitású felvétel. A 

különböző kontraszt mechanizmusok célja nem csak az agyi szövetek (szürke és fehér 

állomány (GM és WM) és az agyvíz (CSF)) elkülönítése, hanem különböző kóros állapotok 

azonosítása is. 

1. spinsűrűség-súlyozás: Ha a ismétlési idő minden spin–rács relaxációhoz képest 

hosszú, a megfelelő exponensek elhanyagolhatóvá válnak, a jel nem fog függeni -

től. Ha ugyanakkor a ekhóidő pedig minden transzverzális relaxációhoz képest 

rövid, a képet alapvetően a spinsűrűség inhomogenitása határozza meg.  

A szekvencia időzítési paramétereit változtatva a mérhető jelet más és más fizikai 

tulajdonságok határozzák meg, és dominálják így a kép kontrasztját. Látható az is, hogy a 

különböző kontrasztok folytonosan mennek át egymásba, határaik nem élesek. A 

megfogalmazás, hogy egy paraméter "az előforduló relaxációs idők magységrendjébe esik" is 

diffúz, mivel az előforduló relaxációs idők sokszor több nagyságrendet ölelnek fel (csont: 

150 ms / 350 μs, GM: 920 ms / 100 ms , WM: 780 ms / 90 ms, CSF: 4300 ms / 2200 ms). 

Különböző praktikus megfontolások (tipikusan a vizsgálat hossza) miatt sokszor nem is lehet 

tiszta kontrasztokra törekedni. Az eddig bemutatott három eset épp csak a legegyszerűbb 

kontrasztmechanizmusok voltak. Összetettebb szekvenciákkal további fizikai mennyiségek 

képezhetőek le, mint például a diffúzió sebessége vagy akár a teljes diffúziós tenzor, 

áramlások és fizikai deformáció.  

 

7.5 Biztonsági kockázatok 

Az MRI-vizsgálatnak mai ismereteink szerint minimális az egészségi kockázata, azonban 

fontos, hogy pontosan ismerjük az alanyt érő hatásokat. A vizsgálat során a spin rendszer 

gerjesztésére használt rádiópulzusok a beteg testében kis részben elnyelődnek. Az elnyelés 

kis mértékű, de mivel az RF-erősítő több kilowatt teljesítményt sugároz ki, az elnyelt energia 

sem elhanyagolható. A rádiófrekvenciás sugárzás energiája kicsi, nem ionizáló sugárzás, az 

anyag kémiai szerkezetét nem változtatja meg, csak melegíti a beteget. Mindazonáltal az 
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ember maghőmérséklete állandó, amit egy hosszú, sok rádiópulzussal járó szekvencia 

megváltoztathatna, ezért korlátozásokat vezettek be a beteg szövetei által elnyelt 

teljesítményre (specific absorption rate, SAR; mértékegysége watt/kilogramm). Az elnyelés 

függ a gerjesztés frekvenciájától (nagyobb frekvencián nagyobb) és a szövetek minőségétől. 

A biológiai hatást jelentősen befolyásolja a keringés, ami elszállítja a hőt. Általában a lokális 

RF-tér meghatározása is igen komplex, sokszor csak speciális méréssel megoldható feladat.  

A gyorsan változó gradiens terek elektromos feszültséget indukálnak. Igen erős és gyors 

gradiensek esetén ezek akkorák lehetnek, hogy ingerületbe hozzák a perifériás idegeket. Ez 

önkéntelen rángásokkal és fájdalmakkal jár, így tilos a betegeket ennek kitenni. A 

gradienseket általában már a gyártók korlátozzák az adott protokollnak megfelelő biztonságos 

értékre.  

Az MRI berendezésekben a polarizációt létrehozó homogén tér, a hétköznapokban 

megismert mágnesekhez képes igen nagy. A klinikai gyakorlatban 1,5 és 3 tesla induktivitású 

tekercseket használnak, míg például egy ajtómágnes indukciója tipikusan 15-20 mT. Ekkora 

mágnesek közelében bármilyen ferromágneses tárgy megindulhat, és egy lövedék erejével 

repül a mágnes nyílásába. Egy ilyen baleset a mágnesben fekvő beteg számára halálos 

veszélyt jelent, és a berendezést is súlyosan károsíthatja. A nyilvánvaló mechanikai 

sérüléseken túl, nagyobb ferromágneses tárgyak a mágnes közelében másfajta veszélyt is 

jelentenek. A nagy mágneses teret az MRI berendezésekben szupravezető tekercsekkel 

hozzák létre. Ezek a speciális anyagból készült tekercsek igen alacsony hőmérsékleten 

semmilyen elektromos ellenállást nem mutatnak, így a mágneses tér létrehozásához 

szükséges áramokat energia betáplálása nélkül fenn lehet tartani. A tekercsek hűtőközege 

cseppfolyós héliumgáz. Külső zavarok hatására előfordulhat, hogy a szupravezető drót egy 

kis darabja normálállapotba kerül. (Hasonlattal élve ez olyan, mint a forrás közeli fazék 

vízben egy gőzbuborék megjelenése.) A normálállapotú anyagban a tekercsban folyó száz 

amper feletti áram disszipálódni kezd, ami hőt termel. Ennek következtében a tekercs 

pillanatok alatt normálállapotba kerül, és a mágneses térben tárolt energia eldisszipálódik, 

elforralva a hűtőközeget. A folyékony gáz ahogy elforr, közel ezerszeresére tágul. Ezt a 

folyamatot quench-nek nevezik. Bár ritka esemény, a berendezések telepítésénél 

gondoskodni kell róla, hogy a rendkívül hideg gáztömeg biztonságosan távozni tudjon, ha 

bekövetkezik egy quench. Az elpárolgó hűtőközeg értéke több tízmillió forint, és a quench 

könnyen károsíthatja a tekercset is.  

7.6 Irodalomjegyzék 

Catherine Westbrook, Carolyn Kaut Roth, and John Talbot, MRI in Practice (3rd Edition), 

Wiley-Blackwell, 

2005 
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8 Ultrahang 

 

8.1 Bevezető 

   

ULTRAHANG (UH)  

Az ultrahang – ugyanúgy, mint a hang – rezgések tovaterjedése, a lényeges különbség, hogy 

míg a hallható hangok frekvenciája 20 Hz – 20 KHz, addig az orvosi diagnosztikában 

használatos ultrahang készülékek nem ritkán 5 MHz, vagy még nagyobb frekvencián 

működnek. A ultrahang készülék működése azon alapszik, hogy ultrahangot bocsát ki, és 

méri, hogy mennyi idő múlva érkezik vissza a – valamilyen felületről – visszavert hang. 

Hasonló elven találja meg a denevér a repülő szúnyogot, és hasonló elven működik a radar is, 

csak az rádióhullámokkal dolgozik. A szervezetben a hang átlagosan c = 1540 m/s 

sebességgel halad. A jel visszaverődésének idejéből a visszaverődés távolsága .  

Azért kell -t 2-vel osztani, mert a hang oda-vissza megteszi ezt az utat. Azért használunk 

ultrahangot a készülékben, mert az elméletileg elérhető felbontás az alkalmazott 

hullámhosszal arányos (a gyakorlatban 0.2 mm – 2.0 mm). Az ultrahang készülék vázlatos 

fölépítése az alábbi ábrán látható.  

   

 
1. ábra 

   

 

A jelgenerátor elektromos jelet állít el, ez általában gauss eloszlással amplitúdó modulált 

szinusz hullám, kb. 3 hullám tekinthető 0-tól különböző amplitúdójúnak. A jel a kapcsolón 

keresztül a transducer-be jut.  

A transducer az elektromos jelet mechanikus rezgéssé alakítja. Az átalakítás a 

piezoelektromos hatás alapján történik. Ennek az a lényege, hogy bizonyos kristályok, pl. a 

kvarc kristály elektromos feszültség hatására bizonyos irányban kitágul, illetve összehúzódik. 

Az így keltett rezgés ultrahang formájában lép ki a transducer-ből.  

Anélkül hogy a hullámelmélet részleteibe belemennénk, azt mondhatjuk, hogy mivel a 

transducer kilépő átmérője többszöröse a keletkező ultrahang hullámhosszának, a kilépő hang 
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síkhullám formában terjed. Ennek az az előnye, hogy kicsi az elhajlás, és az ultrahang 

lényegileg a kibocsátó felületre merőleges irányban terjed. Visszaverődés ebből az irányból 

várható. A többszörös visszaverődés zavaró hatása azáltal csökken, hogy a visszavert hullám 

energiája általában töredéke a hullám eredeti energiájának, és így a többszörösen visszavert 

jel erőssége lényegesen kisebb, mint az egyszeresen visszaverté.  

A visszavert és az eredeti hullám energiájának arányát visszaverő képességnek vagy 

reflexivitásnak nevezzük. A tér egy pontjának a visszaverő képességét -vel 

jelöljük. A reflexivitás lehet irányfüggő (tükröző) vagy irány független (diffúz). Orvosi 

képalkotás szempontjából az utóbbi az előnyös. A tükröző visszaverődést a transzducer 

beállításával el szokták kerülni. Diffúz visszaverődés akkor jön létre, ha a visszaverő felület 

kicsi vagy érdes a hullámhosszhoz képest.  

Annak elkerülésére, hogy a bőr felületéről nagyon erős visszaverődés történjen, a bőrt erre a 

célra kifejlesztett kenőccsel kenik be.  

A visszavert jel a transducer-be jut, ott az inverz piezoelektromos hatás következtében 

elektromos jellé alakul. A transducer-ből a jel az időközben átállított kapcsolón keresztül a 

jelfeldolgozó egységbe kerül. Az onnan kikerülő jelet jelöljük -vel.  

Ha a jel a transducer kilépő felületéről teljes egészében visszaverődne, és útközben sem 

szenvedne veszteséget és torzulást, akkor az út megtételéhez szükséges idő miatt 

lenne. A formulában P helyett p-t írtunk, mert a transducer és a 

jelfeldolgozó torzíthatja az eredeti jelet.  

Tegyük fel, hogy a transducer kibocsátó felülete a síkban, és a középpontja az origóban 

van. Ekkor a kibocsátó felület karakterisztikája , ez azt fejezi ki, hogy ennek a síknak 

az pontja milyen mértékben engedi át a jelet, a kibocsátó felület pontjaiban , 

másutt 0. Mivel a kibocsátó felületen az eredeti és a visszavert jelnek is át kell haladnia, ezért 

csak azokban a pontokban kapunk visszavert jelet, ahol . Ezt úgy fejezhetjük ki, 

hogy a visszavert jel .  

Ha nem teljes a visszaverődés, akkor .  

A jel azonban a szervezetben haladva gyengül (attenuation), egységnyi távolságon a 

gyengülés . A szervezetben a jel utat tesz meg, ezért a gyengülés . További 

gyengülés következik be azáltal, hogy a visszaverődés után a jel már nem síkhullám 

formában terjed, hanem a visszaverődés helye pontforrásként viselkedik. Ez azt jelenti, hogy 

emiatt a jel erőssége a megtett út négyzetével fordítottan arányos. Tehát a teljes gyengülés: 

.  

Ha figyelembe akarjuk venni a tér minden pontjából visszavert jel hatását, akkor integrálnunk 

kell az egész térben, tehát a mért jel nagysága:  

 

Ha „rövid”, azaz csak kis t esetén nem 0, akkor is rövid, azaz csak 

esetén nem nulla. Ebben a rövid intervallumban , és akkor 

. Mivel a jobb oldalon lévő érték nem függ az integrációs változóktól, ezért 
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kiemelhető az integrál elé. Átosztva vele, kapjuk a távolsággal (idővel) korrigált visszavert 

jelet:  

 

Mivel a transducer kilépő felülete kicsi, tehát csak esetén nem 0, és mivel 

csak esetén nem 0, ezért értékét a reflexivitásnak csak a pont kis 

környezetében fölvett értéke befolyásolja, ezért írhatjuk, hogy  

,  

ahol a készüléktől függő konstans.  

Tehát értékét úgy kapjuk meg, hogy a készülék méri értékét, és a mért értéket 

beszorozza -től függő aktuális értékével. A transducer áthelyezésével tetszés 

szerinti pontban meghatározható a reflexivitás értéke.  

 

8.2 A scan 

Az ultrahang orvosi alkalmazásának legegyszerűbb módja az A scan. A reflexivitást a z 

távolság függvényében ábrázoljuk. Ma már ritkán alkalmazott eljárás, de majdnem minden 

alkalmazás erre a felvételi módra vezethető vissza. Korábban pl. a szürkehályog kimutatására 

alkalmazták.  

 
2. ábra 
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8.3 M mode 

Több egymás utáni A scan-t készítenek időközönként, de az egyes A scan-eket nem 

görbeként, hanem színkódoltan ábrázolják: Minél nagyobb R értéke, annál világosabb folt 

felel meg neki. A k. A scan értékeit a k. oszlopban helyezik el. Ez a módszer alkalmas pl. a 

szívbillentyűk mozgásának megfigyelésére.  

 
3. ábra 

 

 
4. ábra, M módú kép Jól látható a mitrális billentyű mozgása 

   

értékének megválasztásánál ügyelnünk kell a vizsgálni kívánt terület maximális 

mélységére: addig nem készíthetünk újabb A scan-t, amíg nem érkezett meg az előzőleg 

kibocsátott jel visszhangja a legnagyobb mélységből. Ez alapján .  
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8.4 B mode 

Az A scan ismételt alkalmazása metszeti kép előállítására is alkalmas. Ennél a módszernél a 

transducer kibocsátó felülete egyenletes legyező, vagy egyenes vonalú mozgást végez. A 

mechanikus mozgás helyett az is megvalósítható, hogy a készülékben több kristályt 

alkalmaznak, és elektronikusan vezérlik, hogy melyik kristály bocsássa ki az ultrahangot. 

Egyenes vonalú mozgást esetén a időközönként végzett A scan színkódolt értékeit 

egymással párhuzamos oszlopokba kell elhelyezni. Legyező mozgás esetén időközönként 

szöggel fordul el a kibocsátó felület, ennek megfelelően a kijelzőn is szögenként elforduló 

szakaszok mentén ábrázolják színkódoltan a reflexivitás értékeket. Világos, hogy a sugárra 

merőleges irányban a felbontás annál gyengébb, minél nagyobb a értéke, és hogy a kép 

részlet minél távolabb van a legyező mozgás középpontjától.  

 
5. ábra 

   

 

Ennél a módszernél is figyelembe kell vennünk azt a korlátozást, hogy . Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mélységig akarunk vizsgálni, és a metszetet 

vonalból kívánjuk előállítani, akkor az ehhez szükséges idő  

.  

Amennyiben ennél finomabb fölbontást szeretnénk elérni, a fölvétel ideje n értékével 

arányosan növekszik.  
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6. ábra 

Hasi ultrahang felvétel 

   

 

8.5 3 dimenziós ultrahang vizsgálat 

   

Egy metszeti kép elkészítése után a transducer kibocsátó felülete a metszetre merőleges 

irányban elmozdul, vagy elfordul. A így mért adatokat 3 dimenziós tömbbe elhelyezve tetszés 

szerinti további földolgozást vagy megjelenítést végezhetünk. A két mechanikus mozgás 

megvalósítása nehézségekbe ütközik, ezért legalább az egyik mozgást több kristály 

elektronikus vezérlésével szokták helyettesíteni. Komoly problémát jelent, hogy a 3 

dimenziós adatok összegyűjtése több másodpercet vehet igénybe, és időközben a vizsgált 

területen elmozdulás történhet. A legújabb ultrahang készülékek már nem hagyományos A 

scan alapján dolgoznak, hanem egyidejűleg több kristályból több vonalat magába foglaló 

zónában bocsátanak ki ultrahangot, és a visszavert jelet is több kristállyal veszik fel. A 

hullámelmélet alapján matematikai módszerek segítségével dolgozzák fel az adatokat, és 

állapítják meg a zóna minden pontjában a reflexivitás mértékét (zóna szonográfia). A zónák 

méretének növelésével, és a párhuzamos feldolgozási lehetőség kihasználásával radikálisan 

csökkenthető az egy metszet előállításához szükséges idő, ezáltal lehetővé válik olyan gyors 

mozgást végző szervek 3 dimenziós vizsgálata, mint a szív.  
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7. ábra 

 

8.6 Doppler ultrahang 

A visszavert jel frekvenciája nagyobb (kisebb), mint a kibocsátott jel frekvenciája, ha a 

visszaverő felület közeledik (távolodik).  

 
8. ábra 

 

   

 

Tegyük fel, hogy a t=0 időpontban egy c sebességgel haladó hullám frontja éppen elérte a v 

sebességgel mozgó visszaverő felületet, és a időpontban hagyta el a teljes hullám ezt a 

felületet. idő alatt a hullám frontja (a visszaverő felület kezdeti helyzetétől) utat 

tett meg (pontozott hullám). Innen . Ugyanekkora utat tett meg a visszavert 

hullám kezdő pontja is a visszaverő felület kezdeti helyzetétől, de közben a visszaverő felület 

-val elmozdult, tehát a visszavert hullám hossza . Ez 

alapján kiszámítható a visszavert hullám frekvenciája: .  

A frekvenciák különbségéből egyszerűen meghatározható a visszaverő felület sebessége:  

 

és innen , mert .  

Ha a c és v sebesség szöget zár be, akkor érvényes.  

A készülék a mért v sebességgel arányos erősségű susogó hangot bocsát ki, ami segít az 

érpálya helyzetének és irányának meghatározásában, hogy az áramló vér iránya és a 
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kibocsátott ultrahang párhuzamos legyen, és numerikusan is kijelzi az áramló vér sebességét.  

A szürke metszeti képen az áramlás irányát és sebességét színes skála szerint szokás 

ábrázolni.  

 
Normális 

 
9. ábra 

Csökkent Vénás keringés vizsgálata 

8.7 Irodalomjegyzék 

Szabo, TL. Diagnostic Ultrasound Imaging. Inside Out. Elsevier Academic Press, 2004. 
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9 A röntgendiagnosztika alapjai 

 

9.1 Röntgensugárzás és anyag alapvető kölcsönhatási jelenségei 

A röntgensugárzás olyan elektromágneses sugárzás, amelynek hullámhossza 0.05 és 10 

nanométer között van. A 0.1 nm-nél hosszabb hullámhosszúságú röntgensugárzást lágy 

röntgensugárzásnak, az ennél rövidebbeket, pedig kemény röntgensugárzásnak. A 

gammasugárzás és a röntgensugárzás tartománya részben átfedik egymást. A két 

elnevezésben azt a különbséget vesszük figyelembe, hogy mi a forrása a sugárzásnak: a 

röntgensugárzást az elektron-atom, töltött részecske - EM tér kölcsönhatások hozhatják létre, 

míg gammasugárzásnak azt az EM sugárzást nevezzük, ami elsősorban a magátalakulások 

során keletkezik. Az anyag atomjai és az elektron elektromágneses kölcsönhatása során az 

elektron lefékeződik, és közben röntgensugárzást bocsát ki. Ha az atommal ütköző elektron 

elég nagy mozgási energiával rendelkezik, akkor képes az atom valamely elektronját kiütni, 

amely elektronhiányt az atom egy magasabb energiájú elektronja tölthet be. A folyamat során 

az atom egy röntgen-fotont bocsát ki, amit karakterisztikus röntgensugárzásnak nevezünk. A 

röntgensugárzást Wilhelm Conrad Röntgen német fizikus fedezte fel, amiért 1901-ben Nobel 

díjat kapott.  

A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás, ami hasonlóan az egyéb energiatartományba 

eső EM hullámokhoz (optikai, infravörös, 0 stb.) eltérő abszorpciós tulajdonságú közegek 

határfelületén reflektálódik, illetve törési jelenséget is mutat. A röntgensugárzás és anyagi 

közeg között fellépő jelenségek jellemző tulajdonságai függenek az adott anyag fizikai és 

kémiai összetételétől valamint az elektromágneses sugárzás energiájától. A röntgensugárzás 

és anyagi közeg kölcsönhatásai közül három folyamat játszik meghatározó szerepet: 

fényelektromos jelenség (fotoeffektus), rugalmatlan vagy Compton-szórás és a rugalmas 

szóródás Thomson illetve Rayleigh-szórás.  

A fényelektromos folyamat során a röntgen-foton átadja a teljes energiáját egy atom 

valamelyik kötött elektronjának, amely az elnyelt energia révén szabaddá válik, vagy egy 

kisebb kötési energiával rendelkező kötött állapotba kerül. A folyamat során az 

elektronburokban egy elektronhiányos állapot u. n. vakancia jön létre, azaz az atom 

gerjesztett állapotba kerül (az atom teljes energiája az alapállapothoz képest nagyobb lesz). 

Az atomból kilökődött ú. n. foto-elektron az anyag belsejében sorozatos kölcsönhatások 

során elveszíti a mozgási energiáját és befogódik. Ha a jelenség az anyagdarab felszínéhez 

közel történik, akkor a foto-elektron jó eséllyel elhagyhatja az őt kibocsátó anyagi közeget. 

Az atom elektronhiányos állapot kétféle folyamat révén szűnhet meg:  

7. Az elektronhiányos állapot betöltődhet egy nagyobb kvantumszámmal rendelkező 

héjról származó elektronnal, amit a két héj közötti energiakülönbséggel rendelkező 

foton emissziója követ. Ez utóbbi atomi eseményt röntgen-fluoreszencia jelenségnek, 

a kibocsátott fotont karakterisztikus fotonnak nevezzük. A kémiai elemek belső 

elektronhéjainak energiája olyan értékű, hogy ez a folyamat a röntgentartományba eső 

elektromágneses sugárzást eredményez. A jelenség főbb lépéseit az 1. ábra mutatja 

be, amin az egyes vízszintes vonalak az elektronállapotok kötési energiáit 

szimbolizálják.  
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1. ábra. Fényelektromos jelenség és karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése 

   

1.  

2. Az atomi legerjesztődés másik lehetséges folyamata során egy sugárzásmentes 

átmenet jön létre. Ebben az esetben az elektronhiányos állapotot betöltő elektron 

potenciális energiájának változását nem követi foton kibocsátása, hanem egy atomi 

elektron emissziója (Auger-jelenség). A legerjesztődés során felszabaduló energia 

fedezi az Auger-elektron kötési energiáját és a kötött atomi állapotból szabaddá váló 

elektron mozgási energiáját is.  

   

A karakterisztikus röntgensugárzás energiája és az emittáló atom rendszáma között 

egyértelmű matematikai kapcsolat van, amit Mosley-törvénynek nevezünk,  

   

 

   

ahol Z az adott atom rendszáma, EK a K héj energiája, a és b konstansok. Az atomok 

rendszáma és az általuk kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás közötti kapcsolat 

lehetőséget ad egy ismeretlen elem azonosítására egy adott anyagban.  

A fotoeffektust követő legerjesztődés két lehetséges módja (karakterisztikus emisszió és 

Auger-jelenség) konkurens folyamatok, és a rendszámtól valamint az elektronhéj 

kvantumszámától függően különböző valószínűséggel következhetnek be. A kétféle esemény 

valószínűségének arányát a fluoreszencia-hozam paraméterrel jellemezhetjük  

   

 

   

ahol a különböző L, M, N, stb. héjakról a K héjra legerjesztődött elektronok száma 

időegység alatt, NK pedig időegység alatt a K héjon keletkezett vakanciák száma. 
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Természetesen a többi héjra is hasonló módon lehet definiálni a fluoreszencia hozamot, 

amely értéke a rendszám növekedésével monoton módon növekszik. A jelenség elméleti 

modelljét Albert Einstein alkotta meg 1905-ben, amiért 1921-ben Nobel-díjat kapott. A 

fotoeffektust ugyan számos anyagvizsgálati eljárásban alkalmazzák az anyagok különböző 

tulajdonságainak meghatározására, de az orvosi képalkotásban nem játszik fontos szerepet. 

Az élő szövetek atomjaiban a K-héjak elektronjai gyengén kötöttek (<500eV), mivel az itt 

előforduló atomok többségének rendszáma kisebb, mint 9. Mivel ilyen energiatartományba 

eső energiával rendelkező fotonok abszorpciója igen nagy, ezért az átlagos szabad úthossz 

egyetlen sejt méretének nagyságrendjébe esik (pl. E=1 keV, izomszövetben kb. 2.7 μm). Ez 

praktikusan azt jelenti, hogy a rövid távolságon már szinte teljesen abszorbeálódó 

karakterisztikus fotonokkal nem kell számolni a röntgendiagnosztikai képalkotásban, mivel 

ezek a fotonok nem érik el a detektort. Az egyetlen kémiai elem, amely ettől az energia-

értéktől nagyobb energiájú karakterisztikus fotonokat emittál és bizonyos szövetekben 

nagyobb mennyiségben fordul elő, a kalcium, aminek a karakterisztikus fotonjainak az 

energiája 3.6-4.1 keV tartományban vannak.  

A fotoelektromos jelenség hatáskeresztmetszete függ az abszorbeáló közeg atomjainak 

rendszámától és röntgennyaláb energiájától. A fotoeffektus valószínűsége egy adott 

fotonenergia esetén kb. az abszorbeáló rendszám köbével arányos ( ), míg adott elem 

esetén az energiával inverz-köbös függést mutat ( ). Ennek az erős 

rendszámfüggésnek nagy jelentősége van a diagnosztikai leképezés során, ugyanis az egyes 

szövetek abszorpciója közötti különbségek következtében az egyes szövettípusokat alkotó 

atomok közötti kis rendszámkülönbségek is jól detektálható kontrasztot eredményeznek. A 

szintén erős nemlineáris energiafüggéséből pedig az következik, hogy a röntgensugárzás 

abszorpciójában elsősorban a kisebb energiatartományok járulnak hozzá nagyobb mértékben 

az egyes szövettípusok közötti megkülönböztethetőségben.  

Az anyag atomjai, elektronjai és röntgen fotonok között más jellegű kölcsönhatások is 

felléphetnek: így a rugalmas vagy másképpen Rayleigh-szórás, illetve a rugalmatlan szórás 

az ú. n.Compton-szórás.  

A rugalmas (vagy koherens) szórási folyamatot először Thomson modellezte a klasszikus 

elektrodinamika eszközei segítségével 1. A rugalmas jelző arra utal, hogy a kölcsönhatás 

során emittált foton a szóródó foton teljes energiájával rendelkezik, azaz a rugalmas 

mechanikai ütközésekhez hasonlóan a folyamatban során nincs energia-disszipáció és a teljes 

bemeneti energiát a szórt foton viszi el. A Thomson által leírt jelenség (Thomson-szórás) 

egy nem polarizált elektromágneses-nyaláb (optikai, röntgen vagy gamma-sugárzás) és egy 

szabad elektron között játszódik le. Az elektronra eső elektromágneses tér az elektron 

harmonikus rezgését idézi elő. A rezgő elektron időben változó elektromágneses teret kelt 

maga körül a rezgés irányának megfelelő iránykarakterisztikával, azaz a dipólsugárzásra 

általában jellemző irány szerinti eloszlással 2. Ezen egyszerű modell alapján kiszámítható a 

Thomson-szórás szögfüggő intenzitás-eloszlása és a folyamat szögfüggő differenciális 

hatáskeresztmetszete, amelyet a (3) összefüggések adnak meg. Ez a szórási jelenség kis 

energiáknál és az atomi rezonanciák energiájától távoli értékeknél ad jelentős járulékot, azaz 

ha a foton frekvenciájára fennáll a feltétel. A (3) összefüggésekben az első 

formula a szögfüggő hatáskeresztmetszet adja meg, azaz egységnyi térszögbe kisugárzott 

energiahányadot  
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ahol az ún. klasszikus elektronsugár, a vákuum 

dielektromos állandója, c a fénysebesség, e és m az elektron töltése és tömege, r a szóró 

objektum és a szórt sugárzás észlelésének távolsága, a szóródó sugárzás terjedési iránya és 

a szórt nyaláb iránya által bezárt szög. A hatáskeresztmetszet nem függ a primer foton 

energiájától.  

Megváltozik a szórás jellege és a hatáskeresztmetszet szögeloszlása, ha feltételezzük, hogy a 

szóró elektron harmonikusan kötött, illetve figyelembe vesszük egy atom összes (kötött) 

elektronjának a hatását a szórás folyamatára. Az ilyen folyamatot, ha a foton egy vagy több 

kötött állapotban lévő atomi elektronnal lép elektromágnese kölcsönhatásba oly módon, hogy 

az atomot nem ionizálja és nem is hozza gerjesztett állapotba, Rayleigh-szórásnak nevezzük. 

A folyamat végén (hasonlóan a Thomson-jelenséghez) az atommal kölcsönhatásba lépő foton 

energiájával egyenlő energiájú foton hagyja el az atomot, azaz a szóródás során a folyamatba 

belépő és kilépő fotonok frekvenciája azonos lesz. Ebben az esetben is feltételezhetjük 

, hogy az elektronok kényszer-rezgésbe jönnek a külső elektromágneses tér 

(röntgen- vagy gamma-sugárzás) hatására. A gerjesztő elektromos erőtér frekvenciája 

röntgen- és gammasugárzás esetén lényegesen nagyobb, mint a gyengén kötött atomi 

elektronok sajátfrekvenciája. Ebből következően a gerjesztő foton elektromos terének a rezgő 

elektronhoz viszonyított valamely ellentétes fázisában az elektron lassulni fog és ekkor 

elektromágneses sugárzást fog emittálni. Ha a gerjesztő frekvencia lényegesen kisebb, mint 

az atomi elektronok rezonancia-frekvenciája (azaz az abszorpciós élek frekvenciája), akkor 

az atom olyan elektromágneses sugárzást bocsát ki, amelynek frekvenciája azonos a 

folyamatot elindító sugárzás frekvenciájával, azaz a két sugárzás koherens lesz egymással. 

Mivel a kötött atomi elektronok a köztük lévő Coulomb-kölcsönhatás miatt nem tekinthetőek 

egymástól teljesen függetlennek, ezért az emittált sugárzás intenzitása sem állítható elő az 

egyes elektronok sugárzási járulékainak egyszerű algebrai összegeként. Az atomi elektronok 

együttes hatását a hatáskeresztmetszet számításában egy ú. n. szórási faktorral vehetjük 

figyelembe a (4) egyenlet szerint:  

   

 

   

 

 

ahol a momentum TRzfer, a λ a beeső foton hullámhossza, Z a szóró közeg 

atomjainak rendszáma és az F(x,Z) szögfüggő tag az atomi forma-faktor. Ez utóbbi taggal 

vehetjük számításba az összes atomi elektronnak a szórási hatáskeresztmetszetre gyakorolt 

hatását. A (4) összefüggésből látható, hogy a Rayleigh-szórás hatáskeresztmetszete függ a 

gerjesztő foton energiájától és a vele kölcsönható atom rendszámától is. A Rayleigh-szórás 
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hatáskeresztmetszete általában jóval kisebb az egyéb foton-atom kölcsönhatási jelenségekhez 

képest (fotoeffektus, Compton szórás), de ennek ellenére ez az atomi jelenség adja a röntgen-

diffrakción és a Bragg-reflexión alapuló méréstechnikai eljárások alapját.  

A rugalmas szórási folyamatokkal ellentétben a Compton-szórás során a foton az 

energiájának csak egy kis részét adja át az atomi elektronnak 3. Ez a folyamat csak akkor jön 

létre, ha az elektron a foton energiájához képest csak kis kötési energiával rendelkezik. Ilyen 

elektronok az atomok külső pályáin fordulnak elő. Ha az elektron elhanyagolható nagyságú 

kötési energiával rendelkezik a foton energiájához képest, akkor lehetségesé válik az 

impulzusátadás a foton és elektron között. A folyamat során megváltozik a beeső foton 

energiája és terjedési iránya is, és a kölcsönható elektron szabaddá válik. A primer (E) és a 

szórt foton energiái (E*) nagysága között fennálló matematikai kapcsolatot a (5) egyenlet írja 

le, ahol a szórt foton terjedési iránynak szöge a primer foton irányához képest, 

m az elektron nyugalmi tömege, c a fénysebesség.  

 

   

 

A Compton-folyamat egységnyi térszögre vonatkozó, a primer foton terjedési irányához 

viszonyított, szögfüggő hatáskeresztmetszetét a O. Klein és Y. Nishina számította ki először 

1922-ben amit közismerten a Klen-Nishina formulának ismerünk (6)  

 

   

 

   

ahol , FKN a Klein-Nishina forma faktor, a (3) összefüggéssel megadott Thomson 

hatáskeresztmetszet és . A Compton folyamat szög szerinti differenciális 

hatáskeresztmetszetét a 2. ábra mutatja be az paraméter különböző értékeinél. Az 

értéknek a szabad elektronon bekövetkező Thomson szórás felel meg. Észrevehető, 

hogy nagy fotonenergiák esetén az előre-szórás valószínűsége jelentősen megnő.  

A Compton-szórási folyamatban a meglökött elektron energiája egy meghatározott 

energiatartományba esik a szórási szög értékétől függően. Ennek közvetlen következménye, 

hogy Compton-sugárzás a röntgen- és gamma spektrumokban mindig megfigyelhető 

folytonos energia-eloszlással rendelkező hátteret eredményez.  

Nagyenergiájú (röntgentartományon kívül eső energiával rendelkező) elektromágneses 

sugárzás esetén bekövetkezhet a párkeltés folyamata. Ennek során egy megfelelő energiával 

rendelkező gamma-foton a detektor anyaga egy atommagjának erőterében elektron-pozitron 

párrá alakulhat. Ehhez az szükséges, hogy a foton energiája nagyobb legyen, mint a 2mc
2
 

=1.022 MeV érték. Ha a MeV feltétel teljesül, azaz a foton energiája 

nagyobb, mint a két részecske nyugalmi tömegeinek összege, akkor a foton maradék 

energiája az elektron és pozitron kinetikus energiájára fordítódik.  
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2. ábra A Compton-jelenség szögfüggő hatáskeresztmetszete különböző fotonenergiák esetén. 

   

 

A pozitron később egyesül egy elektronnal, aminek eredményeképpen annihiláció következik 

be, aminek során két 0.511 MeV energiájú foton jelenik meg közel 180 fokos szöget bezáró 

irányokban. A párkeltés folyamatának hatáskeresztmetszete az alábbi (7) kifejezéssel 

arányos:  

 

   

Ha gamma vagy röntgennyaláb halad keresztül egy anyagrétegen a fenti folyamatok a nyaláb 

energiájától függő, együttes hatására a nyaláb intenzitása csökken, illetve szórt fotonok 

jelennek meg.  

Abszorpció 

   

 

Ha egy x vastagságú sík anyagdarabra egy párhuzamos sugarakból álló röntgennyaláb esik 

(síkhullám), akkor a mintát elhagyó nyaláb intenzitása csökkenésének mértékét a (8) 

tapasztalati összefüggéssekkel írhatjuk le.  

 

   

A (8) függvényekben I0 a minta anyagába belépő nyaláb intenzitása (a sugárzás energiaáram-

sűrűségével arányos mennyiség), I(x) az x vastagságú mintából kilépő sugárzás intenzitása, 

µl(1/cm) és µm(cm
2
/g) az ú. n. lineáris-, illetve a tömegabszorpciós együttható, az anyag 

sűrűsége és xl(cm) és xm(g/cm
2
) az abszorbeáló anyagréteg vastagsága.  

A (8) összefüggésben az abszorbeáló réteg vastagságát (1/cm vagy g/cm
2
) (egységekben is 
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meg lehet adni, attól függően, hogy melyik abszorpciós definíciót alkalmazzuk. A 

tömegabszorpciós együttható használata azzal a gyakorlati előnnyel jár, hogy egy adott 

anyagréteg abszorpciós hatásának számításhoz nem kell ismerni az anyag sűrűségét, csak az 

egységnyi mértékű felület mögött lévő abszorbeáló anyagréteg tömegét.  

Egy röntgensugár intenzitása csökkenésének oka a fentiekben részletezett, az abszorbeáló 

anyagban lejátszódó foton-atom kölcsönhatások: fotoeffektus, koherens és inkoherens szórás 

stb.. A tömegabszorpciós és lineáris abszorpciós együtthatók között a összefüggés 

adható meg, amiből látható, hogy a lineáris abszorpciós együttható függ az anyag 

sűrűségétől.  

Mivel a röntgennyaláb intenzitásának csökkenését mindhárom atomfizikai folyamat egyaránt 

okozhatja a röntgensugárzás energiája és az abszorbeáló közeg rendszámától, illetve 

összetételétől függően, ezért a tömegabszorpciós együttható három tag összegére bontható 

fel.  

   

 

   

ahol az egyes tagok a nekik megfelelő folyamatokból származó tömegabszorpciós 

együtthatókat jelentik. A három folyamat hatásának energiafüggésére egy példát a 3. ábra 

mutatat be, ahol az ólom abszorpciós függvényeinek energiafüggése látható 1< E < 200 keV 

energiatartományban.  

Általánosságban megállapítható, hogy az abszorpciós együttható értéke meglehetősen 

bonyolult módon függ a röntgensugárzás energiájától (3. ábra), ami elsősorban az egyes 

elektronhéjak ionizációs hatáskeresztmetszetének (fotoeffektus) energiafüggésével 

kapcsolatos, mivel a röntgentartományban az abszorpció nagy része ebből a folyamatból 

származik. Az energiafüggő abszorpciós függvényekben ugrások figyelhetőek meg egy-egy 

meghatározott, az adott elemre jellemző energián, amit abszorpciós éleknek nevezzük. Egy 

ilyen él energiája megfelel egy atomi héj ionizációs energiájának.  

 
3. ábra 
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Az abszorpciót leíró (8) összefüggést elvi megfontolások útján is megkaphatjuk, ha azt a 

közelítő feltételezést tesszük, hogy az összes, az abszorbeáló rétegben lévő, atom hozzájárul a 

gyengítési folyamatokhoz. Ha egyetlen atom hatáskeresztmetszete , akkor egy felületű és 

vastagságú anyagrétegben lévő összes atom abszorbeáló hatását a (10) összefüggéssel adható 

meg 

 

   

ahol az felületű és vastagságú anyagrétegben lévő atomok sűrűsége (atom/cm
3
), I0 az 

anyagrétegbe belépő sugárzás intenzitása. Összevetve a (8) és (10) formulákat a kétféle 

abszorpciós definícióra az alábbi függvényeket kapjuk:  

 

   

 

   

Ha az abszorbeáló anyag több kémia elemet is tartalmaz vegyületek vagy elegyek 

formájában, akkor az abszorpció számításánál ezt a tényt figyelembe kell venni az alábbi (10) 

összefüggés szerint  

   

 

   

 

ahol i=1,...,n a mintában található kémiai elemek indexe, Ci az i. elem tömeg szerinti 

koncentrációja, és µ(Zi,E) az i. elem rendszámtól és a röntgensugárzás energiájától függő 

tömegabszorpciós együtthatójának értéke. Természetesen, a mellékfeltételnek 

minden esetben teljesülni kell.  

Ha egy röntgen-foton energiája nagyobb, mint az abszorpciós él energiája, akkor az 

abszorpció mértéke lényegesen nagyobb lesz, mint az abszorpciós éltől kisebb energiával 

rendelkező fotonok esetén. Az abszorpciós ugrásoktól függetlenül az energia növekedésével 

az abszorpció a röntgen tartományban monoton csökkenő tendenciát mutat.  

Az abszorpciós függvény fotoeffektusból származó járulékát és két egymást követő 

abszorpciós él közötti energia- és rendszámfüggését az ú. n. Bragg–Pierce-féle empirikus 

összefüggéssel lehet megadni  
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ahol a fotoeffektusból származó abszorpció értéke E energián, Z az anyag 

rendszáma, az a, b, c együtthatók értéke az egyes abszorpciós élek közötti tartományokban 

változik , , . Az egyes elemek és összetett anyagok energiafüggő abszorpcióját számtalan 

irodalmi forrásban megtalálhatjuk, de rendelkezésre állnak olyan összefoglalások is, ahol 

közvetlenül a gyakorlati felhasználás számára kiszámított abszorpciós értékek találhatóak 

táblázatos formában. A National Institute of Standard and Technology honlapja tartalmaz 

ilyen abszorpciós gyűjteményt a periódusos rendszer összes elemére az elektromágneses 

hullám energiája (frekvenciája) függvényében, illetve néhány gyakrabban előforduló keverék 

anyagra, illetve különböző emberi szövettípusra. (http://www.nist.gov/pml/data/index.cfm)  

A röntgensugarak abszorpciójával kapcsolatban bevezetünk néhány gyakrabban alkalmazott 

fogalmat és definíciót.  

1. Foton átlagos szabad úthossza:  

2. Felezési rétegvastagság:  

3. Tizedelő rétegvastagság:  

   

 

 

A foton-elektron, foton-atom jelenségek fontosabb tulajdonságainak áttekintését mutatja be 

az 1. táblázat, megadva a domináns energiatartományokat, ahol az adott folyamat nagyobb 

mértékben vesz részt a foton-részecske kölcsönhatásokban, illetve a folyamatban keletkező 

részecske típusát és az adott folyamat rendszám- és energiafüggésének jellegét.  

http://www.nist.gov/pml/data/index.cfm
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1. Táblázat. Foton-elektron jelenségek tulajdonságainak összehasonlítása  

Jelenség Fotoeffektus 
Rayleigh-

szórás 

Compton-

effektus 
Párkölcsön-hatás  

A folyamat jellemzője 
foton 

megszűnik 
szóródás szóródás foton megszűnik  

Tömegabszorpció 

rendszámfüggése 
µ∝Z

4
  µ∝Z

2
 µ∝Z µ∝Z  

Keletkező részecske fotoelektron ----- 
Compton 

elektron 

elektron-pozitron 

pár  

Jellemző energiatartaomány <20keV <20keV 20keV-10MeV 10MeV<  

Jellemző energiatartomány 

vízben 
< 500 keV < 100 keV 

500 keV – 3 

MeV 
3 MeV < 

   

 
4. ábra 

   

A tömegabszorpciós és lineáris abszorpciós függvényeken kívül további abszorpciós 

tulajdonságokat leíró függvények is definiálhatóak, amelyek egy-egy alapfolyamathoz vagy 

atomi jelenséghez köthetőek.  

1. Atomi hatáskeresztmetszet (µa, cm
2
/atom)  

2. Elektromos hatáskeresztmetszet (µe, cm
2
/elektron)  

3. Energiaátadás koefficiens (µTR)  

4. Energia-abszorpciós függvény (µab)  

   

Az egyes fenti mennyiségek között az alábbi (15) összefüggések teremtenek számszerű 

kapcsolatot:  
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Az energiaátadás abszorpciója (µTR) azt fejezik ki, hogy mennyi energiát ad át a foton az 

általa, a foton-atom folyamatokban részt vevő részecskéknek (töltött részecskék, elektronok), 

míg az energia-abszorpciós függvény azt adja meg, hogy a foton összesen mennyi energiát 

ad át a fékező közegnek. Ennek megfelelően erre a két mennyiségre az alábbi definíciók 

adhatóak.  

 

   

ahol ĒTR mennyiség az átlagos energia, amit a foton átad a keltett töltött részecskéknek, míg a 

Ēab mennyiség azt fejezi ki, hogy átlagosan mennyi energiát adott át a foton az abszorbeáló 

közegnek. A fent definiált átlagenergia értékek között értelemszerűen fennáll a (17) 

összefüggés,  

 

   

ahol Ērad az átlagos energia, amit a részecskék elvesztenek olyan ütközések és 

elektromágneses kölcsönhatások következtében, ami valamilyen elektromágneses sugárzással 

jár. Ennek megfelelően, ezen abszorpciós együtthatók között az alábbi összefüggés adható:  

 

   

ahol a g tényező adja meg azt az energiahányadot, ami sugárzás útján disszipálódik a 

közegben (sugárzási hányad). Megjegyzendő, hogy a közegnek átadott energia legnagyobb 

része fékezési sugárzás (l. alábbiakban) útján távozik a közegből.  

Diagnosztikai vizsgálatok során az egyik legfontosabb tervezési szempont a pacienst érő 

sugárdózis minimalizálása a vizsgált területről kinyerhető információ maximalizálása mellett. 

Ebből a szempontból fontos, hogy a besugárzott szövetekben az abszorbeált energia minél 

kisebb legyen. Ennek mérésére vezették be a lineáris energiaátadás (LET=linear energy 

Transfer) fogalmát, amely megadja, hogy a részecske vagy foton pályája mentén mennyi az 

abszorbeáló közegben a hosszegységre eső, ionizációra fordítódott energiaátadás (specifikus 

energiaátadás). A nagy LET értékkel rendelkező részecskék az alfa részek, ionok, proton, 

amik abszorbeálódása az élő szövetekben súlyosabb biológiai következményeket 

eredményeznek. Jóval kisebb specifikus energiaátadás következik be a könnyű részecskék 

(elektron, pozitron) és elektromágneses sugárzás elnyelése esetén.  



Tankönyv fizikusoknak 

492 

 

Fékezési sugárzás keletkezése és tulajdonságai  

Ha egy elektromos töltéssel rendelkező részecske elektromos vagy mágneses térben 

fékeződik (megváltoztatja a sebessége irányát és/vagy a sebessége nagyságát), akkor 

elektromágneses sugárzási teret kelt maga körül. Az így létrejött EM sugárzás folytonos 

spektrummal rendelkezik (frekvencia, vagy hullámhossz szerinti intenzitás-eloszlása 

folytonos), és az elektromos és mágneses térerősségek vektorai merőlegesek a terjedés 

irányára (transzverzális hullám). Az angol elnevezése is (Bremsstrahlung= fékezési sugárzás) 

utal a német eredetű felfedezésre.  

A jelenség megértéséhez és leírásához vizsgáljuk meg egy nyugalomban (5a. ábra) illetve egy 

állandó sebességgel egyenes vonalú egyenletes mozgást (5b. ábra) végző töltött részecske 

elektromos terét. Az 5. ábra szerint a nyugalomban lévő, Q elektromos töltéssel rendelkező 

részecske sztatikus elektromos tere gömbszimmetrikus szerkezetű, azaz a két 

koordinátatengely szerinti komponenseket a (19) összefüggésekkel írhatjuk le.  

 

   

Ha egy részecske a megfigyelőhöz képest állandó v sebességgel mozog x irányban, illetve ha 

a megfigyelő mozog a részecskéhez képest, akkor a megfigyelő által észlelt, a részecske által 

keltett elektromos tér szerkezete megváltozik a statikus esethez képest. Az elektromos mező 

szerkezetének kiszámításához figyelembe kell venni a két vonatkoztatási rendszer között 

használatos Lorentz-TRzformációt, valamint térjünk át gömbkoordinátákra.  

 

   

ahol és , c a fénysebesség. Ekkor a ponttöltés által keltett elektromos 

teret a (*)-al jelölt vonatkoztatási rendszerben a (20) összefüggéssel lehet megadni  

 

   

A térerősség nagyságának szög szerinti eloszlását a megfigyelőhöz képest 

nyugvó, valamint a mozgó vonatkoztatási rendszerben (felhasználva az és 

egyenleteket) a következő függvénnyel lehet leírni:  

 

   

Ha a sebesség nem relativisztikus, azaz akkor visszakapjuk a nyugvó töltés elektromos 

terét, de ha a , akkor az elektromos tér szerkezete a (22) függvény szerint nem izotróp, 

szemben a nyugvó töltés terének izotróp eloszlásához képest. Ennek megfelelően, a 

megfigyelőhöz képest mozgó, illetve nyugvó vonatkoztatási rendszerben a két térszerkezet 

közötti különbséget az 5. ábra szemlélteti.  
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5. ábra. Egy nyugvó (a) és v sebességgel, x irányba TRzlációs mozgást (b) végző pozitív 

töltésű részecske elektromos tere. 

   

Ebből az látszik, hogy a mozgó vonatkoztatási rendszerben megszűnik az elektromos 

térerősségnek a nyugvó rendszerre jellemző izotróp eloszlása és ezzel együtt a térerősség 

nagyságának szerint változó jellege.  

 
6. ábra 

   

Ha megvizsgáljuk egy gyorsuló mozgást végző pontöltés terét az idő függvényében, akkor a 

kezdetben még nyugvó töltés által keltett sztatikus elektromos teret felváltja egy anizotróp 

eloszlású szerkezettel rendelkező mező. Az elektromos mező szerkezetében bekövetkezett 

változás (izotróp-anizotróp) fénysebességgel terjed a térben.  

A gyorsulás megszűnése után a mező szerkezete egy 0>Δv sebességgel mozgó töltésre 

jellemző szerkezetet fogja mutatni (6. ábra). Kiszámítható, hogy az átmeneti tartományban 

(izotróp-anizotróp átmenet) a mező elektromos vektorának nagysága és irányának eloszlása 

függ a töltés gyorsulásának nagyságától és a gyorsulás időtartamától.  

Hasonló következtetést tehetünk a fordított esetre, amikor egy v sebességgel mozgó töltés 

fékeződik és a sebessége nulla lesz (7. ábra). Észrevehető a 6. és 7. ábráról, hogy az átmeneti 

tartományban a térerősség iránya közelítőleg tangenciális, illetve ennek megfelelően a 

terjedés iránya közel radiális. Ez azt jelenti, hogy a fénysebességgel terjedő tartomány 

transzverzális hullámként viselkedik.  
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7.ábra 

   

Ilyen elektromágneses sugárzást kelthet egy közönséges dipólban rezgő mozgást végző 

elektron, vagy egy elektron, amely atomok elektromos terében fékeződik. Ezt a jelenséget 

felhasználva lehet előállítani a különféle hullámhosszúságú radióhullámokat, az optikai 

tartományba eső EM hullámok egy részét, de így keletkezik a fékezési röntgensugárzás is.  

   

Karakterisztikus röntgensugárzás  

Ha egy atom elektronhéjának valamely nívóján egy elektronhiányos állapotot hozunk létre, 

akkor az egy rövid időn belül betöltődik egy nagyobb energiaszinten (nagyobb 

főkvantumszámmal rendelkező) lévő elektronnal. Minél nagyobb egy elem rendszáma, annál 

nagyobb számú lesz a különféle lehetséges legerjesztődések száma. Azonban csak azok az 

átmenetek valósulhatnak meg, amelyek eleget tesznek az összes megmaradási tételnek. Így 

elég sok kombináció egyáltalán nem jöhet létre, amiket tiltott átmenetnek nevezünk.  

 
8.ábra 

   

Az igen nagyszámú lehetőség közül az olyan átmenet valósul meg legtöbbször, amelynek az 

átmeneti valószínűsége a legnagyobb és a kvantummechanikai kiválasztási szabályok nem 

tiltják. Ez a tény abban a spektroszkópiai tapasztalatban nyilvánul meg, hogy a 
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karakterisztikus röntgenspektrumokban az egyes vonalak intenzitásainak arányai az adott 

elemre jellemző, meghatározott értékek rendszere. Az atomok elektronjai energiaállapotainak 

szerkezét és a lehetséges átmeneteket a 8. ábrán lehet áttekinteni, ahol a réz 

elektronszerkezete látható.  

A leggyakrabban megvalósuló elektronátmenet az ú. n. elektromos dipólátmenet (), ezért a 

kvadrupólátmenetek sokkal kisebb intenzitású csúcsokat eredményeznek a 

röntgenspektrumokban. A dipól- és kvadrupólátmenetekhez tartozó karakterisztikus 

vonalakat diagramvonalaknak nevezzük, amikhez tartozó kiválasztási szabályok az alábbiak:  

1. Dipólátmenet esetén a főkvantumszám a nullát kivéve tetszőleges értékkel 

megváltozhat.  

2. A mellékkvantumszám változása Δl = ±1, és a belső kvantumszám változása Δj = 0, 

±1 lehet.  

3. Kvadrupólátmenet esetén Δn ≠ 0, Δl = ±2, Δj = 0, ±1, ±2.  

   

A karakterisztikus röntgenvonalak jelölésére többféle rendszer terjedt el, amit az elmúlt 20 

évben ésszerűsítettek a korszerű röntgen-spektroszkópiai technikai lehetőségek és elvek 

figyelembe vételével.  

3. Táblázat. Röntgenvonalak jelölése a Siegbahn-féle és az IUPAC által javasolt 

rendszerekben  

Siegbahn IUPAC Siegbahn IUPAC Siegbahn IUPAC Siegbahn IUPAC  

Kα1  K-L3  Lα1  L3-M5  Lγ1  L2-N4  Mα1  M5-N7  

Kα2  K-L2  Lα2  L3-M4  Lγ2  L1-N2  Mα2  M5-N6  

Kβ1  K-M3  Lβ1  L2-M4  Lγ3  L1-N3  Mβ  M4-N6  

KIβ2  K-N3  Lβ2  L3-N5  Lγ4  L1-O3  Mγ  M3-N5  

KIIβ2  K-N2  Lβ3  L1-M3  Lγ4'  L1-O2  Mδ  M4,5-N2,3  

Kβ3  K-M2  Lβ4  L1-M2  Lγ5  L2-N1    

KIβ4  K-N5  Lβ5  L3-O4,5 Lγ6  L2-O4    

KIIβ4  K-N4  Lβ6  L3-N1  Lγ8  L2-O1    

Kβ4x  K-N4  Lβ7  L3-O1  Lγ8'  L2-N6(7)   

KIβ5  K-M5  Lβ7'  L3-N6,7 Lε  L2-M1    

KIIβ5  K-M4  Lβ9  L1-M5  Ll  L3-M1    

  Lβ10  L1-M4  Ls  L3-M3    

  Lβ15  L3-N4  Lt  L3-M2    

  Lβ17  L2-M3  Lu  L3-N6,7   

    Lv  L2-N6(7)   

   

A röntgen-spektroszkópia korai szakaszában az ú. n. Siegbahn-féle szisztémát alkalmazták, 

amely ugyan majdnem tartalmazta az összes lehetséges átmenetet, de a jelölési rendszerben 

számos ésszerűtlenség volt. A 3. Táblázatban találhatóak az egyes röntgenvonalaknak 

megfelelő Siegbahn-féle jelölés és a modernebb spektroszkópiai technikai lehetőségeknek 

célszerűen alkalmasabb IUPAC által javasol jelölés. Ez a rendszer az egyes vonalakat az 
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eredetüknek megfelelően, az átmenethez tartozó nívószintek jelölését felhasználva adja meg, 

így az elnevezésből közvetlenül látható, hogy az adott röntgenvonal milyen 

elektronátmenetből származik.  

Az ilyen módon jelölt vonalakat diagramvonalaknak nevezzük. A valóságos 

röntgenspektrumokban megjelenhetnek olyan vonalak is (szatelit röntgenvonalak), amiket ez 

a jelölési rendszer nem tud leírni.  

Az egyes elektronhéjakat K, L, M, N (n=1: K, n=2: L, n=3: M,…) betűkkel jelöljük A 8. ábra 

az egyes nívók energiáinak aránya szempontjából torzított, mivel a valóságban az azonos 

főkvantum-számokhoz tartozó nívók közti különbség jóval kisebb. A karakterisztikus 

röntgensugárzás rendszerezéséhez bevezetett jelölésrendszer: ha az átmenet a K (L,M, stb.) 

héjra történik, akkor K (L,M, stb.) sorozatbeli sugárzásról beszélünk, míg egy sorozaton belül 

a legintenzívebb vonal az α, ami pl. K sorozat esetén az L → K átmenetnek felel meg ( Kα), 

míg az M → K átmenethez tartozót Kβ vonalnak nevezzük. Egy alsorozaton belül számozott 

alsó indexeléssel jelöljük a finomszerkezetből adódó vonalakat.  

A szatelit vonalak akkor keletkezhetnek, ha az atomokat érő ionizáló hatás olyan intenzív, 

hogy egyetlen atom többszörös ionizációjának a valószínűsége nem elhanyagolható. Ezek a 

vonalak abban különböznek a diagramvonalaktól, hogy energiájuk kicsit különbözik a 

diagramvonalak energiájától. A többszörösen ionizált atom nívósémája kismértékben 

eltolódik az egyszeresen ionizált atomhoz képest, mivel az atomot alkotó töltések száma 

megváltozik. Ennek következtében az egyes átmenetekhez tartozó energiakülönbségek is 

megváltoznak. A detektált röntgenspektrumokban ez a jelenség a diagram vonalakhoz képest 

eltolódott „új” vonalak megjelenésével jár.  

A 9. ábra bemutat egy tipikus röntgenspektrumot, amely karakterisztikus vonalakat is 

tartalmaz. A spektrum egy acél ötvözetről készült, amely számos, különböző koncentrációval 

rendelkező alkotóelemet tartalmaz.  

 
9.ábra 

   

A spektrum oly módon keletkezett, hogy a fenti acélmintát egy folytonos energia-eloszlással 

rendelkező, röntgencső által keltett fékezési sugárzással gerjesztettük fotoeffektus révén. Az 

így keletkező elektronhiányos állapotok betöltődtek valamilyen, nagyobb főkvantumszámmal 

rendelkező elektronokkal, ami különböző intenzitással rendelkező karakterisztikus vonalakat 

eredményezett. Ezen kívül az egyes karakterisztikus csúcsok intenzitása függ az adott elem 

mintabeli mennyiségétől is, és a minta alkotóelemeinek rendszámaitól az abszorpció 
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rendszámfüggésén keresztül. Így az elemek koncentrációja mértékének, valamint az egyes 

elemek elektronnívói átmeneti valószínűségének megfelelően az egyes karakterisztikus 

röntgenvonalak intenzitása eltérő mértékű. A jelenségkört fel lehet használni, arra, hogy 

meghatározzuk tetszőleges összetételű anyagok alkotóelemeinek mennyiségét, illetve a 

mintabeli részarányát. Ezt az anyagvizsgálati módszert röntgen-fluoreszcencia analízisnek 

nevezik.  

Röntgensugarak polarizációja  

A röntgensugárzás transzverzális hullám, tehát létezhet polarizált formában is. Ha egy dipól 

oszcillátor sugároz, akkor a kisugárzott EM hullám elektromos vektora a dipólt alkotó 

elektromos töltés rezgésének irányával párhuzamos lesz, illetve merőleges a terjedés irányára. 

Az is előfordulhat, hogy egy röntgennyalábban nem minden sugármenet polarizált; ekkor a 

nyalábot részlegesen polarizáltnak nevezzük. A polarizáltság mértékét a (23) összefüggéssel 

jellemezhetjük  

 

   

ahol és az emisszió síkjával párhuzamos és arra merőleges polarizációval rendelkező 

hullám intenzitását jelenti. Ha a röntgennyaláb teljesen polarizált, azaz P=1, akkor a teljes 

nyaláb elektromos vektora párhuzamos az emissziós síkkal, ha viszont bármely, két egymásra 

merőleges polarizációs irányhoz egyenlő nagyságú intenzitás tartozik, akkor a nyalábot 

polarizálatlannak hívjuk P=0.  

Mivel a szórási folyamatok és azok hatáskeresztmetszete függ a röntgennyaláb 

polarizáltságának fokától, ezért ennek a tulajdonságnak nagy jelentősége van a röntgen-

spektrometriában és a röntgensugárzásra alapozott képalkotásban. A röntgencsövek által 

keltett fékezési sugárzás részben polarizált, aminek mértéke függ a röntgenforrás geometriai 

és technikai kivitelétől, szerkezeti felépítésétől.  

A polarizáltság mértékének változását mutatja be a 10. ábra, ami a (23) szerint definiált 

értékeket ábrázolja a röntgenenergia, a röntgencső feszültsége illetve az anód rendszáma 

függvényében 2. A frekvenciaérték a röntgencső spektrumában megjelenő maximális 

frekvencia (rövidhullámú határ), aminek értékét a röntgencsőre kapcsolt anód-katód 

feszültség határozza meg (l. a következő fejezet). A 10. ábra szerint a rövidhullámú határ 

közelében a polarizáció majdnem 1 értékű, míg a nyaláb a kisebb frekvenciák tartományában 

szinte teljesen polarizálatlan.  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/2
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10. ábra 

 

 

9.2 Röntgenforrások 

 

9.2.1 Radioaktív izotópok 

Röntgenforrásként olyan radioaktív izotópok is alkalmasak lehetnek, amelyek bomlásuk 

során röntgensugárzást bocsátanak ki. Az egyik ilyen jelenséget produkáló bomlás mód lehet, 

az ú. n. belső konverzió (angolul internal transition = IT), amely során a felszabaduló energiát 

nem egy gamma sugárzásként emittálódott foton viszi el az atommagból, hanem valamelyik 

belső elektronhéjon lévő elektron viszi el miközben távozik az atomi kötésből. Az így 

létrejött elektronhiányos állapot (vakancia) betöltődik egy nagyobb kvantumszámmal 

rendelkező elektronhéjon lévő elektronnal, amely folyamat során az atom teljes energiájának 

csökkenését egy karakterisztikus röntgenfoton visz el. A belső konverzió általában versenyez 

a gamma-sugárzással, elsősorban olyan átmeneteknél, amikor a gamma-átmenet 

valószínűsége valamely hátráltató körülmény (pl. nagy impulzusmomentum-változás) miatt 

első rendben tiltott. Másik konkurens lehetőség a többi izotóphoz „protonfelesleggel” 

rendelkező magok esetén az elektronbefogás (electron capture = EC), melynek során, a belső 

héjon lévő elektronok egyikét az atommag befogja, és egy protonnal kombinálódva neutron 

“keletkezik”, ezzel stabilizálva a magot.  

 

   

A befogott elektron helyén képződött vakancia betöltődhet egy külső héjon lévő elektron 

legerjesztődésével. A folyamat során a leányelemre jellemző valamelyik karakterisztikus 

röntgenfoton emittálódik, aminek energiája attól függ, hogy a leányelem lehetséges 
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elektronátmenetei közül melyik valósul meg.  

Hasonlóan a fotoeffektus útján létrejövő legerjesztődésekhez az egyes röntgenátmenetek 

létrejöttét azok átmeneti valószínűsége határozza meg, aminek következtében a detektált 

röntgenspektrumokban az egyes karakterisztikus röntgenvonalak intenzitásának az aránya 

meghatározott értékkel rendelkezik.  

   

2. Táblázat. Néhány röntgensugárzó radioizotóp.  

A leggyakrabban 

alkalmazott radioizotópok 

Felezési 

idő 

Emittált röntgen-

vonal (keV) 

Bomlásonkénti 

hozam (%) 
Bomlási mód  

55Fe 2.7 év 5.9 (Mn-Kα) 26 elektronbefogás  

109Cd 453 nap 
22.1 (Ag-Kα), 

87.7 (γ) 
107, 4 elektronbefogás  

241Am 458 év 59.6 (γ), 26.4, (γ) 36, 40 alfa-sugárzás  

57Co 270 nap 
136 (γ), 122 (γ), 

14.4 (γ) 
85.2, 9.7, 51 elektronbefogás 

   

Radioaktív anyagokat, mint röntgen sugárforrásokat elsősorban röntgen-fluoreszcencia 

analízisben szokták alkalmazni, amikor a bomlást követően a létrejött leányelem a rá 

jellemző karakterisztikus sugárzást emittálja. A röntgencsövekhez képest ez a sugárforrás 

azzal az előnyös tulajdonsággal bír, hogy kompakt, kis méretekben is előállítható, hordozható 

és csak néhány diszkrét energiaérték fordul elő a spektrumában (a leányelem karakterisztikus 

röntgenvonalai). A gerjesztés során létrejövő másodlagos röntgenspektrum mentes az 

intenzív fékezési spektrumtól, ami a röntgencsőből származó spektrumokban megfigyelhető. 

A hátránya viszont az, hogy a sugárforrást, a röntgencsövekkel ellentétben, nem lehet 

„kikapcsolni” ezért folyamatosan gondoskodni kell a megfelelő sugárvédelemről.  

   

 

9.2.2 Röntgencső 

A legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott röntgenforrások a röntgencsövek. A 

szerkezetük egy olyan „cső” aminek belsejében vákuum van, és két elektróda helyezkedik el. 

Az elektródákra egyenfeszültséget kapcsolva a katódból elektronok lépnek ki, amelyek az 

elektromos térben gyorsulva elérik az anód felületét. Annak érdekében, hogy a katódból 

elegendően nagyszámú elektron lépjen ki, annak hőmérsékletét növelni kell (termikus 

emisszió). Ezt legegyszerűbben egy izzószál segítségével lehet elérni, amelyből kilépő 

elektronok száma annak hőmérsékletével növekszik.  
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11. ábra. Röntgencső által emittált nyaláb hullámhossz szerinti eloszlása különböző anód-

katód feszültség esetén. 

   

Az anódba csapódó, nagysebességű elektronok az anód anyagának atomjaival kölcsönhatásba 

lépnek. Az atomok elektromos terében az elektronok fékeződnek, azaz csökken a sebességük 

nagysága és iránya, aminek következtében fékezési sugárzást bocsátanak ki. A fékeződő 

elektronok több lépésben veszítik el a mozgási energiájukat, de az is előfordulhat, hogy már 

az első elemi kölcsönhatás során az összes mozgási energiát elviszi egyetlen foton. Ez azt 

jelenti, hogy a keletkező fékezési sugárzás (Bremsstrahlung) frekvencia-eloszlása folytonos 

és az adott szerkezetű és működési paraméterekkel rendelkező röntgencsőre jellemző 

eloszlást mutat (11. ábra). A spektrumokban megfigyelhető egy ú. n. rövidhullámú határ 

(Duane-Hunt határ 1915), ahol a nyaláb intenzitása zéró lesz 2. A rövidhullámú határt 

jellemző hullámhossz szoros kapcsolatban van a röntgencsőre kapcsolt katód-anód feszültség 

nagyságával. Az ehhez a hullámhosszhoz tartozó fotonok úgy keletkeznek, hogy az anódba 

csapódó elektronok egyetlen elemi kölcsönhatás során elvesztik a teljes energiájukat. Ezt az 

energiaértéket a röntgencsőre kapcsolt anód-katód feszültség határozza meg. A folytonos 

röntgenspektrum alakjának nagy jelentősége van a diagnosztikában, hiszen az átvilágított 

objektum abszorpciójától függően a röntgencső feszültségét változtatva a leképezés 

minőségét befolyásolni lehet.  

Elvi jelentőségű az is, hogy a rövidhullámú határ egy közvetlen bizonyíték az 

elektromágneses kölcsönhatás kvantumos természetéről. A kísérleti tapasztalatok szerint a 

Duane-Hunt határ értékének inverze arányos az alkalmazott anód-katód feszültség 

nagyságával.  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/2
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12. ábra. A röntgencső elvi, szerkezeti felépítése. 

   

A cső-spektrum lényegesen egyszerűbb összefüggést mutat a katódból kilépő elektronok 

számával, azaz arányos a katód-anód árammal. A röntgencső áramát növelve a spektrum 

alakja marad az eredeti állapotában (hullámhossz szerinti eloszlása), csak nagysága 

növekszik az árammal egyenes arányban. A röntgencsövek ma is használatos szerkezeti 

felépítését az 1900-as évek elején dolgozták ki, de mára a különféle speciális alkalmazások 

igényeihez igazodva számos egyesi kialakítású szerkezet is ismert. Az első konstrukciót 

Coolidge-csőnek is nevezték a létrehozója után, amely röntgencső egy fűtött katódot 

tartalmazott, biztosítva a nagyfokú elektronemissziót annak magas hőmérséklete 

következtében. A katód általában egy wolfram izzószál, amelyhez képest az anód pozitív 

elektromos potenciálon van.  

A diagnosztikai célokra alkalmazott röntgencsövekkel szemben az egyik fontos követelmény 

a nagy kimenő fluxus, amit csak az anódáram növelésével lehet biztosítani. Ennek viszont 

határt szab az anód nagy hőterhelése, mivel az abban lefékeződő elektronok az energiájuk 

99.99 %-át hősugárzás formájában disszipálják a környezetükbe. Az anód anyagának túlzott 

melegedését intenzív folyadék-hűtéssel lehet csökkenteni a leghatásosabban (olaj vagy víz), 

de még ez a megoldás is csak bizonyos teljesítményhatárig alkalmazható. A vízhűtéses 

röntgencsövekkel 1-5 kW teljesítményt lehet elérni az anód anyagának tulajdonságaitól 

függően. Lényegesen nagyobb teljesítmény érhető el, ha az anód nagy szögsebességgel forog, 

aminek következtében a felmelegedett anódfelület kikerülve az elektronnyaláb útjából EM 

sugárzás révén lehűl, mielőtt újra találkozik az elektronnyalábbal. Ezzel a forgóanódos 

technikai megoldással a röntgencsövek elektromos teljesítményét akár 80 kW értékig is lehet 

növelni. A legnagyobb kimenő röntgenfluxust olyan anóddal lehet elérni, amely magasabb 

egyensúlyi hőmérsékleten sem károsodik (wolfram) és elegendően nagy a hővezető 

képessége. A röntgencsövek másik fontos jellemző tulajdonsága az anódba becsapódó 

elektronok által besugárzott folt, azaz az a terület, ahonnan a röntgensugárzás emittálódik. 

Amint az optikából ismert, minél kisebb a sugárforrás mérete, annál jobb térbeli felbontást 

lehet elérni az emittált nyalábbal végzett bármilyen leképzés során. Természetesen az 

elektronnyaláb méretét különösebb nehézség nélkül lehet csökkenteni különböző mágneses 

fókuszálási technikával, de ennek határt szab az anód felületét érő nagy teljesítménysűrűség, 

azaz az egységnyi felületre az elektronok által bevitt teljesítmény és az anód anyagának 

hővezető képessége. A kisebb elektromos teljesítmény természetesen kevesebb emittált 

röntgen-fotont fog eredményezni. Az ilyen tulajdonságú, ú. n. mikro-fókusz típusú 

röntgencsövekkel kisméretű biológiai objektumokat lehet igen jó térbeli felbontással 

leképezni, így ezt a technikai lehetőséget alkalmazzák a kis-állat CT berendezésekben is. Ma 
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már gyártanak olyan röntgencsöveket (nano-fókusz) is, amelyekben az elektronnyaláb 

fókuszfoltjának átmérője kisebb, mint 1 µm. Ez utóbbiakkal mikrométer alatti térbeli 

felbontással rendelkező leképezéseket is lehet produkálni CT mérési elrendezésben. A mikro- 

és nano-fókusz röntgencsövek elektromos teljesítménye, a kis elektronfolt mérete miatt nem 

nagyobb, mint néhányszor 10 W. Az anódfelületet érő teljesítménysűrűség eléri a 0.2-0.4 W/ 

µm2 értéket. Ezeket a röntgencsöveket általában léghűtéses formában érdemes kialakítani, 

mivel az elektronnyaláb kis felületű fókuszfoltja miatt a folyadékkal történő hűtésnek 

kevésbé van jelentősége, inkább az anód hővezetési tulajdonsága határozza meg az energia-

disszipáció mértékét.  

A kisteljesítményű röntgencsövek egy másik csoportját az utóbbi 20 év során fejlesztették ki, 

amelyek anódja úgy van kialakítva, hogy az egyben a röntgencső kilépő ablakának a szerepét 

is betölti. Az elektronnyaláb közvetlenül ennek a vékony (50-300 μm vastag) ablaknak az 

anyagával lép kölcsönhatásba és a gerjesztett röntgensugárzás a kis rétegvastagság 

következtében képes a röntgencsövön kívülre is eljutni számottevő fluxust produkálva.  

 
Léghűtéses röntgencső   

Forgóanódos röntgencső  

13. ábra. Fém-üveg felépítésű röntgencsövek. 

   

Mivel az anód anyagmennyisége nem kevés az egyéb röntgencsövekhez képest, ezért ebben a 

szerkezeti kialakításban jóval kevesebb hő termelődik, mint a hagyományos, tömb alakú 

anóddal rendelkező röntgencsövek esetén. Az ilyen transzmissziós röntgencsövek ezért nem 

igényelnek külön folyadékos hűtőrendszert, mert a környező levegővel érintkezve, illetve 

sugárzás útján bekövetkező disszipációval az egyensúlyi hőmérsékletük kellően alacsony a 

folyamatos működéshez. A transzmissziós röntgencsövek elektromos teljesítménye 

mindössze 1-6 W, ami lehetővé teszi a kis geometriai méret kialakítását és így a hordozható 

változatok megépítését.  

A diagnosztikában alkalmazott röntgencsövek anódjának anyaga wolfram, amely a nagy 

rendszám következtében elegendően nagy abszorpcióval bír ezért nagy intenzitással képes 

fékezési és karakterisztikus röntgensugárzást produkálni, illetve elegendően nagy 

olvadásponttal bír (3695°C). Az anyagvizsgálati célokra már gyakrabban szoktak használni 

Mo vagy Cu anódot, mivel a diffrakciós és röntgenfluoreszcens elemzésekhez elsősorban a 

ezen elemek karakterisztikus (azaz monoenergiás) röngensugárzása szükséges. Ezeken kívül 

az anód anyagának széles választéka található meg a különféle röntgenberendezéseket és 

csöveket gyártó cégek palettáján: Cr, Mn, Fe, Rh, Ag vagy ezek valamilyen ötvözete stb.  
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9.3 Röntgendetektorok 

A röntgensugárzás detektálására számos technikai megoldás létezik a legegyszerűbb 

gáztöltésű detektoroktól kezdve a legkorszerűbb energia-diszperzív röntgenkamerákig. Mivel 

ebben a fejezetben az összes létező detektor részletes ismertetésére nincs mód, ezért csak a 

legfontosabb, ma is alkalmazott típusok felépítését, technikai jellemzőit és működési elvét 

tekintjük át.  

 

9.3.1 Film 

A legelső „detektor” típus, amely a röntgensugárzás felfedezése idején is már rendelkezésre 

állt a film. A filmek anyagát különböző ezüst-halid részecskék (AgBr, AgCl, AgI stb.) 

alkotják, amelyek emulzió formájában találhatóak egy vékony felületi gél (pl. zselatin) 

rétegben. Ezek a vegyületek eléggé instabilak és már kis intenzitású fény hatására is 

bomlanak:  

 

   

A hordozó gél stabil állapotban tartja a az ezüst-halidot, azaz gátolja a kiválások létrejöttét. A 

semlegesség váló ezüst apró szemcsék formájában válik ki az emulzióban, aminek mértéke 

függ az adott részecskét ért fénynyaláb intenzitásától és spektrális összetételétől. Az 

exponálatlan filmben a szemcsék nagysága a film minőségétől függően 0.1 – 1 µm 

nagyságrendű mérettartományban van. A filmet elő kell hívni, azaz a felületet ért 

fényintenzitás függvényében létrejött Ag kiválásokat láthatóvá kell tenni, majd a réteget 

fixálni a mechanikai és kémiai hatások ellen. Az emulziós réteg valamilyen polieszter alapra 

van felhordva, és ezen kívül különböző egyéb védő és a minél kedvezőbb expozíciót lehetővé 

tevő réteg találhatóak: érzékenység növelése, mechanikai stabilitás fokozása, visszaverődést 

csökkentő réteg stb. Mivel a fényérzékeny szemcséket tartalmazó réteg csak mindössze 1-3 

%-át képes elnyelni a beérkező röntgensugárzás fluxusának, ezért a film elé egy újabb réteget 

helyeznek el, amit képerősítőnek hívnak. Ez általában valamilyen nagy foszfortartalmú réteg, 

amely anyag a röntgensugárzás határára fényt emittál és ezt, a fényre sokkal érzékenyebb 

emulzió már nagy hatásfokkal képes elnyelni.  

A filmek röntgendiagnosztikai alkalmazásához fontos a denzitás fogalma, ami a film 

röntgensugárzás hatására bekövetkező elfeketedés mértékének logaritmusát jelenti. Ez egy 

olyan empirikus függvény, aminek segítségével az egyes filmtípusokat össze lehet hasonlítani 

az érzékenységük szerint. Egy film denzitásának a megvilágítástól való függését a 14. ábra 

mutatja be.  
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14. ábra Filmek tipikus megvilágítás-denzitás görbéje. 

   

A denzitás-megvilágítás görbét úgy lehet kísérletileg meghatározni, hogy a 

röntgenberendezést egy adott anódfeszültségen működtetve különböző anódáramokat 

beállítva szabályozni lehet a filmet érő röntgen-fluxust, mivel az anódárammal arányos az 

emittált röntgenfotonok száma. Másik megoldás, amikor egyre növekvő nagyságú, de ismert 

vastagságú alumínium- vagy vaslemezekből álló abszorbens sort helyeznek a film felé, 

aminek hatására a vastagságtól függően a film eltérő mértékben feketedik meg. Ezzel meg 

lehet konstruálni egy empirikus skálát.  

A képeket jellemző egyik fontos fogalom a kontraszt, ami az adott képen látható maximális 

és minimális denzitású (legvilágosabb és legsötétebb) pontok fényességének 

összehasonlításából képzett függvénnyel (26) adható meg többféle módon is.  

 

A kontraszt annál nagyobb, minél nagyobb képpontok közötti fényességkülönbség. Ez függ a 

leképezett tárgy egyes részeinek abszorpciós képességétől és a megvilágító röntgensugár 

spektrális összetételétől. Ha nagy abszorpciós ingadozások vannak a megvilágított test 

belsejében, akkor nagy denzitás-különbségeket azaz nagy kontrasztot lehet tapasztalni a 

képen. A kontrasztot fizikailag három paraméter változtatásával lehet befolyásolni: 1. a 

röntgencső anódjának anyaga, 2. az anód-katód feszültség, 3. a röntgennyaláb szelektív 

szűrése. Mivel egyéb üzemelési, élettartam szempontokból a legtöbb röntgencső anódja 

wolfram, ezért az 1.  
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15. ábra. 80kV (a) és 100 kV (b) anódfeszültségekkel készített röntgenfelvételek. 

 

9.3.2 Fluoreszcens ernyő, képerősítés 

Bizonyos anyagok (CaWO4, CsI stb.) a röntgensugárzás hatására fényjelenséget mutatnak, 

amelynek intenzitása kapcsolatban van a rájuk eső röntgensugárzás fluxusának mértékével. 

Ezt, a röntgensugárzás által kiváltott, az optikai hullámhossz-tartományba eső 

fluoreszenciából származó EM sugárzást ki lehet használni radiológiai képalkotásra. A 

folyamat jellege, illetve sebessége lehetővé teszi az optikai kép azonnali előállítását is, amely 

különösen élő diagnosztikai vizsgálatok során nagyon előnyös. Mivel a röntgensugárzással 

átvilágított test abszorpciója nem mindig teszi lehetővé a kellő fényerejű, és ezzel az emberi 

szem számára jól érzékelhető kép azonnali előállítását, ezért annak intenzitásának növelésére 

van szükség. Kis fényerő esetén a film expozíciós idejét kell növelni, ami növeli a vizsgált 

páciensben elnyelt dózist. Ennek csökkentésére szolgálnak a képerősítő berendezések, 

amelyek a fotoeffektuson és a fluoreszencián alapulnak. A röntgennyaláb először egy 

fluoreszcens ernyőre esik, amelyhez nagyon közel egy fotokatód van. Az ernyőből kilépő 

fény hatására, fotoeffektus eredményképpen, elektronok lépnek ki a fotokatódból. Az 

elektronokat egy elektromos tér gyorsítja, és egyidejűleg fókuszálja is, majd az 

elektronnyaláb egy második fluoreszcens ernyőre esik. Ez az ernyő lényegesen kisebb méretű 

felülettel rendelkezik, mint az első ernyő ebből kifolyólag az egységnyi felületen az 

elektronok által keltett fény intenzitása nagyobb lesz, mint az elektronok fókuszálása nélkül. 

A felgyorsult elektronok jóval nagyobb energiával rendelkeznek, mint a fotoeffektus után 

közvetlenül, ezért nagyobb intenzitású fluoreszcens sugárzást is képesek kelteni, mint a 

primer röntgensugárzás az első fluoreszcens ernyőn. Természetesen az egész berendezést egy 

vákuumozott üvegcsőbe kell elhelyezni.  

 

9.3.3 Szcintillációs detektorok 

A szcintillációs detektorok olyan optikailag átlátszó szilárd vagy folyékony anyagok, 

amelyek ionizáló hatású sugárzásra fénykibocsátással válaszolnak. A kristályos szerkezetű 

szcintillátor anyagok elektronsáv szerkezete tartalmaz egy tiltott sávot, amelyben a 

kristályban található adalékanyagok (aktivátorok) hatására gerjeszthető állapotok alakulnak ki 

(lumineszcencia centrum).  
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16. ábra Szcintillátor kristály lehetséges elektronállapotai 

   

A külső ionizáló hatású gerjesztés következtében az vegyértéksávban lévő elektronok 

gerjesztődhetnek egyrészt a vezetési sávba, másrészt a lumineszcencia centrumba. A 

lumineszcens centrumokból az elektronok legerjesztődnek a vegyértéksávba, amely folyamat 

a két állapot közötti energiakülönbségnek megfelelő energiájú foton emittálásával jár. Az így 

kibocsátott fotont fényelektromos jelenség felhasználásával lehet jó hatásfokkal detektálni 

vagy a hagyományos fotoelektron-sokszorozó, vagy valamilyen félvezető alapú fotodetektor 

alkalmazásával 7. Az adalékanyag választásával optimalizálni lehet az emittált fény 

hullámhosszát a fotodetektor maximális detektálási hatásfokához. A leggyakrabban 

alkalmazott szcintillációs detektortípus a NaI(Tl), de számos hasonló tulajdonságú kristályos 

anyag is alkalmas ilyen detektorokhoz (CsI(Na), ZnS(Ag), LiI(Eu) stb.). Szerves anyagokban 

szintén előfordulhatnak olyan gerjeszthető állapotok, amelyek alkalmassá teszik ezt az 

anyagtípust ionizáló sugárzás detektálására. A szerves szcintillátorok szinte bármilyen 

formában előfordulhatnak (folyadék, gáz, szilárd), ami az alkalmazhatóságot rendkívüli 

módon kiterjeszti.  

A legújabb CT berendezésekben a Gd2O2S (gadolínium-oxiszulfid=GOS) kerámiát 

alkalmazzák, mint szcintillációs detektort, amely szcintillátor a röntgensugárzás detektálására 

számos előnyt biztosít más detektoranyagokkal szemben:  

1. A Gd nagy rendszáma (64) és a Gd2O2S nagy sűrűsége (7.32 g/cm
2
) következtében jó 

detektálási hatásfokot biztosít már kis detektorméret esetén is a röntgensugárzásra 

nagy értékű fajlagos energiaveszteség következtében.  

2. A szcintillátor által emittált fény maximuma 546 nm, ami ideálisan érzékelhető 

félvezető detektorokkal.  

3. A Gd2O2S szcintillátorral kialakított detektor rendkívül gyors érzékelést lehet elérni, 

ami a röntgenvizsgálatok sebességét növeli. Ez utóbbi különösen a CT vizsgálatok 

során jelent hatalmas előnyt.  

A Ga-alapú szcintillátor kisebb hatásfokkal rendelkezik a CsI-típushoz képest, de a 

röntgensugárzással szembeni nagyobb abszorpciója következtében jóval vékonyabb réteg is 

elegendő. A szcintillátor által emittált fényimpulzusok amplitúdója szoros kapcsolatban van a 

szcintillátort ért röntgennyaláb fluxusával. Az így keltett fotonokat vagy közönséges filmek 

exponálására használják, vagy fényelektromos jelenséggel elektronokat állítanak elő. A 

filmen a szcintillátor fotonjaiból a képet a film emulziójában lévő ezüst-bromid szemcsék 

kémiai átalakulása biztosítja. A pixel szerkezetű érzékelőkből felépített detektorok esetében 

http://oftankonyv.reak.bme.hu/7
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valamilyen félvezető elemben a másodlagosan, a szcintillátorból emittált fény által keltett 

elektronokat lehet felhasználni képalkotásra. A legkorszerűbb, pixeles felépítésű 

detektorokban a fény-elektron konverziót térvezérlésű tranzisztorok (TFT= thin film 

transistor) végzik igen nagy detektálási hatásfokkal. Minden szcintillációs lap mögött 

közvetlenül elhelyezett mikroméretű TFT pixelek sokasága a szcintillátorból bejutott fotonok 

számának megfelelő elektromos töltést generálják, amelyből egy kiolvasó elektronika állítja 

elő a feldolgozás számára az elektromos jelet. A szcintillátor lapból és TFT elemekből 

felépített sokelemes detektorok nagy előnye egyrészt, hogy a röntgensugárzás fluxusával 

arányos jelet lehet produkálni rendkívül gyorsan. Ez utóbbi tulajdonság a gyors röntgenes 

képalkotó vizsgálatok esetén bír nagy jelentőséggel: szív vizsgálatok, pacienst érő dózis 

minimalizálása stb.  

 

9.4 Radiológiai képalkotás elemei 

Az 1. fejezetben részletezettek szerint anyagi közegen áthaladó röntgennyaláb abszorbeálódik 

a közismert Beer-Lambert törvény (10) szerint. A különböző abszorbeáló rétegeken áthaladó 

nyaláb különböző részei más-más mértékben gyengülnek, attól függően, hogy az átvilágított 

mintatérfogat abszorpcióképessége mekkora. Az objektumon áthaladó röntgennyaláb két-

dimenziós metszetben, terjedés irányára nagyjából merőleges síkban detektálva a kapott 

síkbeli mintázat információt hordoz az átvilágított anyagrétegek abszorbeáló képességéről. A 

radiológiai képalkotás abszorpción alapuló elvét a 17. ábra szemlélteti.  

 
17. ábra. Különböző abszorpciós rétegek hatása egy röntgennyaláb intenzitására. 

   

A vetítéssel kapott kép különböző szürkeségi fokozatokat tartalmaz, amelyet egységes elvek 

és az emberi érzékeléshez is igazított skálára vetítenek le, amit a CT egyik kidolgozójáról G. 

N. Hounsfield-ről neveztek el:  

 

   

ahol a teljes skála egy (-1000,3000) tartományra van levetítve. Ezt a széles szürkeségi skálát 

az emberi szem természetesen nem képes felbontani, mivel kb. 30-40 szürkeárnyalatot tud 

megkülönböztetni. Az egyes szövetek HU értékét a 3. táblázat tartalmazza. Ahhoz, hogy a 

Hounsfield skálára vetített szürkeségi mintázat egyes részeit emberi szemmel is meg lehessen 

különböztetni az ú. n. ablakolási technikát lehet alkalmazni. Ha a teljes skála helyett csak 

annak egy olyan részlete van megjelenítve, amely az adott vizsgálathoz szükséges, 

kizárhatjuk a megfigyelést zavaró egyéb skálarészeket, és ebben az esetben már meg lehet 

különböztetni a kiablakolt részben lévő szürkeségi fokozatokat, azaz ha az ablakba eső 
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szürkeségi skálához egy, a teljes HU skálához képest jóval kisebb tartományt rendelünk, 

akkor az abban lévő árnyalatokat szabad szemmel is meg lehet különböztetni.  

2. táblázat Különböző anyagok és szövetek Hounsfield-értékei  

Levegő  Tüdő  Lágy szövetek  Zsír-szövet  Víz  Vér  Izom  Kontraszt-anyagok  Csont  

-1000  -700  -100  -84  0  +30  +40  +100  +700  

  +300   +45   +1000  +3000 

   

Attól függően, hogy a vizsgált objektum Hounsfield-egysége a fenti 3. táblázatban megadott 

valamelyik tartományba esik az ablak közepét a skála megfelelő részéhez kell igazítani.  

 
18. ábra. Koponyafelvétel különböző ablakolással: (a) agyszövet, (b) koponyacsont 

vizsgálatára 

   

Az ablak alkalmazását mutatja be a 18. ábra ugyanazon a röntgenfelvételen, ahol az (a) fotó 

az agyszövetre optimalizált ablakkal készült felvételt, míg a (b) fotó a koponyacsont 

vizsgálatára alkalmas ablakkal ellátott esetet mutatja be.  

A radiológiai leképezés során a nyert kép integrálisan tartalmazza a röntgen-nyalábbal 

átvilágított közeg abszorpciós tulajdonságaira vonatkozó információt.  

 

   

A (28)-as összefüggés megadja egy d vastagságú µ abszorpcióval rendelkező közeg gyengítő 

hatását egy adott geometria pontban és E energián. Ennek megfelelően a röntgennyalábbal 

végzett leképezés eredménye függ a vizsgált pont helyzetétől (leképezésre merőleges síkban) 

és a röntgennyaláb energia-eloszlásától az abszorpciós együttható energiafüggésén keresztül. 

Az abszorpciós együttható általában csökken a röntgensugárzás energiájának növekedésével 

és növekszik az abszorbeáló anyag rendszámával. Ennek megfelelően, az abszorbeáló közeg 

az összetételétől függően szelektíven gyengíti az átvilágító nyalábot. A kisenergiájú 

spektrumtartomány nagyobb része abszorbeálódik ugyanazon anyagon történő áthaladás 

során, mint a spektrum nagyobb energiájú tartománya. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált 

szövettípushoz kell igazítani a leképező nyaláb spektrális eloszlását, hiszen erősen 

abszorbeáló közeg esetén a kis-energiájú komponensek nem adnak járulékot a leképezéshez, 

mert nagyobb részük teljesen vagy részlegesen abszorbeálódik. Ez a folyamat ráadásul csak 

az elnyelt dózist növeli anélkül, hogy érdemben hozzájárulna a kép létrejöttéhez. Ezzel 

ellentétben, kisebb gyengítő tulajdonsággal rendelkező közeg esetén (pl. lágy részek) a 
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nagyobb energiájú komponensek alig gyengülnek az átvilágítás során, azaz a leképezés 

eredménye kevés információt tartalmaz a minta belsejéről. Ilyen esetekben kisebb energiájú 

komponenseket kell alkalmazni az átvilágításhoz.  

A röntgensugárzás spektrális összetételének befolyásolásának az egyik módja a röntgencső 

feszültségének változtatása, amely hatással van a csőspektrum alakjára. A másik megoldás, 

ha a megvilágító nyaláb útjába egy meghatározott vastagságú és anyagú lemezt (szűrő) 

helyeznek a röntgencső és az objektum közé.  

 
19. ábra. Lineáris abszorpciós együttható változása az energia függvényében néhány tiszta 

elem esetén. 

   

 

A szűrő a röntgenenergiától függően az egyes spektrumrészeket szelektív módon gyengíti az 

energiafüggő abszorpciója révén. Mivel az egyes elemek abszorpciós függvénye 

meglehetősen bonyolult matematikai formalizmussal írható le, így annak hatása a 

röntgenspektrum alakjára a szűrő elemi összetételétől függően nagyon változatos és szinte 

bármilyen tetszőleges spektrumalakot eredményezhet. Néhány ilyen esetet mutat be a 20. 

ábra, ahol egy kisteljesítményű (4W) analitikai célokra alkalmazott transzmissziós röntgencső 

spektrumai láthatóak 40 kV anódfeszültség esetén különböző vastagságú és anyagú 

szűrőkkel.  
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20.ábra. Röntgencső spektruma különböző szűrők alkalmazása esetén(U=40 kV, anód: Ag, 

transzmissziós elrendezés.) 

   

A spektrumban láthatóak az anód anyagának karakterisztikus röntgenvonalai (Ag-Kα, Ag-

Kβ) is. A Cu és a Mo szűrők esetén megfigyelhető az abszorpciós élek hatása a spektrum 

gyors, akár nagyságrendi változásában. Az abszorpciós együtthatók és transzmisszió 

számítására a http://physics.nist.gov/cgi-bin/Xcom/xcom2 és a 

http://henke.lbl.gov/optical_constants/ oldalak nyújtanak jól alkalmazható segítséget.  

A röntgennyalábbal átvilágított anyagréteg belsejében a röntgen-fotonok és az atomi 

elektronok között többféle kölcsönhatás lejátszódhat, amelyek közül a szórási jelenségek 

megváltoztatják a folyamat végén emittált foton terjedési irányát a folyamatot létrehozó 

elsődleges foton irányához képest (l. (5) egyenlet és a 2. ábra). Ez azt jelenti, minél nagyobb 

a Compton-folyamat valószínűsége a leképzett objektum belsejében, annál több lesz az olyan 

foton, amelyik nem az eredeti irányban terjed tovább, azaz a leképezés minőségét rontja. 

Ekkor a kép pontjaiban számos olyan foton érkezik, amely nem egyenes vonalban terjedt 

ezért az általa szállított információ nem az eredeti terjedési irányban lévő atomoktól 

származik. Az ilyen leképezés eredménye sok homályos területet tartalmaz, és csökken a 

kontraszt. A szórás képminőséget rontó hatását speciálisan kialakított kollimátorokkal lehet 

csökkenteni.  

A legegyszerűbb kollimátor egy egyszerű cső, amelynek hossztengelye a vetítő kúp 

tengelyének irányába esik, aminek következtében ehhez az egyeneshez képest nagy szögben 

érkező fotonok (pl. Compton-szórás következtében) a tubus falával ütközve elnyelődnek.  

http://physics.nist.gov/cgi-bin/Xcom/xcom2
http://henke.lbl.gov/optical_constants/
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21. ábra. Kollimáló tubus alkalmazása 

   

Gyakran alkalmaznak a vizsgált objektum méreteihez és egyedi abszorpciós sajátosságaihoz 

illeszkedő, változtatható méretű kollimátorokat. Ez négy nagy rendszámú abszorbeáló 

lemezből áll, amelyek helyzete motorokkal állítható, ezzel a megvilágított terület 

kiválasztható, illetve az objektum többi részét nem világítjuk meg. A másik gyakran 

alkalmazott eszköz a rács, aminek szerkezete révén hasonló hatás érhető el a vetítő 

röntgennyalábra, mint a tubus alkalmazása esetén. Mivel a rács sok egymás mellé helyezett 

tubusnak felel meg, ezért a fentiekben is bemutatott képminőség javító hatás a vetítő nyaláb 

teljes keresztmetszetében érvényesül. A rácsokat két főbb csoportba lehet sorolni: (a) 

hagyományos szerkezettel rendelkező rácsok, amikor hosszában váltakozva vannak 

elhelyezve nagy és kis abszorpcióval rendelkező rétegek.  

 
22. ábra. Hagyományos rács szerkezeti felépítése. 

   

Lényegesen nagyobb transzmisszióval rendelkeznek a (b) négyzetes alakban elrendezett üres 

cellákat tartalmazó rács, ami a jóval kisebb abszorpciót jelent a leképező röntgensugarak 

számára, de továbbra is érvényesül a kollimáló hatás a nagy abszorpciós tulajdonságú rács 

anyag következtében (Pb, W). A rácsokra jellemző méretek: vastagság 4-5 mm, magasság 8-

10 mm, rácselemek távolsága 1 mm. A rácsok geometriai méreteinek változtatásával, illetve a 

rácssíkok meghatározott szögű döntésével a beállított leképezési paraméterekhez (kép és 

tárgy távolság) lehet optimalizálni a kollimáló hatást. Fokozott hatás érhető el, ha a felvétel 

időtartamában a rács mozog a leképező nyaláb irányára merőleges síkban. A rácsok helyes 

geometriai beállításánál a röntgencső által emittált nyaláb divergenciáját is figyelembe kell 

venni.  
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9.5 Komputer tomográfia (CT) méréstechnikai alapelemei 

A tomográfia görög szó, ami rétegfelvételt jelent. Az eljárást annak az igénynek a hatására 

fejlesztették ki, hogy egyre gyakrabban szükség volt a tárgyak, élő szervezetek belső 

felépítésének és szerkezetének a megismerésére és feltárására. Az egyszerű röntgen 

radiográfia csak egy vonal mentén elhelyezkedő anyagrétegek abszorpciójáról ad integrált 

információt, de nem lehet megmondani az abszorpció változását az objektum belsejében két- 

vagy három-dimenzióban. A CT matematikai lehetőségét 1917-ben Johann Radon 

matematikus teremtette meg, de abban az időben a technika fejlettsége még nem tette 

lehetővé egy ilyen berendezés megépítését. Ennek oka részben a mérések vezérléséhez és a 

hosszadalmas számítások elvégzéséhez szükséges számítástechnikai háttér hiánya, másrészt a 

vizsgálatok elvégzéséhez szükséges röntgenberendezések fejletlensége volt.  

Egy tárgy belső szerkezetének feltárását úgy is el lehet végezni, hogy a hagyományos 

radiográfiát nemcsak egyetlen irányból, hanem a tárgyat különböző irányokból képezzük le. 

Természetesen minden leképezés más képet fog eredményezni, nézőpont helyzetétől 

függően. A CT lényege, hogy a különböző irányokból végzett leképezések eredményeiből 

előállítható a tárgy belső szerkezetének a képe, azaz az abszorpciós együttható térbeli 

eloszlása 8. Minél részletesebb képet szeretnénk, annál több irányból kell leképezéseket 

végezni. A rekonstrukciós probléma megoldására A. M. Cormack közölt 1963-ban egy 

lehetséges megoldást és a gyakorlati megvalósítás pedig G. N. Hounsfield nevéhez kötődik, 

amely eredményeikért 1972-ben orvosi Nobel-díjat kaptak. A hagyományos 

röntgenfelvételnél alkalmazott eljárással is lehet u. n. rétegfelvételt készíteni, aminek 

eljárását Grossmann Gusztáv fizikus nevéhez fűződik. Az eljárás lényege, hogy a felvétel 

közben mind a detektort, mind a detektornak megfelelő fílm kazettát szinkronban mozgatva 

ellentétes irányban a keletkezett kép csak egyetlen síkban lesz éles. A röntgencső és a fílm 

mozgatásának paramétereivel be lehet állítani, hogy meylik rétegről készüljön felvétel.  

 
23. ábra. Hounsfield első CT berendezése 

   

Az első-generációs CT berendezésekben a röntgencső és a detektor egymással szinkronban, 

egy-egy párhuzamos egyenes mentén mozgott egymással szemben, miközben a közöttük lévő 

vizsgálandó objektumot átvilágította a röntgennyaláb. A röntgencsővel szemben 

elhelyezkedő detektor jele attól függ, hogy a tárgynak az adott vonal mentén mekkora 

abszorpciója van. Ha az így végrehajtott leképezések befejeződtek, azaz a teljes 

mintatérfogatot átvilágította a nyaláb, akkor a mintát valamilyen szöggel el kell fordítani 

valamely tengely mentén. Az ily módon új orientációs helyzetbe (a detektor és a 

röntgencsőhöz képest) került mintát újra le kell képezni a lineárisan mozgó detektor-

http://oftankonyv.reak.bme.hu/8
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röntgencső párossal, majd ezt a szkennelést addig kell megismételni minden egyes új 

orientációban, amíg a teljes 360 fokos szögtartományt le nem fedjük.  

 
24. ábra. Első generációs CT működési elve. 

   

Minél finomabb felbontásban történik a lineáris leképezés és a forgatás, annál élesebb képet 

lehet kapni a tárgy belsejéről. Ennek határt szab egyrészt a dóziskorlát, amellyel az 

objektumot még be lehet sugározni, másrészt a mérés teljes ideje. Az első CT berendezés 160 

lineáris pozícióban és 180 szögértéknél végzett leképezéseket, míg a modern CT-k már 750 

lineáris vetítést végeznek minden egyes szögértéknél. Mivel a transzlációs mozgást nehezebb 

ugyanakkora pontossággal kivitelezni, mint a rotációt, ezért az elsőgenerációs CT-k nagyon 

érzékenyek voltak a mechanikai instabilitásra és vibrációkra, ami a képminőség romlásában 

jelentkezet.  

A második generációs CT berendezésekben még nem küszöbölték ki a transzlációs mozgást a 

leképezések során, de a röntgennyalábot úgy formálták, hogy nem párhuzamos nyalábból állt, 

hanem egy kb. 5-10 fokos szögnyílású legyező alakot formált. Ez a technikai megoldás 

lehetővé tette, hogy több detektorral is mérjék szimultán a nyaláb különböző részeit. A 

technológiai újítás lényegesen lecsökkentette a vizsgálatok időtartamát, mert a különböző 

szögeknél végzendő mérések számát lehetett csökkenteni.  

A harmadik generációs készülékeket 1977-től alkalmazták, ahol megőrizték a megvilágító 

nyaláb legyező alakját, oly módon hogy a röntgenforrás és a detektor egymással szemben 

helyezkedik el és a teljes rendszer körbejárja a vizsgálandó objektumot és bármely irányból át 

tudja világítani 9. A legyező alak nyílásszöge már 30-50 fokos volt és a röntgencsővel 

szemben lévő detektorok száma akár 1000 is lehetett. Ezzel a technológiával a teljes mérési 

időt néhány másodpercre sikerült csökkenteni. A negyedik generációt az jelentette, hogy a 

röntgencső mozog csak, míg a detektorok számát növelve 1000-5000 értékre azokat már nem 

szükséges mozgatni.  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/9
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24. ábra. Második és harmadik generációs CT készülékek működési elve. 

 

9.6 Kúpsugaras röntgentomográfia ( Cone-beam CT ) 

   

Szerzők: Jakab Gábor, Rácz Attila, Németh Gábor  

 

9.6.1 Rövidítésjegyzék 

Rövidítés Angol elnevezés Magyar elnevezés  

AFOV Axial Field of View Axiális látómező  

AOR Axis of Rotation Forgástengely  

CCD Charge Coupled Device Töltés csatolt eszköz (fényérzékelő)  

CMOS 
Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor 
Komplementer fém-oxid félvezető  

CPU Central Processing Unit Központi feldolgozó egység (processzor)  

CT Computed tomography Számítógépes rétegvizsgálat  

CTDI Computed Tomography Dose Index Számítógépes tomográfiás dózis index  

DLP Dose Length Product Dózis hossz szorzat  

ESF Edge Spread Function Élválasz függvény  

FBP Filtered Backprojection Szűrt visszavetítés  

FDK 
Feldkamp-Davis-Kress 

reconstruction 
Feldkamp-Davis-Kress -féle rekonstrukció  

FFT Fast Fourier Transformation Gyors Fourier transzformáció  

FOV Field of View Látómező  

FPGA Field Programmable Gate Array 
Helyszínen programozható logikai kapukat 

tartalmazó tömb  

GOS Gadolinium oxysulfide, Gd2O2S Gadolínium-oxiszulfid, Gd2O2S  
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GPU Graphical Processing Unit Grafikus feldolgozó egység  

IFFT Inverse Fast Fourier Transformation Inverz gyors Fourier transzformáció  

kVp kilovolt peak kilovolt csúcsérték  

MTF Modulation Transfer Function Átviteli függvény  

NDT Nondestructive Testing Roncsolásmentes anyagvizsgálat  

PET Positron Emission Tomography Pozitron Emissziós Tomográfia  

PSF Point Spread Function Pontválasz függvény  

ROI Region of Interest (Figyelt terület)  

SPECT 
Single Photon Emission Computed 

Tomography 
(Egyfotonos emissziós tomográfia)  

SR Scan range Vizsgálati tartomány  

texp Exposure time Megvilágítás ideje  

TFOV Transaxial Field of View Tranzaxiális látómező  

VOI Volume of Interest (Figyelt térfogat) 

() – magyarázó jellegű magyar fordítás  

 

9.6.2 Bevezetés (cone-beam CT) 

   

A számítógépes röntgentomográfiához szükséges matematikai elmélet, az inverz Radon 

transzformáció már 1917 óta ismert, azonban a berendezések megszületése csak a XX. század 

második felében bekövetkezett informatikai fejlődésével vált lehetővé. Ezt követően a 

többféle elméleti kialakítási lehetőség közül viszonylag rövid időn belül kialakult és az 1980-

as években széles körben elterjedt az ún. harmadik generációs felépítés.  

Ezen berendezések legegyszerűbb változatainál ív mentén elhelyezkedő egyetlen 

detektorsorral történik az objektum letapogatása a röntgenforrás és a detektorsor egyidejű 

forgása mellett. Mivel az ilyen készülékek látómezeje (azaz az egy időben vizsgált terület 

nagysága a forgástengelyre viszonyítva) a berendezés hosszirányában az egyetlen detektorsor 

szélességének megfelelően igen kicsi, a felesleges dózis csökkentésének érdekében a 

röntgennyalábot a detektorsor aktív felületének megfelelően határolják (kollimáció), amely 

így a cső fókuszpontjából kiinduló vékony legyező alakot formál (fan-beam CT). A vizsgálat 

jelentősen gyorsítható további detektorsorok hozzáadásával, így a látómező növelésével. 

Ehhez azonban a röntgensugarat hosszirányban ki kell nyitnunk, hogy a teljes 

detektorfelületet megvilágítsa, így annak alakja egyre vastagabb legyezőre hasonlít. Ezeket 

több detektorsoros (multi detektor row CT, MDRCT) berendezéseket gyakran hívják 

többszeletesnek (multislice CT, MSCT) is, hiszen egyetlen körülfordulás alatt több 

rekonstruált szeletnek megfelelő nyersadat gyűjthető.  

A mai modern készülékeknél akár 256 vagy 320 detektorsor is lehet egymás mellett, így a 

röntgensugarat térben szélesre kell nyitni, melynek alakja a síkbeli legyező helyett már 

inkább kúpra hasonlít (valójában hengerpalást alapú gúla). Emiatt sokszor ezeket a 

berendezéseket is kúpsugaras CT-nek (cone beam CT) nevezik a szakirodalomban, de a 

hétköznapi használatban a kúpsugaras CT olyan berendezés, melynek a detektora nem ívelt, 

hanem síkfelületű, és szélessége (a forgástengelyhez képest érintő irány) nagyjából 

összemérhető a hosszával (forgástengellyel párhuzamos irány). Ezek a berendezések a 
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gyakorlatban kisebb és egyszerűbb felépítésűek, mint a harmadik generációs CT-k: a 

röntgencső és a detektor egy lassan forgó állvány ellentétes oldalára szerelve végzi a 

leképezést.  

Az egyszerűbb és olcsóbb kialakításnak köszönhetően a kúpsugaras CT berendezéseket 

számos területen előszeretettel használják. Humándiagnosztikában elsősorban a fogászati 

radiológiában, az érrendszer kontrasztanyagos vizsgálataira (angiográfiás alkalmazás) és a 

fej-nyaki régió sugárterápia tervezésére alkalmazzák. Léteznek továbbá laborállatok és 

élettelen (in vitro és ex-vivo) minták vizsgálatára gyártott mikro-CT készülékek, valamint 

nyomtatott áramkörök és elektronikai alkatrészek vizsgálatára szánt ipari berendezések is.  

A kúpsugaras CT technika előnyei közül talán a legfontosabb a detektorok finom 

pixelméretének és a nagy geometriai nagyításnak köszönhető kiváló, minden irányban 

azonos, izotróp térbeli felbontás, mely kialakítástól függően akár 1µm alatti is lehet. A 

berendezések általában kisteljesítményű röntgencsővel szereltek, ezáltal a pácienst és a 

vizsgáló személyzetet terhelő dózis csökkenthető. A kisebb röntgenteljesítmény a mintákat 

vizsgáló berendezéseknél lehetővé teszi a készülékek zárt, önárnyékolt kialakítását. Az 

egyszerű és flexibilis felépítésnek köszönhetően áruk általában kedvezőbb a harmadik 

generációs CT készülékeknél.  

A kúpsugaras berendezések legnagyobb hátránya a kicsi dinamikai tartomány és magas 

képzaj miatti alacsony kontrasztfelbontás, mely a lágyszövetek vizsgálatánál jelentősen rontja 

a képek diagnosztikai értékét. Szintén probléma a hagyományos CT készülékekhez képest 

lassabb adatgyűjtés, emiatt a berendezések jelenleg alkalmatlanok kontrasztanyaggal végzett 

háromdimenziós dinamikus vizsgálatokra, viszont nukleáris medicinában használt stratégiák 

segítségével EKG vagy légzéskapuzott vizsgálatok ezekkel a készülékekkel is végezhetők.  

 

9.6.3 Cone-beam CT felépítése 

Az 1. ábra egy nagyon egyszerű, kisméretű (3-7cm átmérőjű) minták vizsgálatára alkalmas 

kúpsugaras CT készülék felépítését mutatja. A berendezés két fő komponense a röntgencső és 

a detektor, melyek egy közös mechanikai vázon (ún. gantry-n) egymással szemben 

helyezkednek el, és a vizsgálat során a közös tengely körül elfordulva tapogatják le az 

objektumot.  
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1. ábra. __Egy egyszerű cone-beam CT készülék felépítése.__ Az ábrán egy kúpsugaras CT 

berendezés gyakorlati megvalósítása látható. 1, a berendezés közös alaplemeze, mely egy 

forgó vázra van felszerelve 2, mikro fókuszú röntgencső; 3, flat panel detektor; 4, röntgencső 

vezérlő elektronika; 5, fix alumíniumszűrő; 6, röntgensugár határoló kollimátor (pre-patient 

collimator); 7, objektum helye, a nyíláson keresztül tolható be az objektum a detektor 

látómezejébe és ennek középpontjában található a váz forgástengelye. 

   

Röntgencső  

   

A röntgencső a felhasználási területtől függően változatos kialakítású lehet. A kisállatok és 

ex-vivo minták vizsgálatára alkalmas berendezéseknél általában mikrofókuszú röntgencsövet 

használnak, melynek fókuszmérete a 10µm-es tartományba esik. Ezek általában kis 

teljesítményű (<100W), a nagyfeszültségű tápforrással egybe épített folyamatos üzemű 

röntgencsövek, álló – legtöbbször wolfram - anóddal és léghűtéssel. Ennek köszönhetően 

kompakt kialakításúak és kis súlyúak. A fogászatban, vagy SPECT és PET kamera mellett 

elnyelési korrekciós célokra használt berendezéseknél nagyobb teljesítményű 

röntgencsövekre van szükség (1-10kW), melyek már forgó anóddal rendelkeznek és 

fókuszméretük is jóval nagyobb. A röntgencső paraméterek szintén az alkalmazási területtől 

függően változók. A csőfeszültség értékek 40kVp-től (kisállatok, lágyszövet minták) egészen 

80-100kVp-ig (humán vizsgálatok, elnyelési korrekció) terjednek, míg a csőáram értékeket 

általában az adott feszültség értéken elérhető teljesítmény határozza meg (néhány 100µA – 

10mA). Néhány kúpsugaras CT készülékben alkalmazott röntgencső paramétereit mutatja az 

1. táblázat.  

   

Paraméterek PXS5-925EA PXS10-65W XD7600  

Maximális 

teljesítmény W  
8 65 3  

Csőfeszültség 

tartomány kVp 
35 – 80 20 – 130 30-160  

Maximális 0.18 0.5 0.1  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/W
http://oftankonyv.reak.bme.hu/kVp
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csőáram mA 

Fókuszméret µm 7 – 9 10 – 100 0.1  

Alkalmazási 

terület 

pre-klinikai 

képalkotás 

pre-klinikai képalkotás, NDT 

(roncsolásmentes 

anyagvizsgálat) 

NDT (roncsolásmentes 

anyagvizsgálat) 

1. táblázat Kúpsugaras CT-ben gyakran használt röntgencsövek paramétereinek 

összehasonlítása (példák)  

Röntgendetektor  

   

 

A röntgendetektor lehet analóg (pl. röntgen képerősítő – image intensifier) vagy digitális, 

melyeket gyűjtőnéven flat panel detektornak is hívnak. Ezeken belül a detektálási elv alapján 

alapvetően két csoportot különíthetünk el. A direkt konverziós típus a röntgen fotonokat 

közvetlenül elektromos jellé alakítja (pl. amorf szelén detektor), míg az indirekt konverziós 

eszközökben található szcintillációs kristályban a beérkező röntgen fotonok látható 

fényfelvillanásokat hoznak létre, melyek optikailag csatolt fényérzékelőkkel (fotoszenzor) 

detektálhatók. A detektorok leképezési tulajdonságait alapvetően meghatározza a 

szcintillációs kristály anyaga (pl. Gd2O2S – Gadolínium-oxiszulfid vagy CsI – cézium-jodid), 

vastagsága, szerkezete (amorf vagy oszlopokból álló) valamint a fényérzékelő típusa (pl. 

CMOS fotodióda mátrix vagy CCD) és a kettő közötti optikai csatolás minősége (pl. direkt 

vagy optikai szálakkal megvalósított csatolás). Néhány kúpsugaras CT készülékben 

alkalmazott röntgendetektor paramétereit mutatja a 2. táblázat.  

   

Paraméterek RadEye7H PaxScan 2025V C9311DK 

Szcintillációs kristály 

anyaga 
GOS CsI vagy GOS GOS 

Fényérzékelő típusa 
CMOS fotodióda 

mátrix 

Amorf szilícium 

(aSi) 

CMOS fotodióda 

mátrix 

Pixel méret µm 48 x 48 127 x 127 100 x 100 

Aktív pixelek száma 1 3584 x 1024 1516 x 1900 1232 x 1120 

Aktív felület mm 175 x 50 242 x 193 125 x 115 

Dinamikai tartomány bit 14 14 12 

Maximális kiolvasási 

sebesség fps 
2.7 

7.5 (1x1); 30 

(2x2) 
30 (1x1); 88 (2x2) 

2. táblázat Kúpsugaras CT-ben gyakran használt röntgendetektorok paramétereinek 

összehasonlítása (példák) 

http://oftankonyv.reak.bme.hu/mA
http://oftankonyv.reak.bme.hu/%C2%B5m
http://oftankonyv.reak.bme.hu/%C2%B5m
http://oftankonyv.reak.bme.hu/1
http://oftankonyv.reak.bme.hu/mm
http://oftankonyv.reak.bme.hu/bit
http://oftankonyv.reak.bme.hu/fps
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Mechanikai szűrők  

   

A hagyományos röntgen és CT készülékekhez hasonlóan kúpsugaras CT-kben is használnak 

különféle mechanikai szűrőket, mellyel a röntgensugár spektrumát lehet módosítani. A 

szűrők anyaga leggyakrabban alumínium (Al), ezüst (Ag) vagy akár cérium (Ce), a 

vastagságuk a röntgenteljesítménytől függően pár tized millimétertől a néhány milliméterig 

terjed. A filterek alkalmazásának egyik célja, hogy a folytonos spektrumból kiszűrjük azokat 

az alacsony energiás komponenseket, melyek az objektumban teljesen elnyelődve amúgy sem 

vesznek részt a képalkotásban, viszont hozzájárulnak a dózishoz. A másik cél, hogy a 

folytonos spektrumot közelítsük a monokróm, azaz egy domináns energiával rendelkező 

spektrumhoz, ezáltal is csökkentve a sugárkeményedés által okozott műterméket (lásd 

Sugárkeményedés korrekció, 13. oldal)  

Kollimátorok  

   

A röntgensugár alakjának formálására szintén más röntgenkészülékekhez hasonlóan 

kollimátort használnak. Ennek célja, hogy a csak azokat a röntgensugarakat engedje az 

objektumon áthaladni, melyek a detektor aktív felületére vetülnek, hiszen csak ezek vesznek 

részt a képalkotásban, ezáltal csökkentve a vizsgált objektumot érő dózist.  

Kúpsugaras CT koordináta rendszere  

   

A kúpsugaras CT készülékek koordináta rendszerét mutatja a 2. ábra. A jobb oldalon 

található S pontból indulnak ki a röntgensugarak (szaggatott vonal), mely a röntgencső 

fókuszpontjának felel meg és a leképezés szempontjából első közelítésben pontszerűnek 

tekinthető. A baloldalon a fókusztól D távolságra (fókusz–detektor távolság) található a sík 

röntgendetektor. A detektor és a röntgencső a fókusztól d távolságra (fókusz-forgástengely 

távolság) lévő forgástengely (axis of rotation, AOR) mentén fordulnak el a leképezés során. 

Koordináta rendszer három merőleges tengelye közül hagyományosan a z-tengely 

párhuzamos a forgástengellyel (AOR).  

 
2. ábra A kúpsugaras CT készülékek leképezésének koordináta rendszere. 

   

A leképezés geometriájából adódik, hogy a forrás fókuszából kilépő röntgensugarak 
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széttartóak, így a forgástengelybe helyezett objektum nagyított képe vetül a detektor aktív 

területére (2. ábra, szürkével jelölt terület). A forgástengelyre vonatkoztatott nagyítás (n) 

egyenlő a forrás–detektor (D) és forrás–forgástengely (d) távolság arányával:  

 

   

Ha a forrást és a detektort közös keretre fogatva – tehát a közöttük lévő távolságot állandó 

értéken tartva – együtt mozgatjuk el a forgástengelyhez viszonyítva, úgy, hogy a forrás 

közelebb kerüljön hozzá, akkor mivel D > d , kis elmozdulással is hatékonyan lehet növelni a 

készülék nagyítását:  

 

   

A detektor aktív területének forgástengelyre vonatkoztatott vetületét hívjuk a készülék 

látómezejének (field of view, FOV). Mivel a detektorok általában téglalap alakúak, a 

látómező nagyságát a forgástengellyel párhuzamos irányú axiális (axial field of view, AFOV) 

és erre merőleges irányú transaxiális (transaxial field of view, TFOV) kiterjedéssel adják 

meg. A nagyítással természetesen fordítottan arányosan változik a detektor forgástengelyre 

vonatkoztatott látómezeje és pixelmérete, ami nagy nagyítás esetén igen jó térbeli felbontás 

elérését teszi lehetővé.  

 

9.6.4 Adatgyűjtés és feldolgozás 

Adatgyűjtési módok  

   

Ahogy már korábban említettük az adatgyűjtés során a röntgencső és a röntgendetektor forgó 

mozgást végez a mechanikai váz forgástengelye körül és közben vetületi adatokat gyűjt a 

közöttük elhelyezkedő vizsgált objektumról. A forgó mozgás lehet folyamatos, de történhet 

lépésekben. Folyamatos mód esetén az objektumról készült projekciók enyhe elkenést 

tartalmaznak, annyit amennyi a detektor kiolvasási ideje alatt megtett körívnek felel meg. Ez 

gyors detektorok esetén elhanyagolható, de hatása a megfelelő forgási sebesség 

kiválasztásával is csökkenthető. Ha a forgó mozgást lépésekben (step and shoot mód) 

végezzük, akkor a projekciók forgásból adódó elkenése elkerülhető, viszont a folytonos 

elindulás és megállás miatt a teljes körülfordulás és így a vizsgálat ideje megnő. Az utóbbi 

módszer különösen élettelen minták nagy felbontással való vizsgálata során, míg az előbbi 

élő és mozgó objektumok vizsgálata során hasznos.  

Cirkuláris gyűjtés  

   

Ha a forgó mozgás közben a vizsgált objektumot tartó asztal mozdulatlan, akkor a 

röntgensugár annak felszínén körpályát ír le. Ebben az esetben cirkuláris gyűjtésről 

beszélünk, melynek előnye, hogy a középső szeletben a röntgensugarak párhuzamosak a 

rekonstruált szelet síkjával, így ott kiváló képminőséget kapunk, de a vizsgált tartomány széle 
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felé eső szeletek a röntgensugárral már egyre nagyobb szöget zárnak be, így képminőségük 

romlik és akár műtermékek megjelenésére is számíthatunk (cone-beam műtermék). A 

vizsgálat ideje ebben az esetben egyenlő egy körülfordulás idejével, míg a vizsgálat 

tartománya (scan range) megegyezik a detektor forgástengelyre vonatkoztatott látómezejével.  

Spirál gyűjtés  

   

Amennyiben a vizsgált objektum a forgástengely mentén hosszabb, mint a detektor 

látómezeje, végezhetünk több cirkuláris gyűjtést egymás után. Másik lehetőség, ha a forgó 

mozgás alatt folyamatos lassú asztalhaladás mellett végezzük a leképezést, melynek során a 

röntgensugár csavarvonalban érinti az objektum felületét, ennek megfelelően ezt a módot 

helikális vagy spirál gyűjtésnek nevezzük. Hasonlóan a harmadik generációs CT 

készülékekhez az asztal elmozdulásának és az axiális látómezőnek az arányát itt is pitch-nek 

hívjuk, amely akkor 1, ha az asztal pont egy látómezőnyit mozdul előre egy körülfordulás 

alatt. Ha a pitch nagyobb, mint 1 akkor a letapogatásban rések keletkeznek, melyek helyén a 

nyersadatokat interpolációval kell kiszámítani. Amennyiben a pitch kisebb, mint 1 a spirál 

pályák egybe csúsznak és átfedések keletkeznek, tehát ugyanazt a területet többször világítjuk 

át. Ahogy a táblázatból is látható a pitch növelésével csökken a vizsgálati idő, bár ez 

bizonyos mértékű általános – minden szeletre vonatkozó - képminőség romlással is jár.  

A spirál gyűjtés előnye, hogy a rekonstruált szeletek homogén képminőségűek és a vizsgálat 

a többszörös cirkuláris vizsgálathoz képest gyorsabban végrehajtható. Hátránya ugyan, hogy 

adott vizsgálati tartomány rekonstruálása érdekében a letapogatást a tartománynál hosszabb 

szakaszon kell elvégezni, de mivel általában gyorsabb a többlépéses cirkuláris gyűjtésnél, ez 

a gyakorlatban nem okoz gondot.  

 Cirkuláris Multi cirkuláris Helikális  

Körülfordulások száma 1 N SR/p  

Körülfordulás ideje trot trot trot  

Asztal sebessége 0 0 (AFOV•p)/ trot  

Vizsgálati tartomány AFOV N•AFOV SR  

Vizsgálati idő trot N•trot trot•SR/p 

2. táblázat Különféle gyűjtési módok paramétereinek összehasonlítása.  

trot – körülfordulási idő, N – körülfordulások száma, SR – vizsgálati tartomány (scan range), 

AFOV – axiális látómező, p – pitch. 

Egyéb pályák  

   

A szűrt visszavetítéssel végzett rekonstrukció homogén mintavételezéssel gyűjtött 

nyersadatok esetén ad legjobb eredményt, emiatt a cirkuláris és spirál adatgyűjtések esetén 

célszerű szabályos közökkel (egyenlő fokonként és asztalpozíciónként) rögzíteni az egyes 

projekciókat. Iteratív rekonstrukció alkalmazása során azonban hiányos vagy kevés számú 

projekcióból is lehetséges a képek rekonstrukciója, így lehetővé teszi olyan esetekben is a 

háromdimenziós térfogat kiszámítását, amikor valamilyen okból kifolyólag nem végezhető 

teljes körülfordulás az objektum körül. Nagyméretű objektumok (pl. nyomtatott áramkörök) 

vizsgálatánál úgy is nyerhetünk mélységi információt, ha egy lehetőleg minél nagyobb 
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nyílásszögű gömbcikkely felülete mentén gyűjtünk projekciókat és azokat iteratív 

algoritmussal rekonstruáljuk.  

Adatgyűjtés paraméterei  

   

A kúpsugaras CT vizsgálat adatgyűjtésének leggyakrabban megadható paramétereit, azok 

jelentését és tipikus értékeit fogalja össze a 3. táblázat.  

Megnevezés Leírás 

Tartomány, 

jellemző 

értékek  

Csőfeszültség(Tube voltage)  

A röntgencső gyorsító feszültsége. 

Meghatározza a röntgensugárzás energiáját, 

ezáltal áthatolóképességét és a spektrumát. 

Diszkrét értékek 

30 - 80 kVp  

Csőáram(Tube current) 

A röntgenkatód fűtőárama. Meghatározza a 

katódból kilépő elektronok mennyiségét, 

ezáltal az anódból kilépő röntgensugár 

intenzitását, mely ezzel egyenesen arányos.  

Folytonosan 

változtatható 0.1 

– 10 mA  

Expozíciós idő(Exposure 

time) 
A röntgendetektor integrálási ideje. 10 – 5 000  

Vetületek száma(Number of 

projections)1 

Egy körülfordulás alatt gyűjtött vetületek 

száma, meghatározza a kör mentén végzett 

mintavételezést (angular sampling) 

180 – 720  

Pixelösszevonás(Binning) 

A detektor szomszédos pixeleinek 

összeátlagolása, mely csökkenti a nyersadat 

zaját, mennyiségét, de a felbontását is. 

1x1 – 4x4  

Pitch  

A spirálpálya emelkedésének mértéke (az 

egy körülfordulás alatti asztalhaladás és az 

axiális látómező hányadosa), meghatározza a 

z-irányú mintavételezést 

0.5 – 1.5  

Nagyítás(Zoom factor) 

Megadja, hogy a forgástengelyen egységnyi 

hosszúságú szakasz hányszorosára nő a 

vetítés hatására a detektor felületén. 

~1.2x – 1000x  

3. táblázat A kúpsugaras CT vizsgálat adatgyűjtésének leggyakoribb paraméterei 

   

Adatfeldolgozás lépései  

   

Az adatgyűjtés során a nyersadat feldolgozásának lépéseire mutat egy gyakorlati 

megvalósítást a 3. ábra. Ebben az esetben a nyers adatok detektorból való kiolvasásáért egy 

adatgyűjtő kártya (frame grabber card) felel, mely azokat adatgyűjtő számítógép PCI buszán 

keresztül továbbítja. Mivel a pixelek kiolvasása a detektor elektronika által meghatározott 

sorrendben történik, első lépésként a pixeleket a projekció oszlopainak és sorainak 

http://oftankonyv.reak.bme.hu/1
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megfelelően rendezni kell (deinterlace). Amennyiben nincs szükség a teljes méretű 

projekcióra, akkor már ezen a ponton megtörténhet az átméretezés (resize).  

Az adatok ezután a rendszermemóriából átkerülnek a grafikus feldolgozóegységbe (GPU), 

mely képes az összes projekció szintű korrekciót, a gyűjtéssel együtt, valós időben elvégezni. 

A sötétáram (offset), erősítés (gain) és sugárkeményedés (beam hardening) korrekciókat 

követően megtörténik a hibás pixelek (bad pixel) helyreállítása. Ezt követően a korrigált 

projekciók egyrészt lementésre kerülnek, másrészt továbbkerülnek a rekonstrukciós ágra és a 

geometriai paramétereket figyelembe véve megtörténik a szűrt visszavetítésük. Az összes 

vetület feldolgozása után a kész térfogat megjelenítésre és tárolásra kerül.  

 
3. ábra Kúpsugaras CT adatfeldolgozó és rekonstrukciós lépéseinek egy gyakorlati 

megvalósítása. 

   

Korrekciók  

   

Sötétáram korrekció  

A sötétáram (vagy más néven ofszet) a fotodiódákon keletkező szivárgási áram, mely a 

detektoron röntgennel való megvilágítás nélkül is mérhető jelet okoz. A jel nagysága az 

expozíciós idővel lineárisan nő, de értéke texp=0 esetén is nagyobb, mint nulla. Az egyes 

detektorpixelek ofszet értéke a hőmérséklettel is változik, CMOS szenzorok esetén nagyjából 

10 Celsius fokonként duplázódik az értéke. Így ha detektor környezetének hőmérséklete 

változik, szükséges a sötétáram újrakalibrálása. A sötétáram értéke pixelről pixelre változik, a 

detektor felszínén nem egyenletes az eloszlása (lásd 4. ábra).  

A kalibráció során a sötétáramot minden pixelen megmérjük a mérés során használatos 

expozíciós időre, majd az így keletkezett mátrixokat tároljuk, és a gyűjtés alatt keletkező 

nyers képből levonjuk. Ha az ofszet kalibrációs mátrix elavult, a rekonstruált képen homogén 

területeken is enyhe karikák jelennek meg.  
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4. ábra Egy 7 panelből álló detektor (RadEye7H) ofszet képe. Látható, hogy az egyes panelek 

átlagos sötétárama egymástól eltér, legmagasabb (világos) balról az 1. és a 4. panelen, míg 

legalacsonyabb (sötét) a 6. panelen. 

   

Erősítés korrekció  

A jó képminőség miatt elengedhetetlen, hogy a detektorra eső homogén sugárzásra a 

detektoron megjelenő kép is homogén legyen. A fotodiódák egyéni, nem lineáris 

érzékenysége miatt a bejövő jelre adott válaszuk azonban pixelenként különböző.  

   

 
5. ábra Egy 7 panelből álló detektor (RadEye7H) erősítés korrekció nélküli képe. Látható, 

hogy a homogén megvilágítás ellenére az egyes pixelek eltérő érzékenysége miatt a detektor 

képe nem homogén. 

   

Az erősítés, vagy gain kalibráció célja, hogy a minden egyes pixel helyről helyre változó 

válaszát egy közös, a detektorra jellemző, lineáris válaszfüggvényre változtassa. A kalibráció 

során az egyes pixelek válaszát határozzuk meg az idő függvényében előre definiált csőáram 

és csőfeszültség mellett. Általánosan a bemenő jel erőssége a csőáram és a megvilágítási idő 

(texp, expozíciós idő) szorzata, de jelen esetben konstans áramerősség mellet vizsgáljuk az 

időfüggést. A jel-válasz függvény alakja polinommal pontosan leírható, a konkrét rendszertől 

függ (pl. a detektor típusa), hogy hányadfokúval. Ha a korrekciót követően a sugárforrás és 

detektor közé homogén, állandó vastagságú elnyelő közeget helyezünk, akkor a közeg által 

gyengített intenzitású röntgensugár hatására minden pixel értékének azonosnak kell lennie.  
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6. ábra A röntgendetektor válaszjele a megvilágítás függvényében. 

   

Ha az erősítés korrekció értékei elavultak, akkor homogén területek rekonstruált képén 

gyűrűs műtermékek keletkeznek, hasonlóan a sötétáram korrekció hibájához.  

Sugárkeményedés korrekció  

Monokromatikus nyaláb homogén közegben végbemenő intenzitáscsökkenését a Lambert-

Beer törvény írja le. Voxelizált környezetben ez a következőképp írható:  

 

   

Ahol  

 az yi i-edik pixelen mért intenzitás  

 I0 a forrásból kijövő intenzitás  

 µj a j-edik voxelben lévő anyag tömeggyengítési együtthatója  

 lij a forrásból az i-edik pixelre jutó sugár j-edik voxelen átmenő szakaszhossza  

   

A Feldkamp-féle rekonstrukció elmélete monokromatikus nyalábra épül. A gyakorlatban 

viszont a röntgensugár spektruma kiterjedt folytonos függvény. Mivel az anyagok elnyelése 

energiafüggő, ráadásul a különböző anyagok különböző mértékben csökkentik az intenzitást, 

a rekonstruált képen korrekció nélkül jellemző műtermék keletkezik, mely szerint a 

valóságban homogén intenzitású terület (pl. vízzel töltött henger) belseje felé haladva 

intenzitás csökkenés ábrázolódik (lásd 7. ábra). Mivel a kisebb energiákra nagyobb az 

elnyelés, a spektrumból bizonyos vastagságú közeg esetén akár el is tűnhetnek az alacsony 

frekvenciás komponensek. A jelenség neve is erre utal, a spektrum nagy energiás, 

„keményebb” része marad meg a transzmisszió után. Ennek megfelelően egy homogén 

fantom rekonstruált képén az elnyelési érték nem homogén, hanem a fantom közepe felé 

csökken. Ezt a jelenséget jól magyarázza az, hogy a fantom szélén, az anyagba behatoláskor 
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még a kis energiás komponensek is jelen vannak, amelyeknél az elnyelés is nagyobb, viszont 

középen már ezek teljesen elnyelődnek.  

 
7. ábra, Sugárkeményedés hatása és korrigálása. A bal felső képen egy vízzel telt homogén 

henger sugárkeményedés korrekcióval készült keresztmetszeti képe látható, alatta a sárga 

vonalnak megfelelő profilgörbe. A jobb felső képen azonos hengernek sugárkeményedés 

korrekció nélküli rekonstruált képe, valamint alatta a megfelelő profilgörbe látható. 

   

Korrekciójára történhet mechanikai szűrővel vagy szoftveres algoritmussal. Hardveres szűrés 

esetén (lásd Mechanikai szűrők, 7. oldal) a röntgencső elé szerelt fémszűrő (pl. alumínium) a 

spektrum alacsony energiás részeit közvetlenül a csőből való kilépést követően elnyeli. A 

szűrők azonban sajnos csak részben szelektívek és az alacsony energiás komponensek mellett 

a nagy energiás tartomány intenzitását is csökkentik, ezáltal csökkentik a megvilágítás 

intenzitását és növelik a képzajt. Emiatt a gyakorlatban a hardveres szűrést a projekciókon 

vagy a már kész rekonstruált képeken dolgozó szoftveres algoritmusokkal kombinálják.  

Hibás pixelek korrekciója  

Egy pixelt hibásnak minősíthető, ha a fent említett korrekciók után (sötétáram, erősítés, 

projekció szintű sugárkeményedés) a bemenő jelre adott válasza jelentősen eltér a 

környezetétől. Ha egy pixel sötétárama túl nagy, akkor megvilágítása során szaturálódhat a 

válasza és emiatt hamis információ nyerhető ki belőle a korrekciók után. A kalibráció során 

ezeket pixeleket kell megtalálni, a szaturációs értékhez viszonyítva lehet kiválogatni ofszet 

felvételből. A másik eset, ha a megvilágítás során az ofszet korrigált kép átlagértékétől 

nagyon eltér, nem reagál a megvilágításra, azaz nagyon alacsony értéket vesz föl, vagy 

bizonyos expozíciós idő fölött már szaturálódik, így az erősítés korrekcióval sem lehet 

korrigálni. A kalibráció során megtalált hibás pixelek egy maszkban tárolhatók, és a 

szomszéd pixelek értékeit alapul véve interpolációval korrigálhatóak.  

A hibás pixelek a rekonstruált képen általában a környezettől élesen elütő kör alakú 

műterméket okozhatnak.  

Geometriai korrekció  

Ugyan a CT vizsgálat során a röntgendetektor és a röntgencső egy közös mechanikai vázhoz 

rögzítve előre ismert pozícióban végez forgást, a képek nagy térbeli felbontással (~10µm) 

való rekonstruálásához a cső és a detektor forgástengelyhez való viszonyát a mechanikai 

pontosságnál nagyobb precizitással kell meghatároznunk. A rekonstrukció visszavetítés 
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lépésében szükség van a rendszer geometriai paramétereinek pontos ismeretére, ellenkező 

esetben rekonstruált kép minősége jelentősen romlik.  

