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Diagnosztikai	  röntgen	  képalkotás,	  CT	  

ALAPELVEK	  

A	  röntgenkép	  a	  röntgensugárzással	  átvilágított	  test	  árnyéka.	  

A	  detektor	  vagy	  film	  az	  áthaladó,	  azaz	  nem	  elnyelt	  sugarakat	  érzékeli.	  

A	  képen	  az	  elnyelő	  tárgyaknak	  a	  sugárzás	  irányára	  vett	  vetülete	  látható.	  Ezért	  egy	  hagyományos	  
röntgenfelvételről	  nem	  derül	  ki,	  hogy	  egy	  tárgy	  egy	  másik	  előtt	  vagy	  mögött	  található:	  a	  
mélységinformáció	  elvész.	  

A	  CT	  egy	  háromdimenziós	  röntgen:	  képes	  a	  test	  röntgen-‐elnyelésének	  térbeli	  ábrázolására.	  

Miért	  nem	  lehet	  a	  testről	  röntgensugárzással	  hagyományos	  képet	  készíteni,	  ahogy	  pl.	  egy	  
fényképezőgép	  teszi?	  

A	  RÖNTGENSUGÁRZÁS	  
A	  röntgensugárzás	  nagyenergiájú,	  tehát	  
alacsony	  (<	  10	  nm)	  hullámhosszú	  
elektