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Bevezető 

 

A huszadik században megjelent, és azóta egyre fejlődő in vivo képalkotó módszerek 

forradalmasították a modern diagnosztikát, és mára az orvosok egyik legfontosabb 

eszközévé váltak. Emiatt fontos, hogy tisztában legyünk ezen módszerek alapvető 

működésével, és megismerjük képalkotási sajátságaikat. 

 

Házi feladatomban az alábbi, a klinikumban leginkább elterjedt vizsgálati 

módszereket fogom tanulmányozni: 

 Ultrahang 

 Röntgen és CT 

 MR 

 PET 

 Gamma kamera és SPECT 

 Ezek kombinálása kompozit eszközökben 

 

A vizsgálat részeként előbb ismertetem a képek értelmezéséhez szükséges 

természettudományos és technológiai alapokat, majd az eljárásokat a következő, a 

gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb jellemzők alapján fogom 

összehasonlítani: 

 Képi sajátságok (felbontás, elkülöníthető képletek) 

 Vizsgálati előkészítés 

 Vizsgálati hatások az élő szervezetre 

 Eszközök, eszköz- és vizsgálati költségek 

 

Fontos kiemelni, hogy az írásban elsősorban a humán orvosi berendezésekre 

koncentrálok. Az alternatív, pl. kisállat képalkotó berendezések paraméterei az 

ismertetett értékektől jelentősen eltérhetnek. 
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Természettudományos alapismeretek 

Ultrahang 

Az ultrahangos képalkotás alapja, hogy az emberi test, mint minden rugalmas közeg, 

vezetni képes a hanghullámokat, és benne hullámjelenségek (elnyelődés, 

visszaverődés és törés) lépnek fel.  

Eltérő akusztikus impedanciájú közegek határfelületéről a hang részben 

visszaverődik1. Mivel a testben a hang terjedési sebessége nagyjából állandó [1], így a 

visszavert hanghullám beérkezési idejéből az adott képlet távolsága, a 

távolságarányos csillapítással kompenzált, visszavert intenzitásból pedig akusztikus 

impedanciája adható meg. Az akusztikus impedancia a közeg sűrűségének és 

rugalmasságának, azaz alapvető konzisztenciájának függvénye2, így a képletek 

elkülönítése ez alapján lehetséges. Mivel a hullám csak részben verődik vissza a 

közeghatárokról, elegendő kezdeti intenzitás esetén nagyjából 25 centiméter 

mélységig beláthatunk a testbe [2], és elkülöníthetjük a struktúrákat. 

 

A kezdeti megoldások egy piezoelektromos3 transzducert használtak az ultrahang 

keltésére és a visszavert hullámok detektálására. A visszavert hullám amplitudója (A 

kép), vagy azzal arányos fényesség (B kép) került megjelenítésre. 

A mai eszközök már piezoelektromos 

detektorsort alkalmaznak, melyek mechanikai 

mozgatással, vagy ferde hullámfrontú hullám 

keltésével pásztázzák a testet [3], az eredményt 

pedig 2 dimenziós B képen jelenítik meg. Egy 1 

dimenziós detektorsor jellemzően 32-300 egyedi 

transzducert tartalmaz [2]. 

 

                                             

1
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3
 Mechanikai hatásokat feszültséggé és feszültséget mechanikai hatássá alakító anyag 

1. ábra: szív 2D ultrahangos képe [45] 
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Főként a terhes gondozásban népszerű a 3D ultrahangnak nevezett eljárás. Itt 

különböző irányokból felvett képekből egy, a számítógépes tomográfiában (CT) 

használthoz rendkívül hasonló algoritmus állít 

elő felületi képeket. Ehhez két dimenzióban 

elrendezett detektormátrixra van szükség, 

melynek mérete a 64x64 detektort is elérheti [2]. 

Ennek fizikai megvalósítása a jelenlegi, 

piezoelektromos vagy Si integrált 

technológiákkal nehézkes, ezért alternatív 

megoldásként X és Y irányban eltérő 

detektorszámot alkalmaznak4. Ígéretes 

megoldásnak tűnik még a fotoakusztikus 

technológia, ami a visszavert impulzusokat egy 

optikai rezonátor segítségével olvassa ki. Mivel a 

technológia mentes az elektromos zavarásoktól, 

nagy sűrűségű detektormátrixok hozhatók vele létre [4].  

 

A jelenlegi ultrahang transzducerek fontos tulajdonsága, hogy kiolvasási idejük gyors, 

másodpercenként 100 képet képesek készíteni [2], így ezek összefűzésével lehetőség 

van a szervek mozgásának (pl. szív lüktetésének) elemezésre. Ez az M kép, vagy 

amennyiben 3D ultrahangra alkalmazzák, úgy a 4D ultrahang. A szervezet dinamikus 

vizsgálatának lehetőségeit tovább szélesíti, hogy amennyiben vizsgáljuk a visszavert 

hullám frekvencia-eltolódását is, úgy a szervezetben áramló folyadékok áramlási 

sebessége irányhelyesen becsülhető5. Ez lehetővé teszi a szív, erek, vese és húgyutak 

áramlási viszonyainak vizsgálatát. 

  

                                             
4
 1,5D detektor mátrix, pl. 64*16 detektor 

5
 A jelenség alapja a Doppler frekvencia eltolódás. Amennyiben az ultrahangot visszaverő közeg maga 

is mozog, úgy megváltoztatja a visszavert hang frekvenciáját. 

2. ábra: 28 hetes magzat 3D ultrahang 

képe [53] 
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Röntgen és CT 

Bár felhasználását tekintve jelentős a két technológia közti eltérés, a működésük 

alapját képező természeti jelenség azonos, így együtt kerülnek tárgyalásra. 

Mindkét módszer lényege, hogy a szervezeten áthatoló röntgensugarak elnyelődése 

az egyes szövetek sűrűségétől és a bennük megtalálható kémiai elemek rendszámától 

függ6. Így az eltérő denzitású, vagy nehezebb elemeket (I, Ca, K, P) tartalmazó 

szövetek egymástól elkülöníthetők, mivel bennük eltérő mennyiségű sugárzás 

nyelődik el. 

 

A klasszikus Röntgen vizsgálat során a vizsgálni kívánt 

testrész mögé röntgenfilmet helyeztek, majd a testrészt 

röntgencsővel levilágították. Az eltérő mértékben 

elnyelődött kezdeti sugárzás eltérő mértékű elszíneződést 

okozott a filmen. 

A mai röntgen vizsgálatok elve hasonló, a képalkotás 

viszont digitális. A detektorok proporcionális 

gázkamrákat7, szilárd test érzékelőt8 vagy szcintillációs 

kristályt9, és ehhez kapcsolt CCD10 áramkört használnak. 

Az eljárás hátránya, hogy bár a teljes test átvilágítható, az 

                                             
6
 Az elnyelést a csillapítási együtthatóval    , vagy annak sűrűségre normált változatával, a 

tömeggyengítési együtthatóval     
 

 
  szokták jellemezni. Ezek fő komponensei a foto effektus (  , 

Compton szórás (   és a párkeltés, de ezek közül a diagnosztikában csak az első kettő van jelen. 

          . A normál diagnosztika általában 70 keV foton energia alatti sugárzást használ [48], 

ahol a foto effektus okozta elnyelés jelentősebb. Azonban a nagy energiájú CT alkalmazásokban [52], a 

foto effektus az elnyelés legfeljebb 10%-áért felelős. Ennek oka, hogy     
      

 , míg       
 

 
 
   

 

[6] Számos szerves és szervetlen anyag elnyelési együtthatója megtalálható az alábbi linken: 

http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/index.cfm 

Fontos azonban, hogy a röngen- és CT berendezések közvetlenül csak   mérésére képesek 
7
 Olyan, nagy feszültséggel előfeszített, vezető falú gázkamra, mely az ionizáló sugárzás intenzitásával 

arányos áramot hoz létre 
8
 Olyan Si integrált eszköz, ami a fémben elnyelődő sugárzás másodlagos elektronjait alakítja félvezető 

töltéshordozóvá (elektron-lyuk pár generáció) 
9
 Elnyelt sugárzást látható fénnyé alakít 

10
 Látható fényt alakít közvetlenül feszültséggé, ilyen van a mai digitális kamerákban is 

3. ábra: törött felkar 

röntgen képe [47] 

http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/index.cfm
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egymás mögött lévő komponensek egymásra vetülnek, árnyékokat hozva létre, ami 

nehezíti a kiértékelést. 

 

A problémával a számítógépes (röntgen) tomográfia (CT) néz szembe. Ennek lényege, 

hogy a pácienst virtuálisan horizontális szeletekre bontjuk, majd minden szeletet több 

szögből is röntgensugárzással átvilágítunk. A többszörös felvételből számítógép 

rekonstruálja minden egyes térfogatelem 

csillapítási együtthatóját, és ez alapján11 rajzol 

képet. Az eljáráshoz digitális detektorok 

kellenek (azaz film itt nem jöhet szóba). Ezen 

kívül a virtuális szeletek elkülönítéséhez, a 

térfogatelemek jele közti áthallás és a beteg 

felesleges sugárterhelésének csökkentéséhez 

a sugárzást kollimálni12 kell [5]. Minél 

vékonyabb szeleteket használunk, annál jobb 

a Z irányú felbontás, azonban a mérés is 

annál hosszabb.  

A számítógépes rekonstrukció13 eredményeként a teljes szervezet röntgenképe 

előállítható.  

  

                                             
11

 Valójában az ebből származtatott Hounsfield unit (HU) alapján, mely    
      

    
      

12
 A sugárnyaláb irányítása, általában magas rendszámú elemekből készült takaróelemekkel, falakkal. 

13
 Részletes rekonstrukciós eljárásokért lásd: [5]  

4. ábra: CT sugárforrás, kollimátorok és 

detektorok [13] 

5. ábra: koponya és vizsgálati fejtámasz CT képe 
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Nukleáris Mágneses Rezonancia (MR) 

Az atommagokat alkotó protonok és neutronok, 

valamint az elektronok is feles spinű részecskék. Ez, 

akárcsak tömegük vagy töltésük, elemi 

tulajdonságuk. A jelenség szemléltetésére érdemes a 

pörgettyű modellt bevezetni, azaz a feles spinnel 

rendelkező részecskét egy precesszáló14 (táncoló) 

búgócsigaként elképzelni. 

 

A feles spinű részecskéknek a spinjükből eredően mágneses momentumuk is van, 

mely külső mágneses tér hatására azzal párhuzamosan, vagy azzal ellentétes irányban 

áll be. A két orientáció eltérő energiaszintű, a köztük lévő különbség a külső 

mágneses térrel lineárisan arányos [6]. Az energiaszinten keresztül a külső mágneses 

tér a precessziós frekvenciát is meghatározza.15 

Az energiakülönbségnek megfelelő foton energiájú elektromágneses sugárzással az 

alacsonyabb energiaszinten lévő részecskék a magasabb nívóra gerjeszthetőek, majd 

magukra hagyva visszatérnek az alapállapotba. Mágneses momentumuk parallelből 

antiparallelbe vált, a mágneses tér változása pedig elektromágneses hullámokat 

indukál. A hullámok egy antennával detektálhatóak, és számítógép segítségével 

frekvenciájuk, fázisuk és amplitúdójuk meghatározható.16  

 

A hullámok frekvencia és fázis adatai térbeli lokalizációt tesznek lehetővé17. A 

visszatérési EM sugárzás intenzitása a feles spinű részecskék koncentrációjáról, időbeli 

                                             
14

 Olyan forgási tengely körül forog, melynek végpontjai körpályán mozognak. 
15

          , ahol f a precessziós, vagy Larmor frekvencia 
16

 Fast Fourier Transzformációval (FFT) 
17

 A test hossztengelye (Z) mentén növekvő mágneses térrel a (15) képlet alapján a pácienst különböző 

gerjesztési frekvenciájú szeletekre oszthatjuk, így adott frekvenciájú gerjesztő jellel csak egy szeletet 

vizsgálunk. Gerjesztés után a szeletre újabb, X irányban növekvő, állandó mágneses teret kapcsolunk, 

mely az energiaszintek módosításán keresztül felülírja a visszatérési frekvenciát, és így frekvencia 

szerinti X irányú lokalizációt tesz lehetővé. Ezzel együtt szintén a gerjesztés után rövid ideig egy Z 

irányban növekvő mágneses teret is alkalmazunk. Tekintve, hogy a precessziós fázisokat a gerjesztés 

szinkronizálta, a frekvenciát pedig az alkalmazott mágneses tér mértéke határozza meg, a rövid ideig 

fennálló, Z irányú mágneses tér a precessziós körsebességek átmeneti eltolásával megváltoztatja 

precessziós fázisokat Z irányban, ez alapján lehetővé téve a Z irányú lokalizációt [6] 

6. ábra: precessziós modell 
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lefutása18 pedig a kémiai környezetükről hordoz információt. Így feltérképezhetjük a 

szervezet belső kémiai szerkezetét, valamint a vizsgált feles spinű részecske eloszlását. 

[6] 

Bár a módszer elméletileg bármely feles spinű elem vizsgálatára alkalmas, a jelenlegi 

orvosi alkalmazások többnyire a proton19 mágneses rezonanciáját vizsgálják. [6] 

 

 

7. ábra: koponya MR képe [7] 

  

                                             
18

 T1 spin-spin és T2 spin-rács relaxációs idők 
19

 Ezen keresztül gyakorlatilag a víz eloszlását és környezetét határozzuk meg. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/mri.html
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Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) 

Az eddigi eljárásokban a felvétel készítéséhez valamilyen külső jelforrást használtunk, 

mellyel kívülről, a testbe való bármilyen behatolás nélkül20 tudtuk átvilágítani a 

szervezetet. 

A PET ezzel szemben a nukleáris medicina21 képviselője. Ezen család közös jellemzője, 

hogy a szervezetbe valamilyen radioaktív nyomjelzőt juttatunk, és az általa 

kibocsátott radioaktív sugárzást használjuk fel képalkotásra. Emiatt nincsenek olyan 

alapvető fizikai vagy kémiai tulajdonságok, melyek a képelemek elkülönítésének 

alapjául szolgálnának. Az, hogy mely szervek vagy szervrendszerek válnak láthatóvá, 

az izotópot hordozó jelölő anyag szervezeten belüli eloszlásától és reakcióútjaitól 

függ. 

 

A PET vizsgálat során olyan izotópot juttatunk a 

szervezetbe, mely bomlása során pozitront bocsát ki. A 

pozitron az elektron antirészecskéje, melyek találkozva 

annihilálódnak és két, nagy energiájú22 γ fotont hoznak 

létre. Ezek a fotonok a vizsgálati alany körül körben 

elhelyezett szcintillációs kristályokban hoznak létre 

felvillanásokat, melyeket fotoelektron sokszorozók (PMT) 

alakítanak feszültséggé. A γ fotonok pontosan ellentétes 

irányban sugároznak szét, azaz egyszerre hoznak létre 

felvillanást két, egymással szemben lévő szcintillációs 

detektorban. A kiértékelő elektronika23 képes ennek az 

egyidejűségnek az érzékelésére, így meghatározható az 

az egyenes, amin az annihiláció történt. Folyamatos méréssel és a detektor 

végigmozgatásával a páciens mentén a teljes test feltérképezhető. [6] Az ellentétes 

irányú foton kibocsátás miatt itt nincs szükség fizikai kollimátorra. [8] 

  

                                             
20

 Amennyiben a vizsgálathoz nincs szükség kontrasztanyagra 
21

 A módszer alapjait Hevessy György dolgozta ki, munkásságáért 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott. 
22

 511 keV 
23

 koincidencia áramkörök 

8. ábra: egész test PET 

felvétel [49] 
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Gamma kamera és SPECT 

Szintén a nukleáris medicinában használt eszköz a gamma kamera. Ez egy olyan, 

szcintillációs detektor mátrix, ami képes a szervezetbe bejuttatott radioaktív izotópok 

keltette egy fotonos γ sugárzást detektálni. A detektor irányszelektivitását kollimátor 

biztosítja, a szcintillációs felvillanásokat PMT alakítja feszültséggé. 

Gamma kamerával vetületi kép készíthető a szervezetbe adott izotópos nyomjelző 

eloszlásáról [3]. 

 

Több gamma kamerával, vagy egy kamera körbeforgatásával a CT-hez hasonló 

rekonstrukciós algoritmusok segítségével lehetőség van az izotópeloszlás teljes 

térbeli rekonstruálására, azonban az eljárás kevésbé érzékeny, mint a PET, így 

nagyobb izotópdózisokra lehet szükség. 

Ha körbe elhelyezett fix gammakamera sort használunk, úgy valós időben 

jeleníthetjük meg a képet [3]. 

 

 

9. ábra: pajzsmirigy rákos kisállat gammakamerás felvétele [9] 

  

http://www.scoopweb.com/Scintigraphy
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Kompozit módszerek 

Mint láthatjuk, a mai orvoslásnak rengeteg eltérő módszer áll rendelkezésre a 

képalkotáshoz, melyek alapvetően eltérő sajátságokkal rendelkeznek. Ezen kívül a 

nukleáris medicina egy módszeren belül is számtalan lehetőséget kínál, hála az eltérő 

reakcióutakat bejáró, eltérő kötődésű és szervezeten belüli eloszlású radioaktív 

jelölőknek. 

 

 

10. ábra: agy képe eltérő képalkotó eljárásokkal 

Fent: anatómiai metszet 

Lent, balról jobbra: CT, MR, PET, SPECT [10] 

 

Azonban, mint azt a következő fejezetben látjuk, minden módszer az előnyei mellett 

hátrányokkal is rendelkezik. Emiatt kívánatossá vált, hogy a technológiákat ötvözzük, 

és olyan eszközök álljanak 

rendelkezésre, melyek párhuzamosan 

képesek ezeket a méréseket elvégezni. 

A mai orvosi gyakorlatban az 

ultrahangos képalkotás kivételével az 

összes itt említett eljárás szabadon 

kombinálható, így előnyeik 

egyesíthetők, hátrányaik 

kompenzálhatók.  

11. ábra: kompozit eljárások. 

Balról jobbra: CT, PET és PET-CT [50] 

http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2000/ZaidiH/these_body.html
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Képi sajátságok (felbontás, elkülöníthető képletek) 

Ultrahang 

Az ultrahang alkalmas az izmok, lágy szövetek és szervek határvonalainak 

feltérképezésére, segítségével vizsgálhatók a szerv kontúrok. Mivel különösen 

érzékeny a szilárd-folyadék határfelületekre, valamint a Doppler frekvencia eltolódás24 

alkalmassá teszi az áramlási viszonyok feltérképezésére, így gyakran használják a 

szív25 és a húgyszervek26 vizsgálatára. 

 

Problémát jelent viszont, hogy a csontokról, valamint a tüdőben lévő szilárd-légnemű 

átmenetekről az intenzitás nagy része visszaverődik, így ezek a képletek olyan 

árnyékot vetnek, melyek mögé ultrahanggal nem látunk be. 

További gond, hogy az ultrahang képek általában kontrasztszegények, valamint a 

szerveket csak metszeti képen tudják bemutatni. Emiatt az ultrahangos diagnosztika 

még a modern számítógépes képelemzéssel és támogatással is nagy tapasztalatot és 

szakértelmet kíván, az eredmények megítélése sokszor nem kellően objektív. Ezen 

remélhetőleg változtatni fog a 3D ultrahang elterjedése. 

 

 

12. ábra: vese ultrahang és Doppler echo képe 

                                             
24

 Doppler echo 
25

 Ultrahanggal kimutathatók a kamrák és pitvarok rendellenes folyási viszonyai, pl. visszafolyások vagy 

turbulenciák 
26

 Vesekő kimutatási eszköze 
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Egy új terület az ultrahang diagnosztikában a Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS), 

mely kontrasztanyagot használ. Az eljárás során a véráramba 2-6 µm-es, gázzal töltött 

gyöngyöket juttatnak, melyek nagyjából 10-15 percig stabilak. Ezek, a légnemű közeg 

erősen eltérő akusztikus impedanciája miatt visszaszórják az ultrahang hullámokat, 

így sokkal jobb kontrasztot tesznek lehetővé. A módszert ma elsősorban a szív 

vizsgálatára használják, de kísérletek folynak szelektív kötődésű és eloszlású ultrahang 

kontrasztanyagok létrehozására, melyek a nukleáris medicina egyes előnyeivel 

ruháznák fel az ultrahang diagnosztikát [11] [12]. 

 

 

13. ábra: CEUS 

A bal kamra feltelődése kontrasztanyaggal relaxáció során, majd a kontrakció kezdete [12] 

 

Az ultrahang elvi longitudinális feloldási határa az impulzushossz fele. Detektálási 

problémák miatt egy impulzus általában legalább két teljes periódus a használt 

frekvencián, ami a minimális felbontást a hullámhossz kétszeresében határozza meg. 

Ez a klinikai frekvenciák és a lágy szöveti     
 

 
 terjedési sebesség mellett 0,3-3 mm. 

[2] 

 

A laterális feloldás gyakorlatilag a nyaláb szélességével egyezik. Mivel az ultrahang 

nyaláb egy fókuszált közeltérre27 és egy széttartó távoltérre28 oszlik, így a maximális 

felbontóképesség csak egy szűk tartományban érhető el. A nyalábátmérő a fókuszban 

f fókusztávolság és D ultrahang-forrás átmérő esetén:          
 

 
 

Látható, hogy a felbontás mélység- és hullámhosszfüggő. Mivel a gyakorlatban 
 

 
 

legalább 1,5, így a legjobb laterális felbontás adott frekvencián nagyjából azonos a 

sugárirányú felbontási maximummal. Azonban míg a fókusztávolságot (f) a pásztázás 

                                             
27

 Frensel zóna 
28

 Fraunhofer zóna 
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során módosíthatjuk, a transzdúcer fizikai paraméterei (D) állandóak, így a maximális 

felbontás csak kis tartományban érhető el. Az egész felvételre érdemesebb 1-2 mm-

es átlagos laterális felbontással számolni29 [6]. 

 

Szintén előny, hogy a modern detektormátrixokkal a metszeti és felületi képek 

nagyjából 100 Hz-es képfrissítési frekvenciával képesek mozgásokat valós időben 

megjeleníteni vagy rögzíteni. [2] 

 

Röntgen és CT 

Hagyományos röntgenvizsgálattal könnyen felmérhető a csontok állapota, látható 

számos szerv kontúrja, valamint detektálhatóak olyan csomók, vagy gócok, melyek a 

környezetüktől sűrűségben jelentősen eltérnek. Így a röntgen alkalmas pl. TBC, vagy 

daganatok kimutatására. Utóbbiak felismeréséhez azonban az ultrahang 

kiértékeléséhez hasonlóan gyakorlott szem szükséges. 

 

Ezzel szemben a CT sokkal részletesebb, teljes 3 dimenziós képet kínál, aminek 

szeleteiben szabadon mozoghatunk a számítógépes képmegjelenítő alkalmazások 

segítségével. Ez nem csak a radiológusok, de a képelemző szoftverek dolgát is 

egyszerűbbé teszi. A digitális képfeldolgozással elérhető, hogy a csak bizonyos 

standard denzitású30 képleteket tegyünk láthatóvá31, ezzel is könnyítve a kiértékelést. 

 

A CT keresztmetszeti (X-Y) irányú felbontása több ezer elemű detektormátrixok 

használatával elérheti a 0,35 mm-t [13], a klinikai felhasználású berendezések 

azonban jellemzően 512*512-es detektormátrixot használnak, így a keresztmetszeti 

felbontás 0,5 mm [14]. 

 

                                             
29

 Várható, hogy a kétdimenziós, különböző transzdúcereket tartalmazó detektormátrixok fejlődése és 

a dinamikus elektronikus fókuszálás használata fejlődést hoz ezen a téren. 
30

 A röntgen elnyelési együtthatóból származtatott Hounsfield egység alapján 
31

 A módszer neve ablak nyitás 
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A Z irányú, longitudinális felbontás a szeletvastagság32, a detektorok méretének, 

valamint a mérések térközének33 függvénye. Elméletileg itt is lehetőség van 

milliméter alatti felbontásra, azonban ez sokszor feleslegesen növeli a vizsgálati időt 

és a sugárterhelést. Mivel a mai berendezések felbontása a cserélhető kollimátorokkal 

és az állítható térközzel az igényekhez igazítható, így a longitudinális felbontás 

vizsgálattól függően általában 0,5 és 10 mm között van [15] [16]. Jellemző érték a 3 

mm34. 

 

 

14. ábra: vesék CT képe (egész test CT részlet) 

 

 

A röntgen CT-s vizsgálat során is van lehetőség arra, hogy 

bizonyos képleteket (pl. ereket, szerveket vagy az 

emésztőcsatorna egyes részeit) kontrasztanyaggal 

emeljünk ki. Ezen anyagok jellemzően valamilyen nehéz 

elemet, például báriumot vagy jódot tartalmaznak, ami 

miatt röntgenelnyelésük kiugróan nagy, így a 

környezetüktől elkülöníthetők. 

 

                                             
32

 A szeletvastagság elsősorban a sugárforrás kollimálásától függ. 
33

 Ezt jelöli a Pitch (P), ami két mérés közti tér és a szeletvastagság hányadosa. P=1 esetén az egész 

vizsgálati tartomány pontosan egyszer van megvizsgálva. P=2 esetén két szelet között pontosan egy 

szeletnyi távolság marad ki, ami értelemszerűen csökkenti a Z irányú felbontást. P=0,5 esetén az alany 

minden térfogateleme kétszer kerül átvilágításra. Ez növeli a sugárterhelést, de lehetővé tesz speciális 

alkalmazásokat, pl. a koronáriák feltérképezését. A gyakorlatban P 1 és 1,5 között van [14]. 
34

 Saját rendelkezésre álló, 3 darab koponya és 3 darab abdominális CT DICOM felvételei alapján. 

15. ábra: CT kontrasztanyaggal 

kiemelt vesemedencék, 

húgyvezetékek és húgyhólyag [57] 
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A jelenlegi, negyedik generációs és spirál CT-k képalkotási sebessége szeletenként 

már kevesebb mint 1 másodperc [13] [14], azonban nem várható, hogy olyan 

rendszer, ami a röntgenforrást forgatja a test körül, át tudná lépni a 0,1 másodperces 

szeletleképezési sebességet. Ez elegendő ahhoz, hogy pl. implantátum műtéti 

beültetésekor az operáció előrehaladtát művelet közben újra és újra ellenőrizzük35, 

azonban nem alkalmas a szív mozgásainak részletes elemzésére36. Erre kínált 

megoldást az elektronsugár CT37, mely nem tartalmaz mozgó alkatrészeket. Ez egy 

szelet leképezését képes 10-20 ms alatt elvégezni, azonban felbontása jelentősen 

elmarad a hagyományos megoldásoktól. Mivel így csak a szívvizsgálat fontos, de szűk 

piacát célozhatja meg, és ezen a területen a konkurens technológiák kompetenciája is 

egyre nő, ezért a technológia jövője bizonytalan [14]. 

 

Nukleáris Mágneses Rezonancia (MR) 

A mágneses rezonancián alapuló képalkotás legnagyobb előnye, hogy rendkívül jól 

tudja elkülöníteni egymástól a lágy szöveteket, ráadásul extrém nagy felbontást kínál. 

 

Az MR felbontása a mágneses terek nagyságától és gradiensétől, valamint a 

rádiófrekvenciás gerjesztő és detektáló rendszer pontosságától és érzékenységétől 

függ. A humán orvosi berendezések általában 1,5 vagy 3T mágneses teret használnak. 

[17] 

Ezekkel akár 0,5-1,5 mm3 térfogatú képelemek is vizsgálhatók. [18] 

A gyakorlatban azonban ez a felbontás nem mindig indokolt (vagy áll rendelkezésre), 

valamint a kis szeletvastagság túlságosan lassúvá teheti a képalkotást. Ezért a 

felbontás gyakran anizotrop, és Z tengely mentén rosszabb. 

Az általános gyakorlatban 1*1*3 vagy 1*1*5 cm-es voxeleket szokás használni. [19] 

 

                                             
35

 Egy általános teljes test CT fél, esetleg 2-3 percet vesz igénybe, kisebb terület vizsgálata arányosan 

kevesebbet. Az időszükségletet a z irányú felbontás erősen befolyásolja, precíziós felbontás mellett egy 

test-CT tíz perces is lehet. 
36

 A szív mozgásai a hagyományos CT során is gondot jelenthetnek, mert a szív felvétele 

„bemozdulhat”, elmosódhat. Ennek kiküszöbölésére, ha ez szükséges, a CT képalkotása az EKG jelek 

alapján szinkronizálható a szív nyugalmi fázisaival. [15] 
37

 Electron Beam CT, EBCT 
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Speciális alkalmazásokhoz38 azonban rendelkezésre áll akár 150*150*280 µm-es 

felbontás. Tekintve, hogy hasonlóan a CT-hez, az MR felbontásának sincs a klasszikus 

fizika szerint elméleti felbontási korlátja, amennyiben a technológia jelen ütemében 

fejlődik, hamarosan (de lehet, hogy már most is) mágneses rezonancia szövettanról 

beszélhetünk, nanométeres felbontással. [19] [20] 

 

 

16. ábra: vesék és környező szervek MR képe [21] 

 

MR vizsgálat esetén is van mód arra, hogy kontrasztanyagokat juttassunk a 

szervezetbe, jobban láthatóvá téve a nyomjelzőkre specifikus struktúrákat. A szuper 

paramágneses anyagok jelenléte sötétedést okoz a spin-spin relaxáció alapján 

súlyozott képen (negatív kontraszt anyag), míg a paramágneses elemek világosítják a 

spin-rács relaxáció szerinti képet (pozitív kontraszt anyag). [22] 

 

Speciális, kontraszt anyagot nem igénylő vizsgálat a 

funkcionális MR. Ennek lényege, hogy az oxigenizált és a 

szabad hemoglobin mágneses tulajdonságai eltérnek. A 

neurális aktivitás erősen oxigénigényes folyamat, így ennek 

növekedésekor az oxigenizált hemoglobin koncentráció 

csökken, ami MR-rel nyomon követhető. A módszer Blood 

                                             
38

 Korlátozott méretű minták, pl. fej, végtagok vagy kisállatok, illetve rezonátorokat használva [54] 

17. ábra: agyfunkciók 

vizsgálata MR-rel [43] 

http://healthcare.siemens.com/magnetic-resonance-imaging/magnetom-world/magnetom-marketing-toolkit/clinical-images/essenza-abdomen
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Oxygen Dependent Signal néven került be a gyakorlatba, és új lökést adott az 

agykutatásnak. [6]  

 

Pár éves feljesztés a real-time MRI, ami 20-30 ms-os szeletenkénti képkészítési 

idejének köszönhetően korlátolt térfogatban valós idejű megjelenítésre képes. Ugyan 

felbontása a hagyományos eszközökhöz képest rosszabb (1,5*1,5*8 mm), ez azonban 

már bőven elegendő pl. szívciklus vizsgálatához. [23] 

 

 

18. ábra: fokozatosan elernyedő kamrafal valós idejű MR képszekvenciája [24] 

 

Egy hagyományos, kontrasztanyag beadása nélkül elvégzett egész test MR felvétel 

nagyjából 15 percet vesz igénybe [25], de léteznek a real-time MR-hez hasonló 

eljárások, melyek 30 másodperc alatt képesek egy teljes test leképezést elvégezni. 

[26] 

Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) 

A PET a nukleáris medicina családjába tartozik, így az általa felderíthető struktúrák 

alapvetően attól függnek, milyen béta sugárzó izotópot39 milyen nyomjelzőhöz 

kötünk, és hogy juttatunk be a szervezetbe. Ezek tárgyalása túlmutat jelen írás 

                                             
39

 A lehetőségek számosak: használhatunk ciklotronban előállított 
11

C, 
13

N, 
15

O, 
18

F izotópokat, vagy 

más radioaktív elemek bomlásából származó 
68

Ga vagy 
82

Rb izotópot. 

http://www.biomednmr.mpg.de/images/files/2011_biomednmr_poster_english.pdf


20 

keretein, azonban azt mindenképp meg kell említeni, hogy PET segítségével a 

szervezet élettani és biokémiai folyamatai nagy mélységben vizsgálhatók. 

 

A PET felbontása az eddigi technológiákhoz képest jelentősen rosszabb, a legjobb 

piaci humán képalkotó eszközök sem képesen 1*1*1 mm-nél kisebb képelemeket 

elkülöníteni. [27]  

Ezt akkor érthetjük meg, ha felidézzük, hogy a detektált sugárzás nem a detektálni 

kívánt nyomjelzőből származik, hanem a belőle kilépő pozitron és egy elektron 

találkozásából. A pozitron azonban annihiláció előtt ismeretlen irányban ismeretlen 

távolságra hagyja el a kimutatni kívánt jelölőt. A pontosság növeléséhez így 

statisztikai elemzések is szükségesek40, de a módszer felbontásának ezzel együtt is 

alsó fizikai korlátja van. 

 

 

19. ábra: vesébe juttatott izotóp PET képe [28] 

 

Azonban a PET vizsgálat nem anatómiai, hanem funkcionális. A kompozit 

technológiáknak köszönhetően41 ez a felbontás rendkívül hasznos információkat 

hordoz. 

 

20. ábra: FDG-vel jelölt vese PET-CT képe [29] 

                                             
40

 pl. Monte Carlo analízis [10] 
41

 Pl. PET és CT együttes használata 

http://aac.asm.org/content/53/10/4086.full
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Tekintve, hogy a PET a folyamatosan érkező fotonokból próbálja a források helyét 

lokalizálni, nincs értelme arról beszélni, mennyi idő alatt készül el a kép. Minél 

hosszabb a mérés, annál nagyobb intenzitású jelet kapunk. Amennyiben a beadott 

kiindulási intenzitásunk elég nagy, megtehetjük, hogy adott időközönként új és új 

mérést indítunk, így a nyomjelző eloszlása időben is követhető. A módszer alkalmas a 

szív áramlási viszonyainak vizsgálatára. [30] 

SPECT 

A SPECT (egy foton emissziós számítógépes tomográfia) olyan izotópokat használ, 

melyek röntgen vagy gamma sugárzás kibocsátása mellett bomlanak el, és az 

izotópok helyét irány érzékeny kollimátorok segítségével a kibocsátott sugárzás 

alapján határozza meg. 

A SPECT érzékenysége alacsonyabb, mint a PET-é, azonban alkalmas arra, hogy 

egyszerre több, eltérő energián sugárzó izotópot is nyomon kövessen a szervezeten 

belül, amire a PET nem képes. [27] 

 

A SPECT a PET-hez hasonlóan nagyjából 1-2 mm-es 

élhosszúságú térfogatelemeket képes elkülöníteni a humán 

alkalmazásokban. [31] 

 

Azonban a PET-tel ellentétben a SPECT-nek időre van szüksége 

ahhoz, hogy a gamma kamerát a vizsgálati alany körül 

körbeforgassa, így egy kép elkészítése nagyjából 5 

másodpercbe kerül. Emiatt real time megjelenítésre ember 

vizsgálatoknál nincs lehetőség.42 [30] 

 

Az alacsony felbontás, valamint az anatómiai helyett funkcionális 

központú képalkotás miatt a SPECT készülékeket is általában CT-

vel együtt szokták használni.  

                                             
42

 Kisállat kísérletekben multipinhole SPECT berendezéssel a kamera mozgatás problémája 

megkerülhető, így a PET-hez hasonlóan valós idejű kép készíthető. [30] 

21. ábra: kisállat SPECT-CT 

képe. A jelölő a vesékben és a 

tumorokban halmozódik fel. 
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Képalkotás - összefoglalás 

 

Képalkotó 

eljárás 
Röntgen CT MR PET SPECT Ultrahang 

Longitudinális 

felbontás (Z) 

 

 

 

0,5-10 mm 

vizsgálattól 

függően 

0,1-0,5 mm 

(speciális) 

1-3 mm 

(általános) 

1-2 mm 1-2 mm 0,3-3 mm 

X-Y irányú 

felbontás 

 

 

0,5 mm 
0,1-0,5 mm 

(általános) 
1-2 mm 1-2 mm 1-2 mm 

Kép elkészítési 

ideje 

 

 

0,1 s/szelet 

0,5-10 min teljes 

testre 

15 perc teljes 

testre 

(30 s real time 

technológiával) 

folyamatos 5 s szeletenként 0,01 s 

Elkülönülő 

struktúrák 

 

 

csontozat, 

szervek kontúrja 

és szerkezete
43

 

Lágy szövetek, 

oxigén 

felhasználás 

Izotóp és 

nyomjelző függő 

Izotóp és 

nyomjelző függő 

szerv kontúrok, 

üregek, légterek 

Egyéb 

információ 

 

 

 

 

 

EBCT: gyors, de 

rossz felbontás 

Real time: 

20-30 ms/szelet 

Funkcionális 

vizsgálat 

Akár több izotóp 

Funkcionális 

vizsgálat 

Kevésbé érzékeny, 

mint a PET 

Áramlási 

viszonyok 

(Doppler echo) 

 

  

                                             
43

 Röntgen elnyelés alapján 
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Vizsgálati előkészítés 

Ultrahang 

 

Ultrahangos vizsgálat során figyelni kell arra, hogy a transzducer és a levegő 

határfelületéről gyakorlatilag a teljes intenzitás visszaverődik. Emiatt fontos, hogy a 

transzducer és a testfelszín között csatoló közeg, ultrahang gél, vagy víz legyen. 

 

Az ultrahang ezen túl nem igényel vizsgálati előkészítést, az eszköz maga kicsi és 

hordozható, így a beteg szállítása nem feltétlenül szükséges a vizsgálat 

elkészítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röntgen és CT 

Röntgen és CT vizsgálat előtt a beteg minden fém tartalmú ruhadarabját le kell 

vennie, mert ez műterméket hoz létre a képen. Ha nem kívánunk kontrasztanyagot 

alkalmazni, további előkészítésre nincs szükség. 

Kontrasztanyagos vizsgálat esetén az orvosi protokollok szerint kell eljárni, ez 

általában tervezett, bonyolultabb előkészítést igényel. 

 

23. ábra: kézi ultrahang [51] 

22. ábra: hordozható 

kórházi ultrahang [44] 
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Bár ma már léteznek mobil röntgen berendezések is, a CT vizsgálat mindenképp 

helyhez kötött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár a modern, negyedik generációs és helikális CT-k vizsgálati ideje nagyon rövid, 

Magyarországon még számos második generációs CT is használatban van. Itt fontos, 

hogy a több perces vizsgálat alatt a beteg ne mozogjon. Klausztrofóbiás páciensnél, 

vagy kisgyermeknél ez gondot jelenthet. 

 

Nukleáris Mágneses Rezonancia (MR) 

MR vizsgálat esetén életbevágóan fontos, 

hogy a vizsgálati térbe mágnesezhető, 

vagy elektromos vezető anyag ne 

kerüljön. Az MR berendezések rendkívül 

nagy (több Tesla) mágneses tér mellett 

üzemelnek, mely rendkívül nagy 

mágneses erőket tud kifejteni. A 

mágneses teret folyékony héliummal 

hűtött szupravezető tekercsek tartják 

fent, így ennek kikapcsolásához a 

24. ábra: mobil röntgen állomás 

[55] 

25. ábra: CT berendezés [46] 

26. ábra: MR berendezés [35] 
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héliumot ki kell ereszteni, ami rendkívül költséges. Ezért is fontos, hogy az MR 

véletlenül se ragadjon magához semmilyen tárgyat. 

 

Kontrasztanyag nélküli vizsgálat esetén további előkészítés nem szükséges, 

kontrasztanyag beadásakor a protokolloknak megfelelően kell eljárni. A funkcionális 

MR vizsgálat elvégzéséhez nincs szükség kontrasztanyagra. 

 

Az MR készülék nem mozgatható, vizsgálathoz minden esetben a pácienst kell 

mozgatni. Itt még fokozottabb problémát jelent, hogy a vizsgálat alatt biztosítani kell 

a beteg mozdulatlanságát. Kisgyermek MR vizsgálatát ezért sokszor altatásban 

végzik. 

 

PET, SPECT és kompozit eszközök 

A klinikai SPECT és PET vizsgálatokat rendszerint kompozit eszközökben (PET-CT, 

PET-MR, SPECT-CT) végzik, mivel a funkcionális vizsgálatok önmagukban általában 

nem képesek elegendő anatómiai felbontást nyújtani. Így a vizsgálati előkészítéskor a 

CT vagy MR sajátságait is figyelembe kell venni. 

 

A PET és a SPECT a nukleáris medicina 

családjába tartozik, működésének alapja 

a megfelelő izotóp és nyomjelző 

kiválasztása, valamint ennek alkalmas 

bejuttatása a szervezetbe. A vizsgálati 

előkészítések ezért egyediek, minden 

esetben a vonatkozó protokollok szerint 

kell eljárni. 

Számos vizsgálat során a méréseket 

adott idő elteltével ismétlik, hogy a 

nyomjelző testen belüli vándorlásának 

dinamikájáról képet kapjanak. 

 

27. ábra: PET-MR berendezés [56] 
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Léteznek olyan kompozit alkalmazások, amikor a különböző felvételek készítése 

időben szétválik. Ilyen lehet például, ha agyi elektródák beültetése előtt az agyról 

részletes (és emiatt lassú) MR képet készítenek, majd a beültetés során annak 

helyességét folyamatosan gyors CT felvételekkel ellenőrzik.44  

Ehhez szükség van arra, hogy a két kép mindkettőn egyértelműen felismerhető 

képletek alapján egymásra vetíthető legyen. Ilyen képletek lehetnek a csontba fúrt 

(így fix), mesterséges, MR-CT markerek. Ezek olyan gömbök, melyek az MR-en és CT-

n is jól látszanak. A két kép egymásra vetítését ezek alapján számítógép végzi. 

[32] 

 

  

                                             
44

 Rendelkezésre állnak műtéti térben használható CT berendezések. 
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Vizsgálati hatások az élő szervezetre  

[6] [33] [34] [35] 

 

Képalkotó 

eljárás 
Röntgen CT MR PET-CT SPECT-CT Ultrahang 

Hatás 

jellege 

 

 

Ionizáló 

sugárzás 

 

Mágneses 

tér 

Ionizáló 

sugárzás 

Ionizáló 

sugárzás 

Mechanikai 

rezgés 

Hatás 

mértéke 

 

 

 

Mellkas: 5-7 mSv 

Fej: 1-2 mSv 

Has és medence: 

8-11 mSv 

0,5-7 T homogén tér 5-15 mSv 2-8 mSv 

átlagosan 

10 mW/cm
2,
 

1 μs-os 

impulzusokban 

Hatás az 

egészségre 

 

 

Tünet nincs, de 

kumulatív 

rizikófaktor 

Nem tudunk 

egészség károsító 

hatásról 

Tünet nincs, 

de kumulatív 

rizikófaktor 

Tünet nincs, de 

kumulatív 

rizikófaktor 

Nem tudunk 

egészség károsító 

hatásról 

Ismételhetőség 

 

 

 

Egy évben 

maximum 50 

mSv 

Korlátlan 

(csupán pénzbeli 

korlát) 

Egy évben 

maximum 50 

mSv 

Egy évben 

maximum 50 

mSv 

Korlátlan 

Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

Terheseknek 

nem javasolt 

Első három hónapban 

terheseknek nem 

javasolt. 

Számos 

kontrasztanyag 

terheseknek nem 

javasolt 

Terheseknek 

nem javasolt 

Terheseknek 

nem javasolt 
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Vizsgálati költségek 

 [36] [37] [38] 

 

Képalkotó 

eljárás 
Röntgen CT MR PET-CT SPECT-CT Ultrahang 

Készülék ár 

 

 

 

 

2-16 szeletes
45

: 

85.000-225.000 $ 

64 szeletes 

250.000-450.000 $ 

[39] 

150.000 $-tól 

1.2 millió $-ig 

[40] 

1-2 szeletes: 

100.000-175.000 $ 

4-16 szeletes: 

250.000-600.000 $ 

[41] 

Nincs 

releváns 

adat 

20.000-90.000 $ 

[42] 

Teljes test 

vizsgálat 

 

Nincs ajánlat Nincs ajánlat 230.000 Ft 33.000 Ft 
Nem 

értelmezett 

Hasi és 

kismedence 

vizsgálat 

 

 

17.000 Ft 

Angiográfiával: 

40,000-53.000 Ft 

22.000-28.000 Ft 

Kontrasztanyagos: 

58.000-85.000 Ft 

Nincs releváns 

adat 

Gasztro-

intesztinális, 

Ga
67

-tel: 

70.000 Ft 

8500 Ft 

Terhességi, 3D: 

9000 Ft 

Fej 

vizsgálat 

 

 

10.000 Ft 

Angiográfiával: 

18.000-48.000 Ft 

22.000-28.000 Ft 

Kontrasztanyagos: 

58.000-70.000 Ft 

Nincs releváns 

adat 
Nincs ajánlat 

Nem 

értelmezett 

Régió 

vizsgálat 

 

 

14.000 Ft 

Kontrasztanyaggal: 

25.000 Ft 

28.000-70.000 Ft 
Nincs releváns 

adat 
12.000 Ft 

6800 Ft 

Doppler: 

8000 Ft 

 

 

  

                                             
45

 Egyszerre leképezett szeletek száma 
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Összefoglalás 

 

 

 Előnyök Hátrányok 

Röntgen CT 

 

 

 

 

Egyszerű 

Gyors 3D kép 

Jó felbontás 

Ionizáló sugárzást alkalmaz 

Nincs, vagy erősen korlátozott valós idejű 

megjelenítés 

MR  

 

 

 

 

 

 

Nagyon nagy felbontás 

Nem tudunk egészségkárosító hatásról 

Valós idejű képalkotási lehetőség 

Alkalmazható funkcionális vizsgálatokra 

kontrasztanyaggal és anélkül is 

Jól elkülöníti a lágy szöveteket 

Drága 

A nagy mágneses tér miatt körülményes 

Jelenleg még hosszú a mérési idő, mozdulatlan 

alany szükséges 

PET-CT  

 

 

 

 

Legérzékenyebb funkcionális vizsgálat 

Valós idejű képkészítés 

Nagyon drága, főleg, ha ciklotronnal előállított 

izotópra van szükség 

Fizikailag limitált felbontás 

Ionizáló sugárzást alkalmaz 

SPECT-CT  

 

 

 

 

Hosszú felezési idejű izotópok vannak, így 

több napos mérések végezhetők 

Egyszerre több izotóp követhető 

Legolcsóbb funkcionális vizsgálat 

PET-hez képest kisebb érzékenység 

Ionizáló sugárzást használ 

Ultrahang  

 

 

 

 

Olcsó 

Nem tudunk egészségkárosító hatásról 

Hordozható 

A kiértékelés szubjektív 

Kis kontraszt 

Kis felbontás 
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