A Kúpsugaras CT koordináta rendszer résznél () ismertetett geometriai paraméterek 

meghatározása többféle módszerrel történhet. A leggyakrabban használt kalibrációs eljárás 

során egymástól ismert távolságra lévő, nagy elnyelésű pontszerű objektumokat (pl. 

csapágygolyók) tartalmazó fantommal végzett gyűjtéssel történik. Ha a teljes körülfordulás 

során minden vetületen megtalálható az objektumok középpontja, akkor ezekre egyesével egy 

folytonos, a gantry szögállásától ( ) függő modellfüggvény illeszthető. Az illesztés 

paraméterei megadják a rendszer geometriáját. A paraméterek lehetnek állandók vagy a 

gantry szögállásától függők is. Egy alkalmas modellfüggvény, amely egy pont síkra történő 

leképzésén alapul:  

 

   

 

   

 

Ahol  

 D a fókusz és a detektor távolsága  

 d a fókusz és a forgástengely távolsága  

 Ey és Ez a fókuszpont merőleges vetületének távolsága a detektor középpontjától  

 a pontforrás térbeli pozíciója  

 Y, Z a pontforrás vetületének koordinátája a detektorhoz rögzített 

koordinátarendszerben  

 a gantry szögállása  

   

 

9.6.5 Rekonstrukció 

A kúpsugaras CT nyersadatainak rekonstruálására jelenleg a szűrt visszavetítéses algoritmus 

(Filtered Backprojection – FBP) a legelterjedtebb módszer. Az FBP legfontosabb jellemzője, 

hogy ún. transzformációs vagy analitikai eljárás: azon a feltételezésen alapul, hogy a 

szkennelés során begyűjtött vetületi vagy árnyékképek a rekonstruálni kívánt lineáris 

gyengítési együtthatók Radon transzformációja. A Radon transzformáció analitikai inverze 

direkt megoldását adja a rekonstrukciós problémának. Ha a rendelkezésre álló projekciók 

ideálisak, akkor az FBP rekonstrukció azonos az ideális rekonstrukcióval. A tökéletes 

rekonstrukcióhoz a következő feltételeknek kell teljesülni :  

1. a képalkotást végző nyalábnak monokromatikusnak kell lennie  

2. szórt fotonok nem, csak ún. primer fotonok vesznek részt a vetületi képek 

létrejöttében  
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3. a mérés során az objektum egésze és részei sem mozdulnak el  

4. a projekciók gyűjtése során a vizsgált objektum egyik részlete sem lóg ki a 

képmezőből (Field of View –FOV)  

5. végtelen számú projekció áll rendelkezésre  

6. a mért jelnek zajmentesnek kell lennie  

7. a mért jelnek egyenesen arányosnak kell lennie a detektált fotonok számával 

(linearitás), a detektor kép egyetlen fotont és végtelen fotont is képes érzékelni 

(dinamikus tartomány)  

8. a detektorelemeknek tulajdonságaikban azonosnak kell lenniük  

   

A Feldkamp-Davis-Kress -féle rekonstrukció (FDK) elmélete monokromatikus röntgen 

nyalábra épül, aminek a homogén közegben végbemenő intenzitáscsökkenését a Lambert-

Beer törvény írja le:  

 

   

amiről a korábbi fejezetekben már részletesebben is írtunk. Az FDK típusú rekonstrukció 

alapjairól részletek a „Practical cone-beam algorithm” cikkben találhatók.  

Vetületi képek normalizálása  

   

Az FBP első alaplépése a nyers vetületi kép pixeleinek normalizálása:  

 

   

ahol a szöghöz tartozó vetületi kép (projekció) i. pixelében mért intenzitás, a forrásból 

kijövő intenzitás. Az -at egy kalibrációs lépés során minden energiára, és expozíciós időre 

lemérjük, úgy hogy a röntgenforrás és a detektor között semmilyen tárgy sem található.  

Képek szűrése  

   

Az FBP következő lépése a vetületi képek frekvencia tartománybeli szűrése. Hagyományosan 

az ún. RAMP, vagy más néven RamLak szűrőt alkalmaznak. Ez eliminálja a kép 

alacsonyfrekvenciás összetevőit, de kiemeli a nagyfrekvenciásokat. Gyakorlatban ez a szűrő 

emeli a kép zajtartalmát, mivel a diszkrét inverz Fourier transzformáció rosszul kezeli a jel 

nagy változásait, ugyanakkor a kép sokszor nem tartalmaz a rekonstrukció számára hasznos 

információkat a magas frekvenciás összetevőiben. Ezért ezt a szűrőt érdemes kombinálni ún. 

ablakozó szűrőkkel, amik a nagyfrekvenciás komponensek elnyomására alakítottak ki. Az így 

kapott szűrőket az ablakozó függvény típusával szokás elnevezni (8. ábra). Minél erősebb 

szűrést használunk a magas frekvenciákra, annál homogénebb, jobb jel/zaj arányú képeket 

kapunk, de ezzel együtt sajnos a rekonstruált képek térbeli felontását is csökkentjük (9. ábra), 

ezért mindig a megfelelő szűrőt kell kiválasztani. Ezeket a szűröket alapvetően három 

csoportba lehet kategorizálni.  

Nagyfelbontású szűrők:  
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 RamLak:  

 Butterworth:  

 Shepp-Logan:  

   

A legtöbb esetben javasolt a Shepp-Logan használata, mert ez 10%-kal csökkenti a képen a 

zajt, de a felbontást csupán 4%-kal rontja, a RamLak-hoz képest.  

A második csoportba kerülhetnek:  

 Cosine:  

 Hamming:  

 Hann:  

   

Ezek már jelentős mértékben csökkentik a zajt, ugyanakkor a felbontást is csökkentik. Ha 

fontosabb a jó jel/zaj arány, mint a felbontás, érdemes ezeket használni.  

Több ún. kisfelbontású szűrő is létezik, de ezek már jelentősen rontják a felbontást, 

ugyanakkor a BlackMan speciális esetekben használhatónak bizonyult (pl. különböző 

kalibrációs protokollokban).  

 
8. ábra. Szűrők karakterisztikái. Vízszintes tengelyen a frekvencia, függőleges tengelyen a 

hozzá tartozó erősítés tartozik, mindkét esetben a [0..1] tartományba normalizálva 
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9.ábra, A felbontás és zaj kapcsolata különböző szűrők esetén. Vízszintes tengelyen a zaj 

mértéke látható (homogén víz Hounsfield értékének szórása- a kisebb érték a jobb), 

függőleges tengelyen a felbontás olvasható le (MTF- a nagyobb érték a jobb) 

   

A szűrők finomhangolásánál lehetőség van ún. vágási frekvencia (cutoff) megadására is. Ezt 

általában százalékban lehet megadni, a megadott érték feletti komponenseket a szűrő ki fogja 

nullázni. Egy 50%-os cutoff érték tehát azt jelenti, hogy a frekvenciakomponensek felső felét 

szeretnénk kiszűrni, ami természetesen jót tesz a jel/zaj aránynak, de a felbontást pontosan a 

felére fogja csökkenteni.  

Visszavetítés  

   

Az FBP során a szűrt képeket vissza kell vetíteni a térfogatba (backprojection). A visszavetítő 

operátorok típusai: pixel alapú (pixel-driven ), távolság alapú (distance-driven ) és voxel 

alapú (voxel driven ).  

Pixel alapú visszavetítés során a pixel középpontjából indulunk el a fókuszpont felé. A sugár 

mentén minden egyes térelemre (voxel) kiszámítjuk, hogy az adott pixelben kiolvasható érték 

mennyire járul hozzá az adott voxelhez.  
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10. ábra. Pixel alapú visszavetítés 

   

A pixel értékek már normalizáltak ( ), és a szűrés utáni értéket jelölje: . Az 

inkrementális voxel érték egy szöghöz tartozó projekcióra a következő képlettel számítható:  

 

   

ahol a voxel és sugár-piramis metszetének térfogata, pedig a voxel térfogata, i minden 

esetben a detektor egy pixelét indexeli. A sugárpiramist úgy kell érteni, hogy a detektor egy 

pixel négyzet alakú, és ezt kötjük össze a röntgencső fókuszpontjával. A 10. ábran kék és 

sárga területek jelzik a metsző területeket. Ha a fenti számítás az összes projekciós képre 

kiszámítjuk, akkor ezek összege megadja a rekonstruált voxel értékét. Az ismertetett képlet, 

bár fizikailag pontos rendkívül számításigényes, ezért sok esetben csak vonal menti 

integrálokat számítanak ki, vagyis minden pixelből egy sugarat indítanak, és ez esetben csak 

kocka (vagy általánosabb esetben téglatest), és vonal metszését kell számítani. A pixel alapú 

megközelítésnek másik hátránya, hogy párhuzamos architektúrákon nem hatékony, mert a 

kimenő adatokon (voxelek) írási ütközés lehet a memóriában (hiszen több sugár is metszheti 

ugyanazt a voxelt), ami az állandó szinkronizációs műveletek miatt lassabb.  

A távolság alapú visszavetítés egy viszonylag új megközelítés. A módszer során a voxelek és 

a detektorpixelek vízszintes és függőleges határait egy közös tengelyre vetítjük a 

forgástengely és arra merőleges síkjában (11. ábra). Ezután kiszámítjuk normalizált 

átlapolásokat mindkét síkban.  
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11. ábra, Távolság alapú visszavetítés 

 

Ekkor a voxelek járulékának kiszámítása a pixelekhez: 

 

   

Ahol a a forrás és a detektorpixel által meghatározott sugár két, a detektorsíkkal 

párhuzamos voxelsík között áthaladó hossza. Mivel ezzel a módszerrel az előre és 

visszavetítés is hasonlóan megvalósítható, elsősorban iteratív rekonstrukciók esetén 

használják.  

Voxel alapú megközelítésnél minden voxel-re függetlenül számítjuk ki a voxel közepén 

átmenő, fókuszból induló sugár metszéspontját a detektorral. Ez az elrendezés igen kedvező a 

párhuzamos architektúráknak, így a grafikus processzoroknak is (GPU). A bonyolultabb 

része az algoritmusnak az úgynevezett footprint (lenyomat) függvény kiszámítása minden 

voxelre. A lenyomatot úgy kell elképzelni, hogy a voxelt, mint kockát levetítjük a detektor 

síkjára, a függvény értéke annak a vonalnak a hossza lesz (12. ábra), amekkora távolságot 

megtesz a röntgensugár az adott pontban:  

 
12. ábra. Voxel alapú visszavetítés 
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A szöggel jellemzett projekcióhoz tartozó inkrementális voxel érték meghatározható:  

 

   

képlettel, ahol j a voxel indexe, t a detektor egy pixele, függvény a logaritmikusan 

normált projekció értéke a t pontban, a „Footprint” függvény. A voxel értéket 

megkapjuk, ha az összes projekcióhoz tartozó inkrementális értéket összeadjuk. A fenti 

integrál kiszámítása szintén számításigényes, ezért általában ezt is közelíteni szokták. Egy jó 

közelítési megoldás az ún. Monte-Carlo integrálás. Ennek a lényege, hogy az 

integrálszámítást a voxelen belüli egyenletes (kvázi-véletlen) eloszlású pontokban vett 

mintavételezéssel közelítjük (13. ábra). Ekkor a voxel értéke a következőképpen számítható:  

 

   

ahol S a mintapontok száma, k a mintapont indexe. Általánosságban elmondható, hogy minél 

több mintát használunk, annál jobban közelítjük az eredeti integrálszámítást. Ennek egyik 

lehetséges szélsőértéke lehet az is, ha csak egy mintapontunk van, sokszor használják ezt is, 

mivel így nagyon gyors algoritmushoz jutunk. A többszörös mintavételezéssel jelentősen 

csökkenthetjük a zajt, hogy közben a felbontás nem csökken .  

   

 
13. ábra. Többszörös mintavételezés a voxelen belül 
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Hounsfield korrekció  

   

A rekonstrukció befejező lépése a kiszámított voxel értékek normalizációja, a Hounsfield 

korrekció. A CT-készülék ugyanis a lineáris sugárgyengítési együtthatót méri, de a könnyebb 

kezelhetőség kedvéért a vízre vonatkoztatott relatív sugárgyengítést jelzi ki Hounsfield 

egységekben (rövidítése: angolul HU, magyarul HE).  

 

   

ahol  

µ a tetszőleges anyag elnyelése  

µvíz a víz elnyelése  

µlevegő a levegő elnyelése  

Hardver architektúrák  

   

Bár a szűrt visszavetítés az egyik leggyorsabb rekonstrukciós algoritmus, a minőség és a 

felbontás növelésével ez esetben is nagyon nagy számítási kapacitásra, vagy hosszú 

rekonstrukciós időre van szükség. Egy manapság átlagosnak mondható felbontású és méretű 

térfogat (pl.: 1024
3
 voxel) előállításához egy modern, több magos CPU-n is órákra lenne 

szükség. Korábban több számítógépből álló fürtök segítségével sikerült az időt leszorítani, de 

ezek a rendszerek igen drágák voltak, nagyon sok áramot fogyasztottak, és nagyon sok helyet 

foglaltak. Alternatívaként célhardverekkel oldották meg a rekonstrukciót, pl.: FPGA alapú 

kártyák használatával. Ennek a módszernek a hátránya, hogy a célhardverek fejlesztési ideje 

nagy és költséges, valamint nehezen fejleszthetők tovább, ha új algoritmus beépítésére lenne 

szükség. Szerencsére a modern számítógépek elengedhetetlen összetevője a grafikus kártya 

(GPU), ami eredetileg játékok és 3D alkalmazások (pl. CAD szoftverek) futtatására lett 

kitalálva. A GPU-k a fejlődésük során néhány éve eljutottak egy olyan fázisba, amikor is 

alkalmassá váltak általános algoritmusok futtatására. Ekkor indult meg a GPU-k komoly 

használata igen számításigényes algoritmusok gyorsítására . Az olajipar, időjárás előrejelzés, 

pénzügyi alkalmazások és még számos egyéb terület után az orvosi képfeldolgozás is a GPU-

k felé fordult. Egy modern GPU (Nvidia GTX-580) számítási kapacitása ~1500 GFLOPS 

(1500 milliárd lebegőpontos művelet másodpercenként), szemben az egyik jelenleg 

leggyorsabb processzor (Intel 980X) 65 GFLOPS teljesítményével. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy komplett számítógép fürtök helyettesíthetők egyetlen közönséges PC-vel.  

Iteratív rekonstrukciós módszerek  

   

Mint már korábban megfogalmaztuk, a műtermékek a rekonstrukciós algoritmus által 

használt matematikai modell és a tényleges mérőrendszer közötti eltérések következtében 

lépnek fel. Ezért pontosabb matematikai modellt alkalmazó algoritmus használatával 

csökkenthetők vagy megszüntethetők a műtermékek.  

Az iteratív algoritmusoknak két nagy csoportja vani: az ún. algebrai (Algebraic Iterative 

Reconstruction –ART) és a statisztikai (Statistical Iterative Reconstruction– SR) 

algoritmusok (14. ábra). Mindkettőről elmondható, hogy jelentősen számolásigényesebb, így 

a re-konstrukció hosszabb ideig tart, mint a FBP algoritmus esetén, azonban jobb minőségű 
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rekonstrukciót tesznek lehetővé és kevésbé érzékenyek a mérőrendszer hibaforrásaira, pl. a 

zajra vagy a vetületi nyers adathalmaz hiányosságaira.  

 
14. ábra. A rekonstrukciós algoritmusok típusai 

   

A rekonstrukciós probléma algebrai megközelítése esetén a fizikai folyamatra felírható 

egyenletrendszerek megoldása a cél. Azonban ennél a módszernél az egyenletrendszerben az 

ismeretlenek száma megegyezik a rekonstruálandó térfogat voxeleinek számával, ami adott 

esetben több milliárd is lehet, amit csak iteratív módszerekkel lehet megoldani. Ezt a 

módszert ezért elsősorban a PET és SPECT készülékeknél alkalmazzák, ahol lényegesen 

kisebb adathalmazt kell rekonstruálni.  

Az iteratív algoritmusok másik nagy csoportja, melyről a legtöbb publikáció olvasható, a 

statisztikai iteratív algoritmusok. Az alkalmazott matematikai modell figyelembe veszi a zaj 

statisztikai természetét a vetületi képekben, ami által a rekonstruált képekben csökken a zaj. 

Az algoritmus lényegéből adódóan kevésbé érzékeny a vetületi képekben lévő 

hiányosságokra, mint az analitikai inverzen alapuló módszerek. Mivel az inverz 

transzformációnak nem szükséges meghatározni az explicit formáját, a képalkotásban 

alkalmazott geometriák széles skálája esetén használhatók. Ezen felül a statisztikai 

rekonstrukciós algoritmusokkal csökkenthetők vagy megszüntethetők a foton szórásból, a 

sugárkeményedésből, a fém jelenlétéből adódó műtermékek, mivel beépíthető az 

algoritmusba a röntgenfoton–anyag kölcsönhatás precíz modellje. Végül a fenti 

tulajdonságok következtében kisebb dózis mellett jobb képminőséget eredményeznek.  

Az egyetlen valódi hátránya ma még a 2-3 nagyságrenddel nagyobb számolásigény, amivel 

arányosan nő a rekonstrukcióhoz szükséges idő is. Azonban a rekonstrukció felgyorsítására 

több irányba is folynak kutatások. Módosított algoritmusokat fejlesztenek ki, az 

algoritmusokat speciális hardver kiegészítőkre implementálják (pl. GPU) illetve több 

számítógép hálózatba kapcsolásával párhuzamos számítást valósítanak meg.  

Az iteratív rekonstrukciós algoritmusok általános sémája a következő (15. ábra):  
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15. ábra. Az iteratív rekonstrukció általános sémája 

   

Az iterációt megelőző lépésben egy nulladik, kiindulási CT-képet kell generálni. Ez lehet egy 

üres mátrix, de fel lehet használni az FBP által kiszámolt képet is. Az aktuális (kezdetben az 

előbb említett nulladik) CT-képből a CT-szkennelés modelljét felhasználva kiszámítja az 

algoritmus a CT-képhez tartozó vetületi képeket. Az így kapott vetületi képeket 

összehasonlítja a mért, valós vetületi képekkel. Ez annak függvényében fog egyezni vagy 

eltérni, hogy mennyire közelíti meg a CT-kép a valóságot. Az összehasonlítás után kiszámítja 

a vetületi képek hibáját, amiből egy transzformáció segítségével előállítható a CT-kép hibája. 

Ezt ismerve pedig korrigálni lehet az előző lépés CT-képét, és újra indul a ciklus.  

   

 

9.6.6 Képminőségi jellemzők 

Hasonlóan más orvosi képalkotó berendezésekhez a kúpsugaras CT készülékeknél is 

végezhetünk minőségellenőrző méréseket a képminőség ellenőrzése érdekében. Az itt tesztelt 

képminőségi jellemzők gyakorlatilag megegyeznek a harmadik generációs humán CT 

berendezéseknél vizsgáltakkal, emiatt a mérési módszerek is sok esetben megegyeznek, de a 

kúpsugaras CT készülékek eltérő felépítése miatt esetenként módosításra szorulnak.  

A térbeli felbontás meghatározása speciális, egymástól ismert távolságra eső éles kontrasztú 

objektumokat tartalmazó fantomokkal, vagy a készülék átviteli függvényének (modulation 

transfer function, MTF) segítségével lehetséges. Mivel a kúpsugaras CT készülékek 

felbontása általában igen jó, a 10 mikrométeres tartományba vagy akár az alá esik, a 

gyakorlatban egyszerűbb az MTF meghatározása, mint ilyen precíz fantomok használata. Az 

átviteli függvény többféle módon is kiszámolható a pont vagy a vonal válasz függvény 

(point/edge spread function, PSF, ESF) ismeretében, melyek speciális fantomok segítségével 

kimérhetők. A harmadik generációs CT-nél a felbontásnál vékonyabb wolframszálat 
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tartalmazó fantomot használnak, a kúpsugaras berendezéseknél azonban ez a gyakorlatban 

bonyolult, így ott általában egyszerűbb egy éles ferde lépcsőt (slanted edge) tartalmazó 

fantom használata. Ezen az élválasz függvény (ESF) kimérhető és belőle az átviteli függvény 

(MTF) meghatározható. Definíció szerint a térbeli felbontásnak azt a felbontás értéket 

tekintjük, melynél a képélesség 2%-osra csökken, de emellett a görbe alapján az 50%-os és 

10%-os értékek is meghatározásra kerülnek.  

A homogenitás mérést vízzel töltött henger fantommal végezzük. A vizsgálatot követően 

készült rekonstruált képen 4 perifériás (3, 6, 9 és 12 órai pozícióban) egy centrális területen 

(region of interest, ROI) belül megmérjük a víznek, mint homogén összetételű anyagnak az 

átlagos denzitás értékét. Az így kapott 5 érték egymástól való eltérésének adott határokon 

belül kell lennie.  

A képzaj a pixel értékek szórása egy homogén képterületen belül. Mérése a vízfantommal 

végzett gyűjtést követően vizet tartalmazó ROI-n történik. A kiértékelést minden 

csőfeszültség értéken el kell végezni előre definiált csőáram és expozíciós idő értékek 

mellett, mivel e két paraméter szorzatával (ún. expozíció, (mAs)) a képzaj fordítottan 

arányos. Adott paraméterek mellett a képzaj értékének emelkedését okozhatja műtermékek 

megjelenése, vagy a korrekciók elhangolódása pl. hőmérsékletváltozás hatására.  

Hounsfiled skála stabilitásának ellenőrzése az összes használt csőfeszültségen végzett 

vízfantomos mérést követően a víz és a levegő értékek meghatározásával történik. 

Amennyiben a rekonstruált képeken kijelölt víz és levegő ROI-n belül a mért értékek a 

megengedett tolerancián túl eltérnek az elméleti értékektől (-1000 HU levegő és 0 HU víz 

esetén) meg kell ismételni a készülék Hounsfield kalibrációját (lásd az előző fejezetekben).  

 

9.6.7 A kúpsugaras CT vizsgálat dózisterhelése 

   

A kúpsugaras CT vizsgálat elnyelt dózisának (mértékegysége Gray, Gy) meghatározására 

főként élő alanyok (emberek vagy élő állatok) vizsgálata esetén szükséges. Erre a célra 

apróbb módosításokat követően használhatjuk a harmadik generációs humán CT 

készülékeknél alkalmazott különféle CTDI (Computed Tomography Dose Index) értékeket, 

melyek az egy teljes körülfordulás alatt mérhető D(z) z-irányú dózisprofil meghatározásán 

alapulnak. Bár a röntgencsőből kilépő sugárzást igyekszünk kollimátorokkal minél élesebben 

lehatárolni a detektor aktív látómezejének megfelelő területre, a z-irányú dózisprofil, 

ellentétben az ideális négyszögformától, mégis elnyújtott lesz. Ennek oka a kollimáció 

tökéletlensége és a röntgen fotonok szóródása a vizsgált tárgyon. Ha több körülfordulást is 

végzünk egymás után, akkor a dózisprofil széli részei átfednek és többletdózisként 

jelentkeznek a következő szeletben, ezáltal dózisnövekedés lép fel.  

Legegyszerűbben a CTDI100 – mely definíció szerint z irányú dózisprofil 10 centiméteres 

hosszra számított integrálja – mérhető meg egy 10 cm hosszú, a készülék látómezejében 

axiálisan és transaxiálisan is középre helyezett ionizációs kamrával, és az így kapott értéket 

még el kell osztani a forgástengelyre vonatkoztatott axiális látómezővel (AFOV):  
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A dózis transaxiális irányban való egyenetlenségeinek figyelembe vételére alkalmas a 

súlyozott CTDI érték (CTDIW), mely homogén fantomban 4 perifériás (3,6,9 és 12 óra) 

pozícióban mért CTDI100 érték átlagának (CTDI100, periféria ) és egy középen mért értéknek 

(CTDI100, közép ) súlyozott összege:  

 

   

Spirál adatgyűjtés esetén figyelembe kell venni a pitch hatását is, hiszen ezzel fordítottan 

arányos az elnyelt dózis. Átfedő szeletek esetén ( p <1) a dózisprofilok jobban egymásra 

rakódnak, míg résekkel történt adatgyűjtés során (p>1) a profilgörbék eltávolodnak 

egymástól:  

 

   

Ha nem csak egy szeletre, hanem a vizsgálat teljes hosszára (L) szeretnénk meghatározni az 

elnyelt dózist, akkor erre jó közelítésként szolgál a DLP(Dose Length Product):  

 

   

A teljes vizsgálatra vonatkozó elnyelt dózis értékből (DLP) a vizsgált objektumtól függően 

(faj és szervspecifikus együtthatók segítségével) kiszámítható a sugárzás biológiai hatásával 

korrelációt mutató effektív dózis (mértékegysége Sievert, Sv).  

 

9.6.8 Felhasználási lehetőségek 

Egyszerűbb kialakításuknak, kisebb méretüknek, alacsonyabb áruknak és működtetési 

költségeiknek köszönhetően a kúpsugaras CT berendezéseket nagyon széles körben 

használják.  

A berendezések ugyan kiváló térbeli felbontású képet szolgáltatnak, de a 

humándiagnosztikai felhasználásukat korlátozza az alacsony lágyszöveti kontraszt, ami 

számos tényezőre vezethető vissza: alacsony röntgenteljesítmény miatti nagyobb képzaj, 

detektorok kicsi 12-14 bites dinamikai tartománya szemben a humán berendezések 16 

bitjével, a széles röntgennyaláb miatti magas szórt sugárzás. Ennek ellenére magas kontrasztú 

objektumok, pl. csontok vizsgálatára kiválóan alkalmasak, és ennek köszönhető, hogy egyik 

legelterjedtebb felhasználási területük a fogászati diagnosztika és implantáció tervezés. A 

fogászati CBCT-k előnye, hogy alacsony dózisterheléssel járnak a páciens számára, 

kisméretűek, így a legtöbb fogászati laborban és rendelőben elhelyezhetők. Alacsony 

dózisuknak köszönhetően felhasználhatók PET és SPECT vizsgálatok minőségének 

javítására, elsősorban az elnyelési korrekcióhoz szükséges elnyelési térkép mérésére. 

További előnyük, hogy hasonlóan a SPECT és PET készülékekhez a kúpsugaras berendezés 

normál légzési ritmus mellett, lassú forgással végzi az adatgyűjtést, szemben a diagnosztikai 

CT-k gyors egyetlen légzési fázisban végzett méréseihez, így a rekonstruált térfogatok 
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pontonkénti megfeleltetése (ún. koregisztrációja) könnyebben és pontosabban 

megvalósítható.  

A laborállatok vizsgálatára használt preklinikai CT berendezéseknél szinte kizárólag 

kúpsugaras CT technológiát használnak. Az alkalmazási területek itt is elsősorban a nagy 

kontraszttal rendelkező objektumok igen nagy térbeli felbontással való tanulmányozására 

irányulnak: csontrendszer és tüdő vizsgálata, TBC kutatás, kontrasztanyagos vizsgálatok, 

fejlődési rendellenességek vizsgálata, daganat terápiás szerek hatékonyságának nyomon 

követése. Légzés és EKG jel egyidejű detektálásával légzés és EKG kapuzott vizsgálatok is 

végezhetők. A kúpsugaras CT készülékek kiváló kiegészítői a preklinikai PET és SPECT 

készülékeknek, segítségükkel a SPECT és PET térfogatban látható eltérések koregisztrációt 

követően pontosabban lokalizálhatók. Hasonlóan a humán készülékekhez a CT térfogat 

elnyelési korrekcióra is felhasználható, de újabban a CT nagyobb térbeli felbontását 

igyekeznek kihasználni a PET és SPECT képek rekonstrukciója során is, prior-based 

rekonstrukciós eljárásokban és a résztérfogat hatás (partial volume effect, PVE) 

korrekciójában is.  

   

 
16. ábra Élő egérről készült mellkas CT felvétel. A felvételen jól elkülöníthetők a magas 

kontrasztkülönbséggel rendelkező szövetek (tüdő, bordák, csigolyák keresztmetszetei, 

valamint a bőr alatt körkörösen elhelyezkedő sötétebb zsírszövet). 
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17. ábra Élő egérről készült teljes test CT felvétel. Az egér háromdimenziós csontvázának 

kétdimenziós vetülete maximum intensity projection (MIP) megjelenítéssel (térfogat 

mérete:768×768×2560 voxel , voxel méret: 39µm). 

   

A berendezéseket gyakran használják élettelen (ex-vivo) minták vizsgálatára is, melyek 

lehetnek szövetminták, műtéti kimetszések (pl. magas kontraszttal rendelkező meszesedést 

tartalmazó daganatok mintái), vagy régi patológiai vagy anatómiai készítmények.  

A kúpsugaras CT készülékeket azonban nem csak orvos biológiai, hanem ipari célokra is 

terveznek és gyártanak. Ezek közül a leggyakoribb felhasználás a különféle elektronikai 

alkatrészek ún. nem roncsoló technikával való tesztelése (non destructive testing), 

melynek során nyomtatott áramköri elemek beültetését, forrasztását lehet kiváló felbontással 

(<1µm) vizsgálni és akár három dimenzióban megjeleníteni. A berendezések nem csak 

minőségellenőrzésre, hanem az áramköri elemek bekötéseinek elemzésével akár azok 

nyomtatott áramköri rajzának visszafejtésére (reverse engineering) is alkalmasak.  

   

 
18. ábra 
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9.6.9 A kúpsugaras tomográfia fejlődési lehetőségei 

   

 

A kúpsugaras tomográfiában használatos detektorok fejlődési irányait figyelembe véve jól 

látszik, hogy a cél egyrészt a vizsgálatok gyorsítása: egyre rövidebb kiolvasási idejű, egyre 

érzékenyebb és gyorsabb detektorok jelennek meg, melyek akár 100 vagy még több képet 

tudnak készíteni másodpercenként. Emellett a detektorok aktív felülete egyre nő, így 

azonos méretű vizsgálati tartomány kevesebb körülfordulással vizsgálható, vagy azonos 

látómező mellett nagyobb nagyítás alkalmazásával a térbeli felbontás tovább javítható.  

Alapvető változást jelenthet a közeljövőben az energia szelektív detektorok megjelenése új 

szcintillációs kristályokkal (pl. CZT, CdTe) és félvezető alapú digitális szenzorokkal. Ezeket 

az érzékelőket elsősorban izotópos vizsgálatokhoz (PET, SPECT) fejlesztették ki, és a CT 

készülékben való alkalmazásukhoz a térbeli felbontásuk és dinamikai tartományuk további 

növelése szükséges. Használatukkal egyrészt csökkenthető a szórt sugárzás képzaj növelő 

hatása, másrészt mivel a különböző anyagok elnyelési együtthatójának energiától való 

függése eltérő, energia szelektív detektálással egymástól jobban elkülöníthetők. Így a 

képminőség és elsősorban a jelenleg alacsony lágyszöveti kontraszt jelentősen javítható.  

További képminőség javulás és dóziscsökkenés várható az iteratív rekonstrukciós 

algoritmusok használatától. Ugyan széleskörű elterjedésüket eddig gátolta a nagy 

számításigényük, de új, nagyteljesítményű párhuzamos feldolgozórendszerrel rendelkező 

grafikus hardverek vagy akár azok klasztereinek alkalmazása megoldást jelenthet erre a 

problémára.  
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Left out from this document for the sake of simplicity  

…  

1 INTRODUCTION  

1.1 Intended Audience  

The user of this document is involved with system integration and/or software design. We 

assume that  

the reader is familiar with the terminology and concepts that are used in the DICOM 3.0 

standard.  

Readers not familiar with DICOM 3.0 terminology should first read the appropriate parts of 

the DICOM  

standard itself, prior to reading this conformance statement.  

Although the use of this conformance statement in conjunction with the DICOM 3.0 standard 

is intended  

to facilitate communication with other imaging equipment, it is not sufficient to guarantee, by 

itself, the  

inter-operation of the connection. The following issues need to be considered:  

1.1.1 Integration  

The integration of any device into a system of interconnected devices goes beyond the scope 

of the  

DICOM 3.0 standard and this conformance statement when interoperability is desired. The 

responsibility  

for analyzing the applications requirements and developing a solution that integrates the Agfa 

equipment  

with other vendors. systems is the user.s responsibility and should not be underestimated.  

1.1.2 Validation  

Testing the complete range of possibilities between the Agfa equipment and non-Agfa 

devices, before the  

connection is declared operational, is deemed to be a necessity. The user should ensure that 

any non-  

Agfa provider accepts full responsibility for all validation required for their connection with 

the Agfa  

equipment. The accuracy of image data once it has crossed the interface between the Agfa 

equipment  

and the non-Agfa device as well as the stability of the image data for the intended 

applications is the  

responsibility of the non-Agfa provider.  

1.1.3 Future Evolution  

As the DICOM 3.0 standard evolves to meet the user.s growing requirements and to 

incorporate new  

features and technologies, Agfa will follow the evolution of the standard. This evolution of 

the standard  

may require changes to devices that have implemented DICOM 3.0. The user should ensure 

that any  

non-Agfa provider, who connects with Agfa devices, also plans future evolution of the 

http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
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DICOM standard. A  

refusal to do so may reflect in the loss of functionality and/or connectivity between the 

different products.  

1.2 Purpose of this Document  

This document describes the conformance of IMPAX to the ACR-NEMA DICOM (Digital 

Imaging and  

Communications in Medicine) standard, and satisfies the DICOM requirement for a vendor 

conformance  

specification.  

The IMPAX Network Gateway accepts images from modalities and performs verification and 

routing  

services. It is the workflow manager of the IMPAX system used for storage, processing, 

retrieval, printing  

or otherwise communicating medical image data. The Network Gateway is simply referred to 

as IMPAX  

in this document.  

1.3 Sources for this Document  

 ACR-NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) V3.0. Current.  

Page 8 of 29 MED/RDH/000702  

Document No. 000702, Revision 1.3  

26 May, 2005 Healthcare  

2 IMPLEMENTATION MODEL  

The following diagram represents the Application Entity present in IMPAX.s 

implementation, and  

graphically depicts the relationship of the AE‟s use of DICOM to Real-World Activities.  

Figure 2.1 Application data flow diagram.  

2.1 Functional Definition of Entities  

As a storage facility, IMPAX is a single application entity that stores images sent to it by 

service class  

users, takes responsibility for storage of the images, allows queries based on several standard 

query  

models, and retrieves requested images.  

IMPAX is able to validate images before they are stored internally by querying a service 

class provider for  

demographic information. Images found to be registered with the HIS/RIS are stored, while 

images not  

found to be registered are automatically corrected, where possible, or set aside for a 

technician to correct.  

IMPAX  

(Network  

Gateway)  

Application  

Entity  

DICOM  

Standard Interface  

Local Remote  

Remote  

Storage  

SCU/SCP  

Storage  
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Commitment  
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Query/  

Retrieve  

SCU/SCP  

Detached  

Study Mgt.  

SCP  

Printing  

SCP  

Modality  

Worklist  

SCP  

Verification  

SCU/SCP  

Archive  

Display  
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2.1.1 Verification  

The IMPAX AE supports the C-ECHO DIMSE-C service.  

2.1.2 Modality Worklist Management  

The IMPAX AE acts a Service Class Provider of Modality Worklist Management.  

2.1.3 Remote Storage  

The IMPAX AE stores a received image in its entirety, without change, in its internal data 

store. IMPAX  

stores each image with the File Meta Information attached to it. It extracts the query 

information with  

respect to the Patient, Study, Series and Image, and stores this information within its internal 

database.  

The IMPAX AE also acts as a Service Class User of C-STORE to transmit images to other 

compatible devices.  

2.1.4 Storage Commitment  

The IMPAX AE acts as a Service Class Provider for Storage Commitment to explicitly take 

responsibility  

for storing images received.  

2.1.5 Query and Retrieve  

The IMPAX AE responds to C-FIND queries based on the records stored in its database.  

The IMPAX AE acts as a Service Class Provider of C-MOVE to retrieve images. It does so 

by obtaining a  

reference from the database then obtaining the image object itself from the data store.  

2.1.6 Detached Study Management  

The IMPAX AE acts as a Service Class User of the Detached Study Management SOP Class.  

2.1.7 Printing  

The IMPAX AE provides for color and grayscale printing to Agfa and selected non-Agfa 

printers.  

3 AE SPECIFICATIONS  

3.1.1 Default Transfer Syntaxes  

IMPAX supports the default transfer syntax displayed in Table 3.1.  
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Transfer Syntax UID  

DICOM Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2  

Table 3.1 Default transfer syntax.  

3.1.2 Extended Transfer Syntaxes  

IMPAX supports the extended transfer syntaxes displayed in Table 3.2 for the purpose of 

storage and retrieval.  

Transfer Syntax UID  

DICOM Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2  

DICOM Explicit VR Big Endian 1.2.840.10008.1.2.2  

RLE Lossless, PackBits 1.2.840.10008.1.2.5  

JPEG Process 1, baseline, lossy (8 bit) 1.2.840.10008.1.2.4.50  

JPEG Process 2,4, extended lossy (12 bit) 1.2.840.10008.1.2.4.51  

JPEG Process 14, lossless 1.2.840.10008.1.2.4.57  

JPEG Process 14, selection value 1, lossless 1.2.840.10008.1.2.4.70  

Table 3.2 Extended transfer syntaxes.  
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3.1.3 Verification as an SCU and SCP  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 SOP Class as an 

SCU and SCP.  

SOP Class SOP Class UID  

Verification 1.2.840.10008.1.1  

Table 3.3 Verification SOP class.  

3.1.4 Modality Worklist Management as an SCU  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Worklist 

Management SOP Class  

as an SCU.  

SOP Class SOP Class UID  

Modality Worklist Info Model .FIND 1.2.840.10008.5.1.4.31  

Table 3.4 Worklist management SOP classes.  

3.1.5 Storage as an SCU and SCP  

Table 3.5 lists the SOP Classes that are supported by IMPAX for storage services. In general, 

IMPAX will  

be extended to support all image SOP classes recognized by DICOM.  

SOP Class SOP Class UID  

Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  

Digital X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1  

Digital X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1  

CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2  

Ultrasound Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3  

Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1  

MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  

Nuclear Medicine Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5  

Ultrasound Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6  

Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1  

Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7  

Standalone Overlay Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8  



Tankönyv fizikusoknak 

548 

 

Standalone Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9  

Standalone Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10  

Standalone VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11  

Greyscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1  

X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1  

X-Ray RadioFluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2  

X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3  

Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20  

Visible Light Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1  

Visible Light Slide-Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3  

Visible Light Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4  

Visible Light Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2  

Structured Report Text Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.1  

Structured Report Audio Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.2  

Structured Report Detail Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.3  

Structured Report Comprehensive Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.4  

Basic Text Structured Report Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11  

Enhanced Structured Report Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22  

Positron Emission Tomography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128  

Table 3.5 Storage SOP Classes.  
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3.1.5.1 Grayscale Softcopy Presentation State Storage as an SCP  

IMPAX provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 Grayscale Softcopy 

Presentation State  

SOP Class as an SCP. The Image Storage SOP Classes in Table 3.6 may be referenced by 

instances of  

Grayscale Softcopy Presentation State SOP Class.  

SOP Class SOP Class UID  

Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  

CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2  

Ultrasound Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3  

Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1  

MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  

Nuclear Medicine Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5  

Positron Emission Tomography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128  

Ultrasound Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6  

Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1  

Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7  

X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1  

X-Ray RadioFluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2  

X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3  

Digital X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1  

Digital X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1  

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage . For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3  

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage . For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1  

Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20  
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Visible Light Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1  

Visible Light Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2  

Visible Light Slide-Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3  

Visible Light Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4  

Table 3.6 GSPS SOP classes.  

3.1.5.2 Structured Reporting Storage as an SCU and SCP  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Structured Reporting 

SOP Class  

as an SCU and SCP.  

The following Image Storage SOP Classes may be referenced by instances of Structured 

Reporting SOP Class.  

SOP Class SOP Class UID  

Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  

CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2  

Ultrasound Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3  

Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1  

MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  

Nuclear Medicine Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5  

Positron Emission Tomography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128  

Ultrasound Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6  

Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1  

Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7  

X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1  

X-Ray RadioFluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2  

X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3  

Digital X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1  

Digital X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2  

Digital Mammography X-ray Image Storage - For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1  

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage . For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3  

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage . For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1  
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SOP Class SOP Class UID  

Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20  

Visible Light Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1  

Visible Light Multi-frame Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2  

Visible Light Slide-Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3  

Visible Light Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4  

Table 3.7 SR SOP classes.  

3.1.6 Storage Commitment as an SCU and SCP  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Storage 

Commitment SOP Class  

as an SCU and SCP.  

SOP Class SOP Class UID  

Storage Commitment Push Model 1.2.840.10008.1.20.1  

Table 3.8 Storage Commitment SOP Class.  

3.1.7 Query/Retrieve as an SCU and SCP  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Query/Retrieve SOP 
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Class as an  

SCU and SCP.  

SOP Class SOP Class UID  

Patient Root Query/Retrieve IM Find 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1  

Patient Root Query/Retrieve IM Move 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2  

Study Root Query/Retrieve IM Find 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1  

Study Root Query/Retrieve IM Move 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2  

Patient/Study Only Query/Retrieve IM Find 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1  

Patient/Study Only Query/Retrieve IM Move 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2  

Table 3.9 Query/Retrieve SOP classes.  

3.1.8 Detached Study Management as an SCU  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Detached Study 

Management  

SOP Class as an SCU.  

SOP Class SOP Class UID  

Detached Study Management 1.2.840.10008.3.1.2.3.1  

Table 3.10 Detached study management SOP classes.  

3.1.9 Printing as an SCU  

IMPAX provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Print SOP Class as 

an SCU.  

SOP Class SOP Class UID  

Basic Film Session 1.2.840.10008.5.1.1.1  

Basic Film Box 1.2.840.10008.5.1.1.2  

Basic Grayscale Image Box 1.2.840.10008.5.1.1.4  

Basic Color Image Box 1.2.840.10008.5.1.1.4.1  

Basic Grayscale Print Management Meta 1.2.840.10008.5.1.1.9  

Basic Annotation Box 1.2.840.10008.5.1.1.15  

Basic Color Print Management Meta 1.2.840.10008.5.1.1.18  

Presentation LUT 1.2.840.10008.5.1.1.23  

Table 3.11 Print SOP classes.  
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3.2 Association Establishment Policies  

3.2.1 General  

The following Application Context Name will be proposed and recognized by IMPAX:  

 DICOM 3.0 Application Context: 1.2.840.10008.3.1.1.1  

IMPAX contains no limitations for maximum PDU size.  

3.2.2 Number of Associations  

The maximum number of simultaneous associations accepted by IMPAX is configurable at 

run time, based  

on the system resources available. By default, the maximum number of associations is set at 

32. There is  

no inherent limit to the number of associations other than limits imposed by the computer 

operating system.  

3.2.3 Asynchronous Nature  

IMPAX allows a single outstanding operation on any association. Therefore, IMPAX does 

not support  

asynchronous operations window negotiation, other than the default as specified by the 

DICOM specification.  
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3.2.4 Implementation Identifying Information  

IMPAX will respond with the following implementation identifying parameters:  

 Implementation Class UID: 1.2.124.113532.1.1  

 Implementation Version Name: MITRA22JAN97  

3.2.5 Called/Calling Titles  

The default calling title that IMPAX will use is the host name of the computer. This 

parameter can be  

configured via the GUI. IMPAX is configured to validate the Called Title of the requesting 

SCU during  

association negotiation.  

3.2.6 Association Initiation by Real World Activity  

3.2.6.1 Real World Activity - Verification  

3.2.6.1.1 Associated Real World Activity - Verification  

IMPAX will issue Verification requests in response to UI mediated requests from the user to 

test the  

validity of the DICOM connection.  

3.2.6.1.2 Presentation Context Table - Verification  

IMPAX requests the presentation contexts listed in Table 3.12.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.3 All Table 3.1 SCU None  

Table 3.12 Presentation contexts.  

3.2.6.1.3 SOP Specific Conformance - Verification  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Verification Service Class.  
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3.2.6.2 Real World Activity - Modality Worklist Management  

3.2.6.2.1 Associated Real World Activity - Modality Worklist Management  

IMPAX will receive unsolicited Study-Scheduled N-EVENT-Reports. IMPAX will then 

request DIMSE-C  

Modality Worklist - FINDs.  

3.2.6.2.2 Presentation Context Table - Modality Worklist Management  

IMPAX requests any of the Presentation Contexts listed in Table 3.13 for Modality Worklist 

Management.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

Table 3.4 Table 3.1 SCU None  

Table 3.13 Presentation contexts.  

3.2.6.2.3 SOP Specific Conformance - Modality Worklist Management  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Basic Worklist Management Service 

Class.  

IMPAX supports all required matching key types:  

Matching Key Types  

SV Single valued match  

WC Wild card match  

SQ Sequence match  

DR Date range match  

Table 3.14 Matching Key Types.  

IMPAX uses the following elements for this SOP class:  

Module Attribute Name Tag Match Return  

SOP Common Specific Character Set (0008,0005) 1C  
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Scheduled Procedure Step Sequence (0040,0100) SQ 1  

>Scheduled Station AE Title (0040,0001) SV 1  

>Scheduled Procedure Step Start Date (0040,0002) DR 1  

>Scheduled Procedure Step Start Time (0040,0003) DR 1  

Scheduled Procedure Step  

>Modality (0008,0060) SV 1  

Requested Procedure ID (0040,1001) 1  

Requested Procedure Description (0032,1060) 1C  

Study Instance UID (0020,000D) SV 1  

Referenced Study Sequence (0008,1110) 2  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150) 1C  

Requested Procedure  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155) 1C  

Accession Number (0008,0050) SV 2  

Referring Physician.s Name (0008,0090) 2  

Imaging Service Request  

Reason for Imaging Service Request (0040,2001) 3  

Patient Identification Patient Name (0010,0010) WC 1  

Patient ID (0010,0020) SV 1  

Patient Demographic Patient Birth Date (0010,0030) 2  

Patient Sex (0010,0040) 2  

Table 3.15 Modality worklist information model attributes.  

3.2.6.3 Real World Activity - Storage  

3.2.6.3.1 Associated Real World Activity - Storage  

IMPAX will transmit images that have been sent to it previously, driven by user requests.  
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3.2.6.3.2 Presentation Context Table - Storage  

IMPAX may request any of the Presentation Contexts listed in Table 3.16 for Storage.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3. All Table 3.2 SCU None  

Table 3.16 Presentation contexts for storage.  

3.2.6.3.3 SOP Specific Conformance - Storage  

IMPAX conforms to the DICOM Storage Service Class as an SCU.  

3.2.6.4 Real World Activity - Storage Commitment  

3.2.6.4.1 Associated Real World Activity - Storage Commitment  

IMPAX stores images that are sent to it from an SCU. In some configurations (e.g. cache-

only), IMPAX may  

send images to another SCP (e.g. a PACS) for permanent storage. The request for storage 

commitment  

may then be transmitted from IMPAX together with a list of references to one or more SOP 

instances. This  

action is invoked through the DIMSE N-ACTION primitive. The following message is 

supported:  

 Request Storage Commitment - to request the safekeeping of a set of SOP instances.  

3.2.6.4.2 Presentation Context Table . Storage Commitment  

IMPAX requests the presentation contexts listed in Table 3.17.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.8 All Table 3.1 SCU None  
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Table 3.17 Presentation contexts.  

3.2.6.4.3 SOP Specific Conformance . Storage Commitment  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Storage Commitment Service Class.  

IMPAX supports the following elements for this SOP class as an SCU. The Transaction UID 

Attribute  

(0008,1195) value generated by IMPAX uniquely identifies each Storage Commitment 

Request.  

Action Type Name Action Type ID Attribute Name Tag  

Transaction UID (0008,1195)  

Referenced SOP Sequence (0008,1199)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Referenced Study Component Sequence (0008,1111)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

Request Storage Commitment 1  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Table 3.18 Storage commitment request . action information.  

Subsequently, IMPAX expects N-EVENT-REPORT from the SCP. IMPAX returns an N-

EVENT-REPORT  

response primitive with one of the following status codes:  

Service Status Further Meaning Protocol Codes Related Fields Description  

Success Success 0000 Successful notification.  

Table 3.19 Storage commitment status codes.  

3.2.6.4.4 Transfer Syntax Selection Policies . Storage Commitment  

IMPAX supports the Little Endian Implicit Transfer Syntax.  
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3.2.6.5 Real World Activity - Find  

3.2.6.5.1 Associated Real World Activity - Find  

IMPAX will negotiate requests to an SCP.  

3.2.6.5.2 Presentation Context Table - Find  

IMPAX will initiate any of the Presentation Contexts listed in Table 3.20 for Query.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.9 Find All Table 3.1 SCU See NOTE below  

Table 3.20 Presentation contexts.  

NOTE:  

C-Find Extended Negotiation will be supported. IMPAX will respond with the information in 

Table 3.21.  

Field Name Value Description of Field  

Relational-queries 1 Relational queries supported  

Table 3.21 Find extended negotiation.  

3.2.6.5.3 SOP Specific Conformance - Find  

SOP classes of the Query/Retrieve Service Class are implemented via the DIMSE C-FIND 

and C-MOVE  

services as defined in Part 7 of the DICOM standard.  

3.2.6.5.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Find  

IMPAX will initiate one Find Presentation Context per association request. Any one Abstract 

Syntax may  

be specified more than once in an association request, if the Transfer Syntaxes differ between 
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the  

Presentation Contexts.  

3.2.6.5.5 Transfer Syntax Selection Policies - Find  

IMPAX supports the default transfer syntax of Implicit Little Endian.  

3.2.6.5.6 SOP Specific Conformance - Find  

IMPAX may request any mandatory search keys during a relational query.  

The following four tables describe the search keys for the four levels of query that IMPAX 

requests.  

Description Tag  

Patient Name (0x0010,0x0010)  

Patient ID (0x0010,0x0020)  

Table 3.22 Patient level attributes.  

Description Tag  

Study Instance UID (0x0020,0x000D)  

Study ID (0x0020,0x0010)  

Study Date (0x0008,0x0020)  

Study Time (0x0008,0x0010)  

Accession Number (0x0008,0x0050)  

Table 3.23 Study level attributes.  

MED/RDH/000702 Page 17 of 29  

Document No. 000702, Revision 1.3  

Healthcare 26 May, 2005  

Description Tag  

Series Instance UID (0x0020,0x000E)  

Series Number (0x0020,0x0011)  

Modality (0x0008,0x0060)  

Station Name (0x0008,0x1010)  

Table 3.24 Series level attributes.  

Description Tag  

SOP Instance UID (0x0008,0x0018)  

Image Number (0x0020,0x0013)  

Table 3.25 Image level attributes.  

 IMPAX automatically adds a wildcard "*" to matching keys with a VR of PN. The user is 

not required  

to add one manually.  

 The following matching keys are available from the User Interface within IMPAX during a 

relational  

query: Patient_id, patient_name, accession_number, patient_location, referring physician, and 

modality.  

 A number of predefined time constraints are available in the User Interface. These include 

LAST  

2 DAYS, LAST 7 DAYS, LAST 21 DAYS, etc. The ranges defined include the current day 

PLUS the  

LAST 2 DAYS, etc.  

 No matching keys are available during a hierarchical query.  

 Within the application, the exact Patient ID has to be entered in the Patient_id field.  

 Within the application, IMPAX also has a facility to carryout extensive custom queries. 

These are not  

DICOM queries and are to be used only when querying within the cluster.  

3.2.6.6 Real World Activity - Move  
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3.2.6.6.1 Associated Real World Activity - Move  

IMPAX will initiate retrieve requests to an SCP.  

3.2.6.6.2 Presentation Context Table - Move  

IMPAX will initiate any of the Presentation Contexts listed in Table 3.26 for Move.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.9 Move Table 3.1 SCU None  

Table 3.26 Presentation contexts.  

3.2.6.6.3 SOP Specific Conformance - Move  

IMPAX will try to establish an association with the move destination specified in the Move 

request. One or more  

of the Presentation Contexts listed in the Store section of this document may be negotiated in 

this association.  

3.2.6.6.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Move  

IMPAX will accept any number of Move Presentation Contexts per association request. Any 

one Abstract  

Syntax may be specified more than once in an association request, if the Transfer Syntaxes 

differ  

between the Presentation Contexts.  

3.2.6.6.5 Transfer Syntax Selection Policies - Move  

IMPAX supports the default transfer syntax of Implicit Little Endian.  
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3.2.6.7 Real World Activity - Detached Study Management  

3.2.6.7.1 Associated Real World Activity - Detached Study Management„„  

IMPAX will receive DIMSE N-EVENT-REPORT. The following message is supported:  

 Study Scheduled - to signal that the study has been scheduled to occur.  

3.2.6.7.2 Presentation Context Table - Detached Study Management  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.10 All Table 3.1 SCU None  

Table 3.27 Presentation contexts.  

3.2.6.7.3 SOP Specific Conformance - Detached Study Management  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Detached Study Management Service 

Class.  

IMPAX supports the following elements for this SOP class:  

Event Type Name Attribute Name Tag  

Specific Character Set (0008,0005)  

Referenced Patient Sequence (0008,1120)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Referenced Visit Sequence (0008,1125)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Scheduled Study Start Date (0032,1000)  

Scheduled Study Start Time (0032,1001)  

Scheduled Study Location (0032,1020)  

Requested Procedure Description (0032,1060)  

Requested Procedure Code Sequence (0032,1064)  

>Code Value (0008,0100)  

>Coding Scheme Designator (0008,0102)  
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Study Scheduled  

>Code Meaning (0008,0104)  

Table 3.28 Detached study management object N-Event-report attributes.  

IMPAX returns one of the following status codes:  

Service Status Further Meaning Protocol Codes Related Fields Description  

Success Success 0000 Operation performed properly.  

Table 3.29 Detached study management status codes.  

3.2.6.7.4 Presentation Context Initiate Criterion - Detached Study Management  

IMPAX will always issue a Presentation Context for the Detached Study Management SOP 

Class.  

3.2.6.7.5 Transfer Syntax Selection Policies - Detached Study Management  

IMPAX supports only the Little Endian Implicit Transfer Syntax.  

3.2.6.7.6 SOP Specific Conformance - Move  

IMPAX provides standard conformance as an SCU.  

3.2.6.8 Real World Activity - Printing  

IMPAX provides standard conformance as an SCU.  
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3.2.6.8.1 Associated Real World Activity - Printing  

IMPAX issues print requests based on user interface mediated requests.  

3.2.6.8.2 Presentation Context Table - Printing  

IMPAX may request any of the Presentation Contexts listed in Table 3.30.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

Table 3.11 Table 3.1 SCU None  

Table 3.30 Presentation contexts.  

3.2.6.8.3 SOP Specific Conformance - Printing  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Print Service Classes by supporting a 

number of  

distinct Service classes described below.  

3.2.6.8.3.1 SOP Specific Conformance to Basic Film Session SOP Class  

IMPAX requests the following attributes of the Basic Film Session SOP Class. Values and 

ranges are  

configured to match the capabilities of the printer, and the preferences of the particular user.  

Attribute Name Tag Possible Values  

Number of copies (2000,0010) 1 . 99  

Print Priority (2000,0020) MED  

Medium Type (2000,0030) BLUE FILM, CLEAR FILM, PAPER (See Table 3.37and Table 

3.38)  

Film Destination (2000,0040) MAGAZINE, PROCESSOR, BIN_i1 (See Table 3.37and 

Table 3.38)  

Film Session Label (2000,0050) Always blank  

Table 3.31 Attributes for a Basic Film Session.  

3.2.6.8.3.2 SOP Specific Conformance to Basic Film Box SOP Class  

IMPAX requests the following attributes of the Basic Film Box SOP Class. Values and 

ranges are  

configured to match the capabilities of the printer, and the preferences of the particular user. 

When  

images are positioned on a film box with empty boxes in between the images, IMPAX will 

ignore these  
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empty film boxes and print them immediately beside one another.  

Attribute name Tag Possible Values  

Image Display Format (2010,0010) STANDARD\C,R,2 SLIDE, SUPERSLIDE (See Table 

3.37and Table 3.38)  

Referenced Film Session Sequence (2010,0500)  

Referenced Basic Image Box Sequence (2010,0510)  

Film Orientation (2010,0040) LANDSCAPE, PORTRAIT  

Film Size ID (2010,0050) See Table 3.37and Table 3.38  

Magnification Type (2010,0060) See Table 3.37and Table 3.38  

Max Density (2010,0130) See Table 3.37and Table 3.38  

Configuration Information (2010,0150) CS_TABLE=NN\PERCEPTION_LUT=XXX3  

Annotation Display Format ID (2010,0030) ANNOTATION  

Border Density (2010,0100) See Table 3.37and Table 3.38  

Empty Image Display (2010,0110) See Table 3.37and Table 3.38  

Min. Density (2010,0120) See Table 3.37and Table 3.38  

Trim (2010,0140) YES, NO  

Table 3.32 Attributes for a Basic Film Box.  

1I Represents the bin number. It may have values 1 . 30 (see Table 3.38).  

2 Film contains equal size rectangular image boxes with R rows of image boxes and C 

columns of image boxes. R and C are integers.  

3 NN represents the color separation table value; XXX represents the Look Up Table value. 

NN and XXX are integers. Please  

refer to Table 3.37 and Table 3.38 for acceptable values.  
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3.2.6.8.3.3 SOP Specific Conformance to Basic Grayscale Image Box SOP Class  

The following attributes are requested. Values and ranges depend on the characteristics of the 

images  

stored in IMPAX.  

Attribute name Tag Possible Values  

Image Position (2020,0010) 1,2,.  

Preformatted Grayscale Image Sequence (2020,0110)  

>Samples Per Pixel (0028,0002)  

>Photometric Interpretation (0028,0004) MONOCHROME1, MONOCHROME2  

>Rows (0028,0010) >0  

>Columns (0028,0011) >0  

>Pixel Aspect Ratio (0028,0034) 1  

>Bits Allocated (0028,0100) 8, 16  

>Bits Stored (0028,0101) 8, 12  

>High Bit (0028,0102) 7, 11  

>Pixel Representation (0028,0103) 0  

>Pixel Data (7FE0,0010)  

Polarity (2020,0020) REVERSE, NORMAL  

Requested Image Size (2020,0030) Length in mm of image rows  

Magnification Type (2010,0060) See Table 3.37and Table 3.38  

Smoothing Type (2010,0080) See Table 3.37and Table 3.38  

Table 3.33 Attributes for a Basic Grayscale Image Box.  

3.2.6.8.3.4 SOP Specific Conformance to Basic Color Image Box SOP Class  

The following attributes are requested. Values and ranges depend on the characteristics of the 
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images  

stored in IMPAX.  

Attribute name Tag Possible Values  

Image Position (2020,0010) 1,2,.  

Preformatted Color Image Sequence (2020,0111)  

>Samples Per Pixel (0028,0002)  

>Photometric Interpretation (0028,0004) PALETTE COLOR, RGB, YBR_FULL, 

YBR_FULL_422  

>Planar Configuration (0028,0006)  

>Rows (0028,0010) >0  

>Columns (0028,0011) >0  

>Pixel Aspect Ratio (0028,0034)  

>Bits Allocated (0028,0100) 8, 16  

>Bits Stored (0028,0101) 8, 12  

>High Bit (0028,0102) 7, 11  

>Pixel Representation (0028,0103) 0  

>Pixel Data (7FE0,0010)  

Polarity (2020,0020) REVERSE, NORMAL  

Requested Image Size (2020,0030) Length in mm of image rows  

Magnification Type (2010,0060) See Table 3.37and Table 3.38  

Smoothing Type (2010,0080) See Table 3.37and Table 3.38  

Table 3.34 Attributes for a Basic Color Image Box.  

3.2.6.8.3.5 SOP Specific Conformance to Basic Annotation Box SOP Class  

The following attributes are requested.  

Attribute Name Tag Possible Values  

Annotation Position (2030,0010)  

Text String (2030,0020)  

Table 3.35 Attributes for an Annotation Box.  
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3.2.6.8.3.6 SOP Specific Conformance to Printer SOP Class  

The following attributes are requested.  

Attribute Name Tag Possible Values  

Printer Status (2010,0010) NORMAL, WARNING, FAILURE  

Printer Status Info (2110,0020) Additional info when Printer Status is WARNING or 

FAILURE  

Printer Name (2110,0030) User defined name identifying the printer.  

Manufacturer (0008,0070) Manufacturer.s model number of the printer  

Manufacturer Model Name (0008,1090) Manufacturer.s model number of the printer  

Table 3.36 Attributes for Printer SOP Class.  

3.2.6.8.4 Agfa Printer Type Options  

Left out from this document for the sake of simplicity  

…  

3.2.6.8.5 Other Printer Type Options  

Left out from this document for the sake of simplicity  

…  

3.2.7 Association Acceptance Policy  

3.2.7.1 Real World Activity - Verification  

3.2.7.1.1 Associated Real World Activity - Verification  

http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
http://oftankonyv.reak.bme.hu/Left%20out%20from%20this%20document%20for%20the%20sake%20of%20simplicity%3Cbr%20/%3E%E2%80%A6
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IMPAX will respond to Verification requests to provide an SCU with the ability to determine 

if IMPAX is  

receiving DICOM requests.  

3.2.7.1.2 Presentation Context Table - Verification  

IMPAX will accept any of the Presentation Contexts listed in Table 3.39 for Verification.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.3 All Table 3.1 SCP None  

Table 3.39 Presentation contexts.  

3.2.7.1.3 SOP Specific Conformance - Verification  

IMPAX provides standard conformance to the DICOM Verification Service Class. IMPAX 

returns one of  

the following status codes:  

Service Status Further Meaning Protocol Codes Related Fields Description  

Success Success 0000 Operation performed properly.  

Table 3.40 Verification status codes.  

3.2.7.1.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Verification  

IMPAX will always accept a Presentation Context for the Verification SOP Class with the 

default DICOM  

transfer syntax listed in Table 3.1.  

3.2.7.1.5 Transfer Syntax Selection Policies - Verification  

Since no DICOM data object is associated with a Verification command, only the default 

DICOM transfer  

syntax is required/supported.  

3.2.7.2 Real World Activity - Storage  

3.2.7.2.1 Associated Real World Activity - Storage  

IMPAX will store images that are sent to it from an SCU. All images received by IMPAX 

can be retrieved  

at a later time from IMPAX; however, the rate of return of the images will vary depending 

the state of the  

images. The images can be in one of three states:  

 Online: The image is immediately available.  

 Nearline: The image is automatically available; however, there may be a small delay in the 

retrieval time.  

 Offline The image requires manual assistance to become online. The retrieval request will 

return  

a failure code.  
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3.2.7.2.2 Presentation Context Table - Storage  

IMPAX will accept any of the Presentation Contexts listed in Table 3.41 for Storage.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All from Table 3. Table 3.2 SCP See NOTE below  

Table 3.41 Presentation contexts.  

NOTE:  

Storage Extended Negotiation will be supported. IMPAX will respond with the information 

in Table 3.42.  

Field Name Value Description of Field  

Level of Support 2 Level 2 (FULL) SCP  

Element Coercion 0 Does not coerce any element  
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Table 3.42 Storage extended negotiation.  

3.2.7.2.3 SOP Specific Conformance - Storage  

IMPAX conforms to the DICOM Storage Service Class at Level 2 (Full). No elements are 

discarded or  

coerced by IMPAX. In the event of a successful C-STORE operation, the image has been 

written to  

internal storage, and can be retrieved at any later time.  

IMPAX returns one of the following status codes:  

Service  

Status Further Meaning Protocol  

Codes Description  

Out of resources A700 Indicates that there was not enough storage space to store the image.  

Recovery from this condition is left to the administrative functions.  

Refused  

SOP Class not supported A800 Indicates that the SOP Class of the Image in the C-STORE 

operation did  

not match the Abstract Syntax negotiated for the Presentation Context.  

Data set does not match SOP  

Class  

A900 Indicates that the Data Set does not encode an instance of the SOP  

Class specified.  

Failed C000 The operation was not successful.  

Unable to register object, study  

locked; no new objects allowed  

C005 Indicates that no new objects can be added to this study because it  

has been locked.  

Error  

Cannot understand C005 Indicates that the Data Set cannot be parsed into elements.  

Data set does not match SOP  

Class  

B007 Indicates that the Data Set does not match the SOP Class, but that the  

image was stored anyway.  

Warning  

Duplicate SOP Instance UID D000 Indicates that the SOP Instance UID of the specified 

image is already  

stored in the database.  

Success Success 0000 Operation performed properly.  

Table 3.43 C-STORE status codes.  

3.2.7.2.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Storage  

IMPAX will accept any number of Storage Presentation Contexts per association request. 

Any one  

Abstract Syntax may be specified more than once in an association request, if the Transfer 

Syntaxes  

differ between the Presentation Contexts.  

3.2.7.2.5 Transfer Syntax Selection Policies - Storage  

IMPAX supports all transfer syntaxes listed in Table 3.2. By default, IMPAX sends the IOD 

using the  

transfer syntax that was used when the image was originally stored.  

If the C-STORE SCP supports a limited number of Transfer Syntaxes, IMPAX can be 

configured on a perdestination  
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basis to convert the IOD from the original transfer syntax to Implicit Little Endian.  
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3.2.7.3 Real World Activity - Storage Commitment  

3.2.7.3.1 Associated Real World Activity - Storage Commitment  

IMPAX stores images that are sent to it from an SCU. The request for storage commitment 

may then be  

transmitted to IMPAX together with a list of references to one or more SOP instances. 

IMPAX will receive  

and respond to DIMSE N-ACTION. The following message is supported:  

 Request Storage Commitment - to request the safekeeping of a set of SOP instances.  

3.2.7.3.2 Presentation Context Table . Storage Commitment  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.8 All Table 3.1 SCP None  

Table 3.44 Presentation contexts.  

3.2.7.3.3 SOP Specific Conformance . Storage Commitment  

IMPAX supports the following elements for this SOP class as an SCP:  

Action Type Name Action Type ID Attribute Name Tag  

Transaction UID (0008,1195)  

Referenced SOP Sequence (0008,1199)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Referenced Study Component Sequence (0008,1111)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

Request Storage Commitment 1  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Table 3.45 Storage commitment request . action information.  

3.2.7.3.4 Storage Commitment Result  

If IMPAX determines that it has successfully completed storage commitment, IMPAX issues 

an N-EVENTREPORT  

to the SCU including references to the successfully stored SOP Instances contained in the N-

ACTION.  

In the event that IMPAX cannot commit to storing SOP Instances, IMPAX issues an N-

EVENT-REPORT  

to the SCU including references to the failed SOP Instances contained in the N-ACTION.  

The N-EVENT-REPORT contains the Transaction UID value contained in the initiating N-

ACTION. The  

N-EVENT-REPORT is sent on a separate association from the N-ACTION operation.  

IMPAX supports the Event Information as specified in Table 3.46.  

Action Type Name Event Type ID Attribute Name Tag  

Transaction UID (0008,1195)  

Referenced SOP Sequence (0008,1199)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Referenced Study Component Sequence (0008,1111)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

Storage Commitment Request  

Successful  

1  
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>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Transaction UID (0008,1195)  

Referenced SOP Sequence (0008,1199)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Failed SOP Sequence (0008,1198)  

>Referenced SOP Class UID (0008,1150)  

>Referenced SOP Instance UID (0008,1155)  

Storage Commitment Request  

Complete . Failure Exist  

2  

>Failure Reason (0008,1197)  

Table 3.46 Storage commitment result . event information.  
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3.2.7.3.5 Operations . Storage Commitment  

If configured with off-line storage, IMPAX commits to permanently storing a SOP Instance, 

unless it is  

manually deleted from IMPAX. Off-line storage capacity varies based on an individual 

IMPAX‟s configuration.  

In a cache-only configuration, IMPAX commits to storing a SOP Instance as long as there is 

available  

disk space. In this configuration, IMPAX may delete SOP Instances based on a user request 

or based on  

autopilot cache management rules.  

SOP Instances can be retrieved from IMPAX via C-FIND (see Section 3.2.7.4) and C-MOVE 

(see Section 3.2.7.5).  

3.2.7.3.6 Transfer Syntax Selection Policies . Storage Commitment  

IMPAX supports only the Little Endian Implicit Transfer Syntax.  

3.2.7.4 Real World Activity - Find  

3.2.7.4.1 Associated Real World Activity - Find  

IMPAX will respond to query requests that are sent to it from an SCU.  

3.2.7.4.2 Presentation Context Table - Find  

IMPAX will accept any of the Presentation Contexts listed in Table 3.47 for Query.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.9 Find All Table 3.1 SCP See NOTE below  

Table 3.47 Presentation contexts.  

NOTE:  

C-Find Extended Negotiation will be supported. IMPAX will respond with the information in 

Table 3.48.  

Field Name Value Description of Field  

Relational-queries 1 Relational queries supported  

Table 3.48 Find extended negotiation.  

3.2.7.4.3 SOP Specific Conformance - Find  

SOP classes of the Query/Retrieve Service Class are implemented via the DIMSE C-FIND 

and C-MOVE  

services as defined in Part 7 of the DICOM standard.  

IMPAX supports hierarchical queries. IMPAX supports relational queries. IMPAX, by 

default, supports all  
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mandatory search keys.  

Description Tag  

Patient Name (0x0010, 0x0010)  

Patient ID (0x0010, 0x0020)  

Table 3.49 Patient level attributes.  

Description Tag  

Study Instance UID (0x0020, 0x000D)  

Study ID (0x0020, 0x0010)  

Study Date (0x0008, 0x0020)  

Study Time (0x0008, 0x0010)  

Accession Number (0x0008, 0x0050)  

Station Name (0x0008, 0x1010)  

Study Description (0x0008, 0x1030)  

Table 3.50 Study level attributes.  

MED/RDH/000702 Page 27 of 29  

Document No. 000702, Revision 1.3  

Healthcare 26 May, 2005  

Description Tag  

Series Instance UID (0x0020, 0x000E)  

Series Number (0x0020, 0x0011)  

Modality (0x0008, 0x0060)  

Series Description (0x0008, 0x103e)  

Table 3.51 Series level attributes.  

Description Tag  

SOP Instance UID (0x0008, 0x0018)  

Image Number (0x0020, 0x0013)  

Table 3.52 Image level attributes.  

IMPAX returns one of the following status codes to a C-FIND request:  

Service  

Status Further Meaning Protocol  

Codes  

Related  

Fields Description  

Refused Out of Resources A700  

Identifier does not match  

SOP Class  

A900 The specified identifier contains a request that  

does not match the specified SOP Class.  

Failed  

Unable to process C001 For some reason (database off-line?) we cannot  

process this request at this time.  

Cancel Matching terminated due to  

Cancel Request  

FE00 The original requester canceled this operation.  

Pending FF00 All Optional Keys are supported in the same  

manner as Required Keys.  

Pending  

Pending FF01 The matching operation is continuing. Warning that  

one or more Optional Keys were not supported in  

the same manner as Required Keys.  
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Success Success 0000 Operation performed properly.  

Table 3.53 C-FIND status codes.  

3.2.7.4.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Find  

IMPAX will accept any number of Find Presentation Contexts per association request. Any 

one Abstract  

Syntax may be specified more than once in an association request, if the Transfer Syntaxes 

differ  

between the Presentation Contexts.  

3.2.7.4.5 Transfer Syntax Selection Policies - Find  

IMPAX currently only supports the default transfer syntax of Implicit Little Endian.  

3.2.7.5 Real World Activity - Move  

3.2.7.5.1 Associated Real World Activity - Move  

IMPAX will respond to retrieve requests that are sent to it from an SCU.  

3.2.7.5.2 Presentation Context Table - Move  

IMPAX will accept any of the Presentation Contexts listed in Table 3.54 for Query.  

SOP Class Transfer Syntax Role Extended Negotiation  

All Table 3.9 Move Table 3.1 SCP None  

Table 3.54 Presentation contexts.  
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3.2.7.5.3 SOP Specific Conformance - Move  

IMPAX will try to establish an association with the Move destination specified in the Move 

request. One or  

more of the Presentation Contexts listed in the Store section of this document (refer to 

Section 3.2.6.3.2),  

may be negotiated in this association.  

IMPAX returns one of the following status codes to a C-MOVE request:  

Service  

Status Further Meaning Protocol  

Codes Description  

Out of Resources A701 Unable to Refused calculate number of matches.  

Out of Resources A702 Unable to perform storage of images to move destination.  

Move destination unknown A801 The destination of this move request is unknown.  

Identifier does not match  

SOP Class  

A900 The specified identifier contains a request that does not match  

the specified SOP Class.  

Failed  

Unable to process C002 Indicates that IMPAX cannot process this request at this time.  

Cancel Storage terminated due to  

Cancel Request  

FE00 The original requester canceled this operation.  

Warning Warning B000 Storage complete with one or more failures.  

Pending Pending FF00 The storage operation is continuing.  

Pending for a long time FF02 This operation is expected to require a long period of time to  

complete. The SCU may break the association at any time, but  

the operation will continue to completion.  

Success Success 0000 Operation performed properly.  

Table 3.55 C-MOVE status codes.  
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3.2.7.5.4 Presentation Context Acceptance Criterion - Move  

IMPAX will accept any number of Move Presentation Contexts per association request. Any 

one Abstract  

Syntax may be specified more than once in an association request, if the Transfer Syntaxes 

differ  

between the Presentation Contexts.  

3.2.7.5.5 Transfer Syntax Selection Policies - Move  

By default, IMPAX sends the IOD using the transfer syntax that was used when the image 

was originally  

stored.  

If the C-MOVE destination supports a limited number of Transfer Syntaxes, IMPAX can be 

configured on  

a per-destination basis to convert the IOD from the original transfer syntax to Implicit Little 

Endian.  

4 COMMUNICATIONS PROFILES  

IMPAX provides DICOM V3.0 TCP/IP Network Communication Support as defined in Part 

8 of the  

DICOM Standard.  

4.1 TCP/IP Stack  

IMPAX inherits its TCP/IP stack from the computer system upon which it executes.  

4.1.1 Physical Media Support  

IMPAX is indifferent to the physical medium over which TCP/IP executes; it inherits the 

medium from the  

computer system upon which it executes.  

5 EXTENSIONS / SPECIALIZATIONS / PRIVATIZATIONS  

Not applicable.  
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6 CONFIGURATION  

IMPAX obtains configuration information from the following sources:  

 Mapping from Application Entity Title to Presentation Address is provided by the database 

and  

configured with the Service Tools program. Along with this mapping, the database stores 

those AE  

Titles that are allowed to communicate with IMPAX.  

 Hardcopy Parameters must be configured for installed printers from the IMPAX Printer 

Setup utility.  

7 SUPPORT FOR EXTENDED CHARACTER SETS  

IMPAX is known to support the following character sets:  

 ISO-IR 6 (default): Basic G0 Set  

 ISO-IR 100: Latin Alphabet No. 1  

8 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS  

The following acronyms and abbreviations are used in this document:  

ACR American College of Radiology  

AE Application Entity  

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine  

NEMA National Electrical Manufacturers Association  

PDU Protocol Data Unit  

SCP Service Class Provider  
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SCU Service Class User  

SCP Service Class Provider  

SOP Service-Object Pair  

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protoco  

UID Unique IdentifierHEALTHCARE  
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INTRODUCTION  

This Document provides the DICOM conformance statement for the eRAD PACS version 

6.0  

implementation of the DICOM standard.  
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1 - IMPLEMENTATION MODEL  

eRAD PACS is a multi-modality storage server with viewing and processing features. It uses 

the  

DICOM protocol to provide the following services:  

• Receive images and structure reports sent by remote stations  

• Send images and structured reports to remote stations  

• Print images to a remote printer  

• Query remote entities and initiate retrieval from those entities  

• Accept queries from remote entities and initiate image transfers as directed from those 

entities  

• Issue and accept verification messages  

• Request scheduled worklist from the RIS  

• Accept queries from modalities for scheduled procedure information  

• Receive procedure step updates from modalities  

1.1 Application Data Flow Diagram  

Figure 1.1-1 graphically depicts the application data flow diagram. The eRAD PACS system 

provides  

DICOM services using the following Application Entities:  

• STORESCP – This AE is a daemon process that implements a Service Class Provider (SCP)  

for the Storage service class. It also supports the Verification service class as an SCP.  

• SENDSCU – This AE is a Service Class User (SCU) for the Storage service class.  

• PRINTSCU – This AE is a SCU for the Print Management service class.  

• QRAE – This AE is both a SCU (QRSCU) and a SCP (QRSCP) of the Query/Retrieve 

service  

class.  

• MWLAE – This AE is both a SCU (MWLSCU) and a SCP (MWLSCP) of the Modality 

Worklist  

Management service class, and an SCP (MPPSSCP) of the Modality Performed  

Procedure Step service class.  

• COMMITSCP – This AE is a Service Class Provider for the Storage Commitment service  

class.  

1.2 Functional Definitions of AE  

STORESCP waits for a remote application entity to connect to the presentation address 

configured for  

its application entity. The TCP/IP port is defined in its control script (default 104). When the 

other  

application connects, STORESCP verifies that it is a DICOM application entity capable of 

supporting  

its SOP classes. It can receive images and structure reports conforming to the Storage Service 

Class  

and verification requests conforming to the Verification Service Class. STORESCP stores 

received  

images and reports in files, and the corresponding demographic information (patient, study, 

series  

and image details) in the internal database.  

SENDSCU is the process that sends image and report objects stored on the local disk and 

resident in  

the database to other DICOM AEs. The objects transmitted by SENDSCU are identical to the 

stored  

object, meaning SENDSCU does not alter it or its attributes in any way. The DICOM address  
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information SENDSCU uses for connecting to a remote AE is defined in the control scripts.  

PRINTSCU is the process that sends objects stored on the local disk and resident in the 

database to  

print AEs for printing. Some of the print parameters are defined in the control scripts. The 

user  

defines the remaining information in the print session at the time the system initiates the print 

request.  

The DICOM address information PRINTSCU uses for connecting to a remote AE is defined 

in the  

control scripts.  
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QRAE consists of a service class user (QRSCU) and a service class provider (QRSCP). 

QRSCU is  

the process that sends query and move requests to other DICOM AEs. The user defines the  

parameters of the query requests at the time the system initiates the query request. The user 

selects  

one or more objects to move before initiating a move request. The DICOM address 

information  

QRSCU uses for connecting to a remote AE, whether it is a query provider or a move 

destination, is  

defined in the control scripts. QRSCP waits for a remote application entity to connect to it 

and then  

services the query and move requests. QRSCP uses the query parameters in the request and  

compares them to the information in the database. It then returns the matches to the remote 

AE in a  

Image  

and report  

stored on  

disk  

STORESCP  

Remote AE  

requests  

verification  

Remote AE  

sends  

image or  

report  

Figure 1.1-1 Application Data Flow Diagram  
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query response. When QRSCP receives a move request, it verifies the requested destination 

and the  

existence of the requested object(s) and then sends them to SENDSCU for transmission to the  

destination AE.  

MWLAE consists of a service class user (MWLSCU) and two service class providers 

(MWLSCP,  

MPPSSCP). MWLSCU requests the list of scheduled exams and patient demographic 

information for  

use in eRAD PACS. When enabled, MWLSCU periodically issues a query request to a 

remote AE.  

The response messages are parsed and inserted into the worklist as scheduled exams. The 

patient  

demographics in the response messages are used to verify the demographic information 

contained in  

the image objects. MWLSCP accepts query requests from remote applications, particularly  

modalities, which are looking for patient demographic information for scheduled exams. 

MWLSCP  

returns to the requesting AE the list of scheduled exams that match the query parameters. 

MPPSSCP  

creates and maintains procedure step information sent by an AE, usually an imaging 

modality.  

COMMITSCP is a process that accepts ownership of some composite objects when requested 

to by a  

remote AE. The affected objects were transmitted to and acknowledged by STORESCP prior 

to  

COMMITSCP accepting the transfer of ownership. Once COMMITSCP accepts ownership 

of the  

object(s), eRAD PACS retains a copy at all times.  

1.3 Sequencing of Real Word Activities  

SENDSCU only transmits, PRINTSCU only prints, QRSCP only responds to query and 

retrieve  

requests for, and COMMITSCP only commits objects that STORESCP previously received 

and  

successfully loaded into the eRAD PACS database. MWLSCP only responds to query 

requests for  

objects that MWLSCU previously received and loaded into the database. MPPSSCP responds 

to  

requests to modify existing orders received from the RIS or manually created in eRAD 

PACS.  

COMMITSCP responds to requests issued by modalities, and requires the study referenced in 

the  

request to be resident in eRAD PACS.  

MWLSCU is configured to automatically query the remote AE at a scheduled interval. eRAD 

PACS  

can disable these two AEs so that they do not query at any time.  

2 - AE SPECIFICATIONS  

2.1 STORESCP - Specification  

STORESCP provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 SOP Class as an 
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SCP.  

Verification 1.2.840.10008.1.1  

Computed Tomography (CT) Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2  

Enhanced CT Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1  

Computed Radiography Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  

Digital IntraOral Xray Image for Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3  

Digital IntraOral Xray Image for Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1  

Digital Mammography Xray Image for Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2  

Digital Mammography Xray Image for Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1  

Digital Xray Image for Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1  

Digital Xray Image for Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1  

Hardcopy Color Image 1.2.840.10008.5.1.1.30  

Hardcopy Grayscale Image 1.2.840.10008.5.1.1.29  

MR Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  

Enhanced MR Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1  

MR Spectroscopy 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2  

Nuclear Medicine Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20  

Nuclear Medicine Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5  

Raw Data 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66  

Spatial Registration 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1  

Spatial Fiducials 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2  

Real World Value Mapping 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67  
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PET Curve 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129  

PET Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128  

RT Beams Treatment Record 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4  

RT Brachy Treatment Record 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6  

RT Dose 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2  

RT Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1  

RT Plan 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5  

RT Structure Set 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3  

RT Treatment Summary Record 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7  

Secondary Capture Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7  

Multi-frame Single Bit Secondary Capture 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1  

Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2  

Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3  

Multi-frame True Color Secondary Capture 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4  

Standalone Curve 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9  

Standalone Modality LUT 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10  

Standalone Overlay 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8  

Standalone VOI LUT 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11  

Stored Print 1.2.840.10008.5.1.1.27  

Ultrasound Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1  

Ultrasound Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6  

Ultrasound Multi-frame Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1  

Ultrasound Multi-frame Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3  

Twelve Lead ECG Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1  

General ECG Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2  
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Ambulatory ECG Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3  

Hemodynamic Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1  

Cardiac Electrophysiology Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1  

Basic Voice Audio Waveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1  

X-ray Angiographic Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1  

Enhanced XA Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1  

X-ray Fluoroscopy Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2  

Enhanced XA Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1  

X-ray Angiographic BiPlane Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3  

Grayscale Softcopy Presentation State 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1  

Color Softcopy Presentation State 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2  

Pseudo-color Softcopy Presentation State 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3  

Blending Softcopy Presentation State 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4  

VL Endoscopic Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1  

VL Microscopic Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2  

VL Photographic Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4  

VL Slide Coordinates Microscopic Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3  

VL Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1  

VL Multi-frame Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2  

Ophthalmic Photography 8 Bit Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1  

Ophthalmic Photography 16 Bit Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2  

Stereometric Relationship 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3  

Basic Text Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11  

Enhanced Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22  

Comprehensive Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33  

Procedure Log 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40  

Mammography CAD Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50  

Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59  

Chest CAD Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65  

X-ray Radiation Dose Structured Report 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67  

Encapsulated PDF 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1  
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2.1.1 Association Establishment  

2.1.1.1 General  

The maximum PDU size that the STORESCP AE uses is configurable, with a minimum of 

8K bytes.  

Default is 16K. Maximum is 64K.  

2.1.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that STORESCP will accept is limited by the kernel  

parameters of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable parameter in one 

of the  

configuration files.  

2.1.1.3 Asynchronous Nature  

STORESCP will only allow a single outstanding operation on an Association. Therefore 

STORESCP  

does not perform asynchronous window negotiation.  

2.1.1.4 Implementation Identifying Information  

STORESCP will provide a single implementation Class UID, which is 
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1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99  

STORESCP will provide an implementation version name of ERAD_<version>, where 

<version> is  

the software version number. An example is ERAD_52.  

2.1.2 Association Initiation  

STORESCP does not initiate Associations.  

2.1.3 Association Acceptance  

STORESCP accepts an association when it receives a valid Association request delivered to 

the  

configured TCP port which contains a valid application entity title, and offers at least one of 

the  

presentation contexts listed in the tables below. STORESCP will receive any images 

transmitted on  

that association and store images on disk. The AE also supports the Verification Service 

Class.  

STORESCP places no limitation on who may connect to it when running in promiscuous.  

2.1.3.1 Remote System Request - Verification  

This section explains how STORESCP handles a remote system request verification from an 

SCU  

using the C-ECHO command.  

2.1.3.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - VERIFICATION  

STORESCP performs the verification Service Class by responding with  

C-ECHO-RSP to provide the SCU with the ability to determine if it is receiving DICOM 

requests.  

2.1.3.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE - VERIFICATION  

Acceptable Verification Presentation Contexts for STORESCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Verification 1.2.840.10008.1.1 Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2 SCP None  

2.1.3.1.2.1 SOP Specific Conformance to Verification SOP Class  

STORESCP provides standard conformance to the DICOM V3.0 Verification Service Class 

as an  

SCP.  

2.1.3.1.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION - VERIFICATION  

STORESCP accepts any Presentation Context from the table in section 2.1.3.1.2.  

2.1.3.1.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES - VERIFICATION  

STORESCP receives requests encoded using the transfer syntax listed in section 2.1.3.1.2.  
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2.1.3.2 Remote System Request - Storage  

This section explains how STORESCP handles a remote system request from an SCU using 

the CSTORE  

operation.  

2.1.3.2.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - STORAGE  

The associated Real-World Activity associated with the storage operation is the transmission 

of an  

object from a remote AE to the system upon which STORESCP is running. STORESCP 

issues a  

failure status if it is unable to store the object on disk. STORESCP also invokes an attached  
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application for each object received. STORESCP does not respond to the C-STORE-REQ 

until it has  

verified the data and determines it is able to insert it into the database.  

2.1.3.2.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE - STORAGE  

Acceptable Storage Presentation Contexts for STORESCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Computed  

Radiography  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital X-ray Image  

- Presentation  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital X-ray Image  

- Processing  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital Mammo Xray  

Image -  

Presentation  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital Mammo Xray  

Image -  

Processing  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital IntraOral Xray  

Image-  

Presentation  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 See default transfer  

syntax table  
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See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Digital IntraOral Xray  

Image –  

Processing  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Computed  

Tomography  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Enhanced CT  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ultrasound Multiframe  

Image  

(Retired)  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ultrasound Multiframe  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

MR Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Enhanced MR  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 See default transfer  

syntax table  
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See default transfer  

syntax table  

SCP None  

MR Spectroscopy  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ultrasound Image  

(Retired)  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ultrasound Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Secondary  

Capture Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  
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Acceptable Storage Presentation Contexts for STORESCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Multi-frame Single  

Bit Secondary  

Capture  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Multi-frame  

Grayscale Byte  

Secondary  

Capture  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  
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syntax table  

SCP None  

Multi-frame  

Grayscale Word  

Secondary  

Capture  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Multi-frame True  

Color Secondary  

Capture  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

General ECG  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ambulatory ECG  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Cardiac  

Electrophysiology  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Basic Voice Audio  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Grayscale  

Softcopy  
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Presentation State  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Color Softcopy  

Presentation State  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Pseudo-color  

Softcopy  

Presentation State  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Blending Softcopy  

Presentation State  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

X-ray Angiographic  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Enhanced XA  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

X-ray Fluoroscopy  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Enhanced XRF  
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Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Nuclear Medicine  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Raw Data 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Spatial Fiducials 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Spatial  

Registration  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Real World Value  

Mapping  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

VL Endoscopic  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

VL Microscopic  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  
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SCP None  

eRAD PACS  
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Acceptable Storage Presentation Contexts for STORESCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

VL Photographic  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

VL Slide  

Coordinates  

Microscopic Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ophthalmic  

Photography 8 Bit  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Ophthalmic  

Photography 16 Bit  

Image  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Stereometric  

Relationship  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Basic Text SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  
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Enhanced SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Comprehensive  

SR  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Procedure Log 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Key Object  

Selection  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Mammography  

CAD SR  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

X-Ray Radiation  

Dose SR  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

PET Curve 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

PET Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 See default transfer  

syntax table  
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See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Encapsulated PDF 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Beams  

Treatment Record  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Brachy  

Treatment Record  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Dose 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Image 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Plan 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Structure Set 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

RT Treatment  

Summary Record  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

The following Storage SOP Classes are supported for archiving, but are not included in the 
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default  

configuration.  
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Acceptable Storage Presentation Contexts for STORESCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Stored Print 1.2.840.10008.5.1.1.27 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Hardcopy  

Grayscale Image  

1.2.840.10008.5.1.1.29 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Hardcopy Color  

Image  

1.2.840.10008.5.1.1.30 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Nuclear Medicine  

Image (Retired)  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Standalone  

Overlay  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Standalone Curve 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Twelve Lead ECG  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 See default transfer  

syntax table  
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See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Hemodynamic  

Waveform  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Standalone  

Modality LUT  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

Standalone VOI  

LUT  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

X-ray Angio  

BiPlane Image  

(Ret.)  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

VL Image (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

VL Multi-Frame  

Image (Retired)  

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 See default transfer  

syntax table  

See default transfer  

syntax table  

SCP None  

The default transfer syntaxes STORESCP supports are as defined in the table below. Unless 

noted  

otherwise, all SOP classes STORESCP supports can use any of these transfer syntaxes. The  

selection of which one STORESCP prefers if given the option is configurable.  

Default Transfer Syntax Table  

Transfer Syntax UID  
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Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2  

Explicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2.1  

Explicit VR Big Endian 1.2.840.10008.1.2.2  

JPEG Baseline (Process 1) 1.2.840.10008.1.2.4.50  

JPEG Lossless Non-hierarchical 1st Order Predication 1.2.840.10008.1.2.4.70  

RLE Lossless 1.2.840.10008.1.2.5  

JPEG 2000 Lossless Only 1.2.840.10008.1.2.4.90  

JPEG 2000 1.2.840.10008.1.2.4.91  

2.1.3.2.2.1 SOP Specific Conformance to Storage SOP Classes  

STORESCP conforms to each Storage SOP Class at Level 2 (full) and Signature Level 3. In 

the case  

of a successful C-STORE, the object is stored on the disk. Otherwise STORESCP returns an 

error  

and purges the object. If STORESCP returns one of the following status codes, the C-STORE 

was  

unsuccessful:  

• A700 (Out of Resources) - Indicates that there was insufficient disk space to store the 

image.  

• A800 (SOP Class Not Supported) - Indicates that the SOP Class of the object in the C-

STORE  

operation did not match the Abstract Syntax negotiated for the Presentation Context.  

• A900 (Data Set does not match SOP Class) - Indicates that the Data Set does not contain an  

instance of the SOP Class specified or the Affected SOP Instance UID does not match the  

object‟s SOP Instance UID.  

• C000 (Cannot understand) - Indicates that the Data Set cannot be parsed into elements.  

eRAD PACS  
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The stored objects may be accessed through eRAD PACS‟s graphical user interface, or 

DICOM  

Query/Retrieve SOP classes. The following stored objects can be viewed using eRAD 

PACS‟s  

graphical user interface:  

Computed Tomography Image  

Enhanced CT Image  

Computed Radiography Image  

Grayscale Softcopy Presentation State  

MR Image  

Enhanced MR Image  

MR Spectroscopy Image  

Digital Mammography Image for Presentation  

Digital Mammography Image for Processing  

Digital X-ray Image for Presentation  

Digital X-ray Image for Processing  

Nuclear Medicine Image  

Nuclear Medicine Image (Retired)  

PET Image  

RT Image  

Secondary Capture Image  

Multi-frame Single Bit Secondary Capture  
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Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture  

Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture  

Multi-frame True Color Secondary Capture  

Ultrasound Image  

Ultrasound Image (Retired)  

Ultrasound Multi-frame Image  

Ultrasound Multi-frame Image (Retired)  

VL Endoscopic Image  

VL Microscopic Image  

VL Photographic Image  

VL Slide Coordinates Microscopic Image  

VL Image (Retired)  

VL Multi-frame Image (Retired)  

X-ray Angiographic Image  

Enhanced XA Image  

X-ray Fluoroscopy Image  

Enhanced XRF Image  

X-ray Angiographic Bi-Plane Image (Retired)  

The following stored objects can be viewed using the eRAD PACS graphical user interface if 

eRAD  

PACS created it:  

Basic Text Structured Report  

Enhanced Structured Report  

Comprehensive Structured Report  

STORESCP will not delete a file it has received unless directed to do so by a user or 

administrator.  

2.1.3.2.2.2 SOP Specific Conformance to Structured Report Storage SOP Classes  

In addition to the basic support for Storage SOP Classes listed in the previous section, 

STORESCP  

will interpret and display structure reports objects that conform to the Basic Text SR, 

Enhanced SR  

and Composite SR SOP Classes. All of the conformance conditions for general Storage SOP  

Classes applied, in addition to those given in the following paragraph.  

STORESCP renders the information in the structured report object in both the web and 

viewing  

graphical user interfaces. The text and images are rendered, along with the supported report  

demographics.  

2.1.3.2.2.3 SOP Specific Conformance to Grayscale Softcopy Presentation State SOP Classes  

When a grayscale softcopy presentation state object exists for any image object listed as 

viewable (in  

section 2.1.3.2.2.1) and displayed on the screen, eRAD PACS informs the user it exists and 

allows  

the user to apply it to the image. If multiple presentation state objects exist, the user can apply 

any  

number of them selectively. If more than one presentation state object affects the same 

display  

parameter, the last one applied takes precedence. Currently, eRAD PACS only applies the 

VOI LUT  

and spatial transformation (zoom, pan, crop, flip/rotate). All other presentation state 

information is  
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ignored.  

2.1.3.2.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION - STORAGE  

STORESCP will accept any and all Presentation Contexts listed in the table in section 

2.1.3.2.2.  

2.1.3.2.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES - STORAGE  

The default behavior of the STORESCP application is to prefer transfer syntaxes having an 

explicit  

value representation to those using the default implicit VR. If STORESCP is running on big-

endian  

hardware it will prefer DICOM Explicit Value Representation Big Endian transfer syntax 

(and vice  

versa)  

eRAD PACS  
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STORESCP does not support extended negotiation.  

2.2 SENDSCU - Specification  

SENDSCU provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 SOP Classes listed in 

section 2.1, as  

an SCU. SENDSCU also provides supports for the DICOM Structured Report SOP Class for 

Basic  

Text SR objects.  

2.2.1 Association Establishment  

2.2.1.1 General  

The maximum PDU size that SENDSCU uses is configurable, with a minimum of 8K bytes. 

Default is  

16K. Maximum is 64K.  

2.2.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that SENDSCU will initiate is limited by the kernel  

parameters of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable parameter that 

defaults to  

5 simultaneous associations.  

2.2.1.3 Asynchronous Nature  

SENDSCU will only allow a single outstanding operation on an Association. Therefore 

SENDSCU  

does not perform asynchronous window negotiation.  

2.2.1.4 Implementation Identifying Information  

SENDSCU provides a single implementation Class UID, 1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99  

SENDSCU provides an implementation version name of ERAD_<version>, where <version> 

is the  

software version number. An example is ERAD_52.  

2.2.2 Association Initiation  

SENDSCU initiates an association when it receives a request from a user or system process 

to  

transmit one or more stored objects to a specified DICOM AE. The destination AE‟s IP 

address, port  

number and AE Title come from a list of preconfigured entries. SENDSCU attempts to 

establish a  

connection and, if successful, sends the image and/or report objects as queued. Failed 

transmission  
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will be retried for a defined period of time, and then returned to the user or system for 

resolution.  

2.2.2.2 eRAD PACS Request – Send Images  

This section explains how STORESCU handles a user or system request to send one or more 

image  

objects using the C-STORE operation.  

2.2.2.2.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – SEND IMAGES  

The associated Real-World Activity associated with the C-STORE operation is the user or 

system  

request for transmitting a selected set of image objects to a remote AE.  

2.2.2.2.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – SEND IMAGES  

The Abstract Syntax of the proposed Association conforms to that which is stored in the 

object being  

transmitted. Since SENDSCU only supports the SOPs STORESCP supports, the full list of 

possible  

Abstract Syntaxes is listed in the table in section 2.1.3.2.2. The remainder of the presentation 

context  

information is shown in the table below.  

eRAD PACS  
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Proposed Presentation Contexts for SENDSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

As Defined in Object As Defined in Object As defined in section  

2.1.3.2.2  

As defined in section  

2.1.3.2.2  

SCU None  

2.2.2.2.2.1 SOP Specific Conformance to Storage SOP Classes  

Upon receiving a successful status from the remote AE, SENDSCU returns to the requesting 

user a  

good status. By default, SENDSCU does not take action upon the stored image object.  

Upon a failure status or a warning from the remote AE, SENDSCU closes the Association 

and places  

the objects on a retry queue. At scheduled intervals, SENDSCU attempts to resend the 

object(s).  

After attempting to resend the object(s) a defined number of times, SENDSCU places them 

on a failed  

queue, waiting for user action.  

SENDSCU may add private attributes to the object. These attributes can be found in private 

group  

0xF215, marked with a private creator value of “ImageMedical”. These attributes can be 

excluded  

through configuration.  

SENDSCU does not support extended negotiation.  

2.2.2.3 eRAD PACS Request – Send Reports  

This section explains how SENDSCU handles a user or the system uses the C-STORE 

operation to  

send one or more structured report objects created by SENDSCU.  
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2.2.2.3.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – SEND REPORTS  

Before SENDSCU attempts to send a structured report, one must be created. A user can 

create the  

report by entering the report text and image information into the eRAD PACS Viewer. 

Alternatively,  

an information system can send the report text information to eRAD PACS and SENDSCU 

will  

convert the HL7 data into a structured report object. The associated Real-World Activity 

associated  

with the C-STORE operation is the user or system request to transmit a selected set of image 

objects  

to a remote AE. If a structured report for the study exists, SENDSCU will attempt to 

negotiate a  

Presentation Context for the report object and transmit it.  

2.2.2.3.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – SEND REPORTS  

The Abstract Syntax of the proposed Association conforms to the Basic Text SR SOP Class.  

Proposed Presentation Contexts for SENDSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Basic Text SR 1.2.840.10008.5.1.4.1  

.1.88.11  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

SCU None  

2.2.2.3.2.1 SOP Specific Conformance to Structured Report Storage SOP Classes  

Upon receiving a successful status from the remote AE, SENDSCU returns to the requesting 

user a  

good status. Upon a failure status or a warning from the remote AE, SENDSCU places the 

object on  

a retry queue and periodically attempts to resend them for a defined period of time. When 

SENDSCU  

reaches the maximum number of retries and has not successfully transmitted the object(s), it 

places  

them on a failed queue, waiting for user action.  

SENDSCU supports structure report objects for the image and other composite objects listed 

in the  

table in section 2.1.3.2.2. SENDSCU supports the following Value Types:  

Text PNAME Container  

SENDSCU supports the following Relationship Types:  

eRAD PACS  
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Source Value Type Relationship Type Target Value Type  

Container CONTAINS Text, Container  

Container HAS OBS CONTEXT PNAME  

SENDSCU may include private attributes in the objects. Private attributes exist in private 

groups as  

defined by DICOM‟s encoding rules. These attributes can be found in private group 0xF215, 
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marked  

with a private creator value of “ImageMedical”.  

SENDSCU does not support extended negotiation.  

2.2.3 Association Acceptance  

SENDSCU does not accept Associations.  

2.3 PRINTSCU - Specification  

PRINTSCU provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 Print Management SOP 

Class as an  

SCU.  

2.3.1 Association Establishment  

2.3.1.1 General  

The maximum PDU size that the PRINTSCU AE uses is configurable, with a minimum of 

8K bytes.  

Default is 16K. Maximum is 64K.  

2.3.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that PRINTSCU initiates is limited by the kernel 

parameters  

of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable parameter in one of the 

configuration  

files.  

2.3.1.3 Asynchronous Nature  

PRINTSCU will only allow a single outstanding operation on an Association. Therefore 

PRINTSCU  

does not perform asynchronous window negotiation.  

2.2.1.4 Implementation Identifying Information  

PRINTSCU will provide a single implementation Class UID of 

1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99  

PRINTSCU will provide an implementation version name of ERAD_<version>, where 

<version> is the  

software version number. An example is ERAD_52.  

2.3.2 Association Initiation  

PRINTSCU initiates an association when it receives a request from a user or system process 

to print  

one or more image objects to a specified DICOM Print AE. The destination AE‟s IP address, 

port  

number and AE Title come from a list of preconfigured entries. PRINTSCU will attempt to 

establish a  

connection and, if successful, will send the print session information. Failed transmission will 

be  

returned to the user or system for a resolution.  

2.3.2.1 eRAD PACS Request - Print  

This section explains how PRINTSCUU handles a user or the system request to print image 

objects  

using the DICOM DIMSE services.  

2.3.2.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - PRINT  

The associated Real-World Activity associated with the print operation is the user or system 

request  

for transmitting a selected set of image objects to a remote AE.  

eRAD PACS  
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2.3.2.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – PRINT  

The Association contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported presentation 

context  

information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for PRINTSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Basic Grayscale  

Print Meta SOP  

Class  

1.2.840.10008.5.1.1.9 Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

2.3.2.1.2.1 SOP Specific Conformance to Print SOP Classes  

Upon receiving a successful status from the remote AE, PRINTSCU returns to the requesting 

user a  

good status. By default, PRINTSCU does not take action upon the printed image object.  

Upon a failure status or a warning from the remote AE, PRINTSCU closes the Association 

and returns  

to the requesting user a failed status. The user must then decide what action to take next.  

PRINTSCU takes no further action until it receives instruction from the user.  

2.3.3 Association Acceptance  

PRINTSCU does not accept Associations.  

2.4 QRAE - Specification  

QRAE consists of two application entities. QRSCU provides Standard Conformance to the 

DICOM  

V3.0 Query/Retrieve SOP Class as an SCU. QRSCP provides Standard Conformance to the 

DICOM  

V3.0 Query/Retrieve SOP Class as an SCP.  

2.4.1 Association Establishment  

2.4.1.1 General  

The maximum PDU size that the QRSCU and QRSCP uses is configurable, with a minimum 

of 8K  

bytes. Default is 16K. Maximum is 64K.  

2.4.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that QRSCU and QRSCP initiate is limited by the 

kernel  

parameters of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable parameter stored 

in a  

configuration file.  

2.4.1.3 Asynchronous Nature  

QRSCU and QRSCP each allow only a single outstanding operation on an Association. 

Therefore  

QRSCU and QRSCP do not perform asynchronous window negotiation.  

2.4.1.4 Implementation Identifying Information  
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QRSCU and QRSCP provide a single implementation Class UID of 

1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99.  

QRSCU and QRSCP provide an implementation version name of ERAD_<version>, where 

<version>  

is the software version number. An example is ERAD_52.  

2.4.2 Association Initiation  

QRSCU initiates an association when it receives a request from a user or system process to 

search  

the database of a specified DICOM Q/R AE, or to request that a specified object be 

transmitted from  

on AE to another. The destination AE‟s IP address, port number, AE Title, and move 

destinations  

come from a list of preconfigured entries. QRSCU will attempt to establish a connection and, 

if  

successful, will send the query or move parameters. Failed transmission will be returned to 

the user  

or system for a resolution.  
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2.4.2.1 eRAD PACS Request - Find  

This section explains how QRSCU handles a user or the system request to query a remote AE 

using  

DICOM‟s DIMSE C-FIND services.  

2.4.2.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - FIND  

The associated Real-World Activity associated with the find operation is a user or system 

request to  

list the items that match the specified criteria. The matching criteria are selected from a user 

interface  

or from some encoded data. The activity completes when the remote AE returns the matching 

items.  

2.4.2.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – FIND  

The Association contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported presentation 

context  

information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for QRSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Patient Root Q/R  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

1.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  
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Study Root Q/R  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

2.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

2.4.2.1.2.1 SOP Specific Conformance to Find SOP Classes  

QRSCU conforms to the Patient Root, Study Root and Patient/Study Only SOP Class groups 

as an  

SCU. QRSCU does not negotiate relational queries.  

The complete list of keys supported by QRSCU is given in the following table.  

Tag Attribute Description Type  

0008, 0018 SOP Instance UID O  

0008, 0020 Study Date R  

0008, 0030 Study Time R  

0008, 0050 Accession Number R  

0008, 0060 Modality O  

0008, 0090 Referring Physician O  

0008, 1030 Study Description O  

0008, 1060 Reading Physician O  

0010, 0010 Patient Name R  

0010, 0020 Patient ID R  

0010, 0030 Patient Date of Birth O  

0010, 0032 Patient Time of Birth O  

0010, 0040 Patient Sex O  

0020, 000D Study UID U  

0020, 000E Series UID O  

0020, 0010 Study ID R  

0020, 0011 Series Number O  

0020, 0013 Image Number O  

Upon receiving a successful status from the remote AE, QRSCU returns to the requesting 

user a  

good status and all the records that match the requested criteria. QRSCU then closes the  

Association.  

Upon a failure status or a warning from the remote AE, QRSCU closes the Association and 

returns to  

the requesting user a failed status. The user must then decide what action to take next.  

eRAD PACS  
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2.4.2.2 eRAD PACS Request - Move  

This section explains how QRSCU handles a user or the system request to move one or more 

image  

objects from the remote AE to another AE using DICOM‟s DIMSE C-MOVE service.  
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2.4.2.2.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - MOVE  

The associated Real-World Activity associated with the move operation is the user or system 

request  

for transmitting a selected set of image objects from the remote AE to another AE.  

2.4.2.2.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – MOVE  

The Association contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported presentation 

context  

information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for QRSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Patient Root Q/R  

Information Model  

– MOVE  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

1.2  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

Study Root Q/R  

Information Model  

– MOVE  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

2.2  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

2.4.2.2.2.1 SOP Specific Conformance to Move SOP Classes  

QRSCU conforms to the Patient Root - Move, Study Root – Move and Patient/Study Only – 

Move  

SOP Classes as an SCU.  

Upon receiving a successful status from the remote AE, QRSCU returns to the requesting 

user a  

good status. QRSCU then closes the Association.  

Upon a failure status or a warning from the remote AE, QRSCU closes the Association and 

returns to  

the requesting user a failed status. The user must then decide what action to take next.  

2.4.3 Association Acceptance  

QRSCP accepts an association when it receives a valid Association request delivered to the  

configured TCP port which contains a valid application entity title, and offers at least one of 

the  

presentation contexts listed in the tables below. QRSCP will receive query and move requests  
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transmitted on that association, search the database for matching records, and then either 

return the  

matches to the requesting AE or initiate a SENDSCU operation to send the objects to the 

specified  

AE. QRSCP places no limitation on who may connect to it when running in promiscuous 

mode.  

2.4.3.1 Remote System Request - Find  

This section explains how QRSCP handles a remote system Find request from an SCU using 

the CFIND  

command.  

2.4.3.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - FIND  

QRSCP performs a search of the database looking for records that match the specified criteria  

whenever it receives a valid C-FIND request from an AE. For each match, QRSCP will 

return a  

response message. When all responses are sent, QRSCP will wait for another request or for 

the  

SCU to close the association.  

2.4.3.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – FIND  

QRSCP will accept the Presentation Contexts listed in the following table.  

eRAD PACS  

DICOM Conformance Statement  

Page 16 12/11/2009  

Proposed Presentation Contexts for QRSCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Patient Root Q/R  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

1.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

Study Root Q/R  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

2.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

Patient/Study Only  
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Q/R Information  

Model – FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

3.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

2.4.3.1.2.1 SOP Specific Conformance to Query/Retrieve SOP Classes  

QRSCP provides standard conformance to the DICOM Patient Root – Find, Study Root – 

Find, and  

Patient/Study Only - Find Service Classes as an SCP. QRSCP support all of the attributes 

listed in  

the table in section 2.4.2.1.2.1. QRSCP does not negotiate for relational queries and therefore 

does  

not support them. QRSCP supports both case sensitive and case insensitive queries. The 

option is  

specified in the configuration file. QRSCP does not support extended negotiation.  

2.4.3.1.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION - FIND  

QRSCP will accept any Presentation Context from the table in section 2.4.3.1.2. Preference 

will be  

given to the Study Root SOP classes if multiple Presentation Contexts are requested.  

2.4.3.1.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES - FIND  

QRSCP will receive requests encoded using the transfer syntax listed in the table in section 

2.4.3.1.2.  

2.4.3.2 Remote System Request - Move  

This section explains how QRSCP handles a remote system move request from an SCU using 

the CMOVE  

command.  

2.4.3.2.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY - MOVE  

QRSCP performs a search of the database looking for the requested object(s) and then sends 

them  

to SENDSCU for transmission to the specified AE. For each match, QRSCP will return a 

response  

message to the requesting AE. When all objects are sent, QRSCP will wait for another 

request or for  

the SCU to close the association.  

2.4.3.2.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – MOVE  

QRSCP will accept the Presentation Contexts listed in the following table.  

Proposed Presentation Contexts for QRSCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Patient Root Q/R  

Information Model  

– MOVE  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

1.2  
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Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

Study Root Q/R  

Information Model  

– MOVE  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

2.2  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

Patient/Study Only  

Q/R Information  

Model – MOVE  

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.  

3.2  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

2.4.3.2.2.1 SOP Specific Conformance to Query/Retrieve SOP Classes  

QRSCP provides standard conformance to the DICOM Patient Root – Move, Study Root – 

Move, and  

Patient/Study Only - Move Service Classes as an SCP. QRSCP supports sub-operations for 

all of the  

Storage SOP classes listed in section 2.1.  
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2.4.3.2.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION - MOVE  

QRSCP will accept any Presentation Context from the table in section 2.4.3.2.2. Preference 

will be  

given to the Study Root SOP classes if multiple Presentation Contexts are requested.  

2.4.3.2.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES - MOVE  

QRSCP will receive requests encoded using the transfer syntax listed in the table in section 

2.4.3.2.2.  

2.5 MWLAE - Specification  

MWLSCU provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 Modality Worklist 

Management SOP  
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Class as an SCU. MWLSCP provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 Modality 

Worklist  

SOP Class as an SCP. MPPSSCP provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 

Modality  

Performed Procedure Step SOP Class as an SCP.  

2.5.1 Association Establishment  

2.5.1.1 General  

The maximum PDU size that MWLSCU, MWLSCP and MPPSSCP uses is configurable, 

with a  

minimum of 8K bytes. Default is 16K. Maximum is 64K.  

2.5.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that MWLSCU, MWLSCP and MPPSSCP initiates 

is limited  

by the kernel parameters of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable 

parameter  

that defaults to 5 simultaneous associations.  

2.5.1.3 Asynchronous Nature  

MWLSCU, MWLSCP and MPPSSCP only allows a single outstanding operation on an 

Association  

and therefore do not perform asynchronous window negotiation.  

2.5.1.4 Implementation Identifying Information  

MWLSCU, MWLSCP and MPPSSCP provide a single implementation Class UID,  

1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99  

MWLSCU, MWLSCP and MPPSSCP provide an implementation version name of 

ERAD_<version>,  

where <version> is the software version number. An example is ERAD_60.  

2.5.2 Association Initiation  

MWLSCU initiates an association when it receives a request from the system to request a list 

of  

scheduled procedures from the remote AE. The destination AE‟s IP address, port number and 

AE  

Title come from the configuration settings. MWLSCU issues a request for all procedures that 

have  

been scheduled since the last successful query. Responses to the query request will be 

inserted into  

the database and made available on the worklist.  

2.5.2.1 eRAD PACS Request – Get Worklist Item  

This section explains how MWLSCU handles a system request to query a remote AE using 

DICOM‟s  

DIMSE C-FIND services.  

2.5.2.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – GET WORKLIST ITEM  

When eRAD PACS wants to retrieve the most recent list of scheduled exam procedures, it 

calls upon  

MWLSCU to query the worklist manager for a list of items. The matching criteria are 

hardcoded into  

MWLSCU. The activity completes when the remote AE returns the matching items, if any, 

and the  

final response message.  

eRAD PACS  
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2.5.2.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – GET WORKLIST ITEM  

The Association contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported presentation 

context  

information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for MWLSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Modality Worklist  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.31 Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

2.5.2.1.2.1 SOP Specific Conformance to Find SOP Classes  

MWLSCU may request any of the attributes in the following table. The Attributes of type R 

will be in  

every query request. The O type attributes may be in the query.  

Tag Attribute Description Type  

0008, 0050 Accession Number R  

0008, 0080 Institution Name O  

0008, 0081 Institution Address O  

0008, 0082 Institution Code Sequence O  

0008, 0090 Referring Physician R  

0008, 0092 Referring Physician Address R  

0008, 0094 Referring Physician Telephone Number R  

0008, 1080 Admitting Diagnosis Description O  

0008, 1084 Admitting Diagnosis Code Sequence O  

0008, 1110 Referenced Study Sequence O  

0008, 1120 Referenced Patient Sequence O  

0008, 1125 Referenced Visit Sequence O  

0010, 0010 Patient Name R  

0010, 0020 Patient ID R  

0010, 0021 Issuer of Patient ID O  

0010, 0030 Patient Date of Birth R  

0010, 0032 Patient Time of Birth R  

0010, 0040 Patient Sex R  

0010, 0050 Patient Insurance Plan Code Sequence O  

0010, 1000 Other Patient IDs O  

0010, 1001 Other Patient Names O  

0010, 1005 Patient Birth Name O  

0010, 1010 Patient Age O  

0010, 1020 Patient Size O  

0010, 1030 Patient Weight O  

0010, 1040 Patient Address R  

0010, 1060 Patient‟s Mother‟s Birth Name O  
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0010, 1080 Military Rank O  

0010, 1081 Branch of Service O  

0010, 1090 Medical Record Locator O  

0010, 2000 Medical Alerts O  

0010, 2110 Contrast Allergies O  

0010, 2150 Country of Residence O  

0010, 2152 Region of Residence O  

0010, 2154 Patient‟s Telephone Number R  

0010, 2160 Ethnic Group O  

0010, 2180 Occupation O  

0010, 21A0 Smoking Status O  

0010, 21B0 Additional Patient History R  

0010, 21C0 Pregnancy Status O  

0010, 21D0 Last Menstrual Date O  

eRAD PACS  
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Tag Attribute Description Type  

0010, 21F0 Patient Religious Preference O  

0010, 4000 Patient Comments O  

0020, 000D Study UID R  

0032, 1032 Requesting Physician R  

0032, 1033 Requesting Service O  

0032, 1060 Requested Procedure Description R  

0032, 1064 Requested Procedure Code Sequence R  

0038, 0004 Referenced Patient Alias Sequence O  

0038, 0008 Visit Status ID O  

0038, 0010 Admission ID O  

0038, 0011 Issuer of Admission ID O  

0038, 0016 Route of Admissions O  

0038, 0020 Admitting Date O  

0038, 0021 Admitting Time O  

0038, 0050 Special Needs O  

0038, 0300 Current Patient Location R  

0038, 0400 Patient Institution Residence O  

0038, 0500 Patient State O  

0038, 4000 Visit Comments O  

0040, 0100 Scheduled Procedure Step Sequence R  

0040, 1001 Requested Procedure ID O  

0040, 1002 Reason for the Requested Procedure R  

0040, 1003 Requested Procedure Priority R  

0040, 1004 Patient Transport Arrangements O  

0040, 1005 Requested Procedure Location O  

0040, 1008 Confidentiality Code O  

0040, 1009 Reporting Priority O  

0040, 1010 Names of Intended Results Recipients O  

0040, 1400 Requested Procedure Comments O  

0040, 2001 Reason for the Imaging Service Request R  

0040, 2004 Issue Date of Imaging Service Request O  

0040, 2005 Issue Time of Imaging Service Request O  
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0040, 2008 Order Entered By O  

0040, 2009 Order Enterer‟s Location O  

0040, 2010 Order Callback Phone Number O  

0040, 2016 Placer Order Number Imaging Svc Req. O  

0040, 2017 Filler Order Number Imaging Svc Req. O  

0040, 2400 Imaging Service Request Comments O  

0040, 3001 Confidentiality Constraint on Patient Data O  

Upon a failure status or a warning from the remote AE, MWLSCU closes the Association. 

The system  

will attempt the query at the next scheduled interval.  

2.5.3 Association Acceptance  

MWLSCP and MPPSSCP accept associations when either one receives a valid Association 

request  

delivered to the configured TCP port which contains a valid application entity title, and offers 

one of  

the presentation contexts listed in section 2.5.3.1.2 or 2.5.3.2.2. MWLSCP receives query 

requests  

transmitted on that association, search the database for matching records, and then return the  

matches to the requesting AE. MPPSSCP received N-CREATE and N-SET requests 

transmitted on  

the association and updates the database with the data conveyed in its attributes. Neither 

MWLSCP  

nor MPPSSCP place limitations on who may connect to it when running in promiscuous 

mode.  

2.5.3.1 Remote System Request – Request Worklist Items  

This section explains how MWLSCP handles a remote system Find request from an SCU 

using the CFIND  

command.  
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2.5.3.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – REQUEST WORKLIST ITEMS  

MWLSCP performs a search of the database looking for records that match the specified 

criteria  

whenever it receives a valid C-FIND request from an AE. For each match, MWLSCP returns 

a  

response message. When all responses are sent, MWLSCP waits for another request or for the 

SCU  

to close the association.  

2.5.3.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – REQUEST WORKLIST ITEMS  

MWLSCP will accept the Presentation Contexts listed in the following table.  

Proposed Presentation Contexts for MWLSCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Modality Worklist  

Information Model  

– FIND  

1.2.840.10008.5.1.4.31 Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  
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1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  

2.5.3.1.2.1 SOP Specific Conformance to the Modality Worklist SOP Class  

MWLSCP supports all of the attributes listed in the table in section 2.5.2.1.2.1, with the noted  

exceptions listed below. The attributes listed in this table as type R are searchable attributes,  

although there is no guarantee that any of these attributes actually contain any value. The 

remaining,  

type O, attributes may be requested, but MWLSCP will not perform any matching on values.  

Tag Attribute Description Comment  

0040, 0020 Scheduled Procedure Step Status This attribute of the Scheduled Procedure  

Step Sequence only supports the following  

values: STAT, MEDIUM, LOW  

MWLSCP supports both case sensitive and case insensitive queries. The option is specified in 

the  

configuration file.  

2.5.3.1.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION – REQUEST 

WORKLIST ITEMS  

MWLSCP will accept any Presentation Context from the table in section 2.5.3.1.2.  

2.5.3.1.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES – REQUEST WORKLIST 

ITEMS  

MWLSCP will receive requests encoded using the transfer syntax listed in the table in section  

2.5.3.1.2.  

2.5.3.2 Remote System Request – Update Procedure Step  

This section explains how MPPSSCP handles a remote system request to create and update  

procedure step information using the N-CREATE and N-SET commands.  

2.5.3.2.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – UPDATE PROCEDURE STEP  

MPPSSCP received the attribute list in the N-CREATE or N-SET request, finds the 

corresponding  

procedure step instance, and updates the information in the database with the information in 

the  

request. After updating the database, MPPSSCP returns the completion status and waits for 

another  

request or for the SCU to close the association.  

2.5.3.2.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – REQUEST WORKLIST ITEMS  

MPPSSCP accepts the Presentation Contexts listed in the following table.  

Proposed Presentation Contexts for MWLSCP  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

Modality  

Performed  

Procedure Step  

1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP None  
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2.5.3.2.2.1 SOP Specific Conformance to the Modality Performed Procedure Step SOP Class  

MPPSSCP supports the attributes listed in the table below. Other attributes are accepted but 

their  

values are unused.  

Attribute Name Tag N-CREATE N-SET  

Specific Character Set (0008,0005) 1C Not allowed  

Scheduled Step Attribute Sequence (0040,0270) 1  

Not allowed  

>Study Instance UID (0020,000D) 1 Not allowed  

>Requested Procedure ID (0040,1001) 2 Not allowed  

>Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) 2 Not allowed  

Performed Procedure Step ID (0040,0253) 1 Not allowed  

Performed Procedure Step Status (0040,0252) 1 1  

When MPPSSCP receives an N-CREATE request for a procedure step already in the IN 

PROGRESS  

state, it acknowledges the request with an error status (InvalidAttributeValue), and takes no 

action on  

the data in the message.  

When MPPSSCP receives a request updating the Performed Procedure Step State attribute to  

COMPLETE, it updates the performed procedure state status, removes the procedure step 

instance  

from the database, updates the exam order, sends an update message to the RIS, if one is 

present,  

and sets the eRAD PACS study state to Completed.  

When MPPSSCP receives a request updating the Performed Procedure Step State attribute to  

DISCONTINUED, it updates the performed procedure step status, removes the procedure 

step  

instance from the database, but leaves the exam order in the system, to be cancelled by the 

RIS or  

manually.  

MPPSSCP does not coerce any data attributes when it receives a request updating the 

Performed  

Procedure Step State attribute, except for modifying the attributes listed in the table in this 

section as  

specified in the request message.  

Modality performed procedure step SOP instances persist until MPPSSCP receives a request  

updating the Performed Procedure Step State attribute to DISCONTINUED or 

COMPLETED.  

2.5.3.2.3 PRESENTATION CONTEXT ACCEPTANCE CRITERION – REQUEST 

WORKLIST ITEMS  

MPPSSCP accepts any Presentation Context from the table in section 2.5.3.2.2.  

2.5.3.2.4 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES – REQUEST WORKLIST 

ITEMS  

MPPSSCP receives requests encoded using the transfer syntax listed in the table in section 

2.5.3.2.2.  

2.6 COMMITSCP - Specification  

COMMITSCP provides Standard Conformance to the DICOM V3.0 Storage Commitment 
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Push Model  

SOP Class as an SCP.  

2.6.1 Association Establishment  

2.6.1.1 General  

The maximum PDU size that the COMMITSCP AE uses is configurable, with a minimum of 

8K bytes.  

Default is 16K. Maximum is 64K.  

2.6.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that COMMITSCP initiates is limited by the kernel  

parameters of the underlying TCP/IP implementation and by a configurable parameter in one 

of the  

configuration files.  
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2.6.1.3 Asynchronous Nature  

COMMITSCP will only allow a single outstanding operation on an Association. 

COMMITSCP does  

not perform asynchronous window negotiation.  

2.6.1.4 Implementation Identifying Information  

COMMITSCP provides a single implementation Class UID of 

1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99.  

COMMITSCP provides an implementation version name of ERAD_<version>, where 

<version> is the  

software version number. An example is ERAD_52.  

2.6.2 Association Initiation  

COMMITSCP initiates associations in order to send N-EVENT-REPORT messages to a 

remote AE.  

When COMMITSCP requests an association, it always negotiates the SCU/SCP role such 

that it  

performs as the SCP.  

2.6.2.1 eRAD PACS Request – Acknowledge Commit  

This section explains how COMMITSCP acknowledges the transfer of ownership in response 

to a  

previously issues commit request.  

2.6.2.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY – ACKNOWLEDGE COMMIT  

When eRAD PACS processes the commit request, it verifies it has previously received the 

specified  

objects, marks them to indicate it now owns the data, and verifies they are archived. Once 

eRAD  

PACS finishes processing the request, it acknowledges the request by issuing an N-EVENT-

REPORT  

to the requesting AE.  

2.6.2.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – ACKNOWLEDGE COMMIT  

The Association request contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported 

presentation  

context information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for PRINTSCU  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  
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Storage  

Commitment Push  

Model SOP Class  

1.2.840.10008.1.20.1 Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCP Role  

Neg.  

2.6.2.1.2.1 SOP Specific Conformance to Storage Commitment Push Model SOP Classes  

eRAD PACS uses the DICOM Storage SOP Classes to accept the SOP Instances the remote 

AE is  

requesting COMMITSCP to accept. Section 2.2 lists the specific Storage SOP Classes eRAD 

PACS  

supports.  

COMMITSCP initiates an N-EVENT-REPORT to the remote AE after it verifies that the 

selected  

objects are archived by either an eRAD PACS archive or some other archiving system. If no 

space is  

available in the archive, COMMITSCP shall not issue an N-EVENT-REPORT message 

accepting the  

transfer of ownership.  

Once COMMITSCP processes the request and issues the N-EVENT-REPORT message, 

eRAD  

PACS does not remove the object from its database. The data is archive internally or 

externally, and  

can be retrieved using the user interface tools, or DICOM Query/Retrieve SOP class.  

COMMITSCP does not support the optional Storage Media File-set ID and UID attributes.  

COMMITSCP does not support the optional Retrieve AE Title attribute in the N-EVENT-

REPORT  

message.  
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2.6.3 Association Acceptance  

COMMITSCP accepts associations when a remote AE wants to pass ownership of one or 

more  

objects to eRAD PACS. The objects listed in the N-ACTION request must already reside 

within eRAD  

PACS, received and acknowledged by STORESCP.  

2.6.3.1 Remote System Request – Commit  

This section explains how COMMITSCP handles a system request to transfer the ownership 

of an  

object using the DICOM DIMSE services.  

2.6.3.1.1 ASSOCIATED REAL-WORLD ACTIVITY –COMMIT  

The associated Real-World Activity associated with the commit operation is the remote AE 

request to  

transfer ownership of an object to a COMMITSCP. This action can only happen after the 
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respective  

object has been successfully transferred to STORESCP before initiating the commit action.  

2.6.3.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE –COMMIT  

COMMITSCP accepts the Presentation Contexts listed in the table listed in section 2.6.2.1.2.  

2.6.3.1.3 TRANSFER SYNTAX SELECTION POLICIES – COMMIT  

COMMITSCP will receive requests encoded using any one of the transfer syntaxes listed in 

the table  

in section 2.6.2.1.2.  

3 - COMMUNICATION PROFILES  

3.1 Supported Communication Stacks  

All eRAD PACS AEs provides DICOM V3.0 TCP/IP Network Communication Support as 

defined in  

Part 8 of the DICOM standard.  

3.2 TCP/IP Stack  

All eRAD PACS AEs inherit their TCP/IP stack from the operating system upon which it 

executes.  

3.2.1 Physical Media Support  

All eRAD PACS AEs are indifferent to the physical medium over which TCP/IP executes. It 

inherits  

this from the OS.  

4 - EXTENSIONS/SPECIALIZATIONS/PRIVATIZATIONS  

4.1 eRAD PACS Report Private SOP Class Specification  

eRAD PACS stores reports using the generic DICOM File Format as defined in Part 10, in a 

privatized  

DICOM object. The file contains the standard meta information, identifying the encoded 

syntax and  

the eRAD PACS Report private SOP class.  

4.1.1 Association Establishment  

4.1.1.1 General  

The maximum PDU size that the eRAD PACS report AE uses is configurable, with a 

minimum of 8K  

bytes. Default is 16K. Maximum is 64K.  

4.1.1.2 Number of Associations  

The number of simultaneous associations that the report AE initiates is limited only by the 

kernel  

parameters of the underlying TCP/IP implementation. Therefore it can have multiple 

simultaneous  

connections.  
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4.1.1.3 Implementation Identifying Information  

The eRAD PACS report AE provides a single implementation Class UID of  

1.2.826.0.1.3680043.2.93.0.99, and contain an implementation version name of 

ERAD_<version>,  

where <version> is the software version number. An example is ERAD_52.  

4.1.2 Association Initiation  

eRAD PACS initiates an Association when a report exists for a study object that a user 

requested be  

transmitted to a remote DICOM entity. The Association request consists of two application 
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contexts.  

One context manages the transmission of textual reports between communicating entities. 

The  

second context manages the transmission of audio report files.  

4.1.2.1 eRAD PACS Request – Send a Report  

When the application successfully negotiates a presentation context for eRAD PACS reports, 

the SCU  

shall use the DICOM C-STORE DIMSE service to pass the object to the SCP. The operation 

is  

considered successful when the SCP returns a C-STORE response message with a status of  

SUCCESS.  

4.1.2.1.1 REPORT OBJECT DEFINITION  

eRAD PACS‟s private report object is defined as follows:  

Tag VR Type Description Additional Comment  

0008,0016 UI 1 SOP Class UID Equal to  

1.2.826.0.1.3680043.2.93.10000300.0.1  

0008,0018 UI 1 SOP Instance UID  

0008,0090 PN 3 Referring Physicians Name  

0008,1060 PN 3 Name Of Physicians  

Reading Study  

0010,0010 PN 3 Patients Name  

0010,0020 LO 3 Patient ID  

0020,000d UI 1 Study Instance UID  

4008,010c PN 3 Interpretation Author  

f215,ba01 LT 3 PB Observation Report observation text  

f215,ba02 IS 3 PB Status Preliminary (=80) or Final (=100)  

f215,ba03 LT 3 PB Figure Referenced image UIDs  

f215,ba05 LT 3 PB Impression Report impression text  

4.1.2.1.2 PRESENTATION CONTEXT TABLE – SEND A REPORT  

The Association request contains all supported Abstract Syntaxes. The list of supported 

presentation  

context information is shown in the table below.  

Proposed Presentation Contexts for eRAD PACS Report AE  

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext.  

Name UID Name UID Neg.  

PracticeBuilder  

Report Text  

1.2.826.0.1.3680043.2.93.1.  

0.1  

Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

PracticeBuilder  

Report Dictation  

1.2.826.0.1.3680043.2.93.1.  

0.2  
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Impl.VR Little Endian  

Expl.VR Little Endian  

Expl.VR Big Endian  

1.2.840.10008.1.2  

1.2.840.10008.1.2.1  

1.2.840.10008.1.2.2  

SCU None  

4.1.3 Association Acceptance  

eRAD PACS will accept an Association when an Application Context exists for the 

PracticeBuilder  

Report Text or Dictation SOP Classes.  
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4.1.3.1 Remote System Request – Store Report  

When the remote AE sends an eRAD PACS report object using DICOM C-STORE request, 

the  

receiving AE will store that file on disk. Provided the store process completed successfully, 

the AE  

will return a C-STORE response packet containing a SUCCESS status to the sending AE. 

This AE  

will then wait the next packet.  

4.1.3.1.1 PRESENTATION CONTEXT TABLE – STORE REPORT  

The eRAD PACS report AE will accept presentation contexts containing the Abstract 

Syntaxes listed  

in the Presentation Context table in section 4.1.1.2. For all Abstract Syntaxes, the eRAD 

PACS report  

AE will function in the Role of an SCP.  

5 - CONFIGURATION  

All eRAD PACS AEs (STORESCP, SENDSCU, PRINTSCU, etc.) attempt to load DICOM 

data  

dictionaries specified in the DCMDICTPATH environment variable. By default, if the 

DCMDICTPATH  

environment variable is not set, the file  

/usr/local/dicom/lib/dicom.dic  

is loaded. The DCMDICTPATH environment variable has the same format as the shell 

PATH variable  

in that a colon (":") separates entries. The data dictionary code will attempt to load each file 

specified  

in the DCMDICTPATH environment variable. It is an error if no data dictionary can be 

loaded.  

5.1 AE Title/Presentation Address Mapping  

All supported AEs use a presentation address constructed from the host-name of the server on 

which  

it executes, and a port number specified as a command line parameter at the start of eRAD 

PACS‟s  

DCMTK daemon.  

STORESCP‟s, QRSCP‟s, MPPSSCP‟s and COMMITSCP‟s application titles are the same. It 

is  

configurable in the command scripts and from the administration web pages. The default is  



Tankönyv fizikusoknak 

612 

 

PBUILDER. QRSCP can have two application titles. One is to direct query and retrieve 

requests to  

just the worklist database. The other is to query and retrieve from the entire system archive.  

SENDSCU‟s, QRSCU‟s, and MWLSCU‟s application titles are the same and are 

configurable. The  

default is PBUILDER.  

PRINTSCU‟s application title is a configurable parameter. The default is DCMPSTATE.  

5.2 Configurable Parameters  

• Maximum PDU size (default is 16K)  

• Preferred transfer syntax (default is implicit VR little endian)  

• Host name  

• TCP and TLS port number (default for regular DICOM is 104; default for secure DICOM is 

2762)  

• Remote Application Entity IP addresses, port numbers and AE Titles  

• Number of simultaneous DICOM associations (default is 5)  

• AE Title to specify query/retrieve of worklist only or entire archive  

• Which FIND and MOVE SOP class to use in Query/Retrieve SOP classes (default is Study 

Root)  

• Use case sensitive or case insensitive query matching (default is case insensitive)  

• Accept all DICOM Associations (promiscuous mode) or only those originating at known 

AEs.  

• Remove private attributes when forwarding previously acquired image Storage SOP Class  

objects.  

6 - SUPPORT OF EXTENDED CHARACTER SETS  

STORESCP, SENDSCU, PRINTSCU, MPPSSCP and COMMITSCP are indifferent to 

Extended  

Character Sets, as the application doesn't rely on the information contained within the Data 

Elements.  
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However, since it is possible to obtain lists of data contained in the database (for 

administrative  

functions), only the default character set is supported.  

QRSCU, QRSCP and MWLSCU support the default character set only.  

7 – CODES AND CONTROLLED TERMINOLOGY  

This implementation makes use of the Baseline Context Groups as specified in the IODs for 

the SOP  

Classes supported. No private mapping resource or coding schemes are employed. All 

available  

codes are selected from values specified in the SOP instances when they arrive at eRAD 

PACS.  

8 – SECURITY PROFILES  

eRAD PACS supports the Basic TLS Secure Transport Connection Profile. All association 

requests  

directed to and accepted at the TLS port address will use this profile. eRAD PACS uses the 

following  

standards for its key management:  

Exchange of Master Secrets RSA  

Data Integrity SHA  
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Privacy Triple DES EDE, CBC  

Entity Authentication RSA based certificatesDICOM Conformance Statement  
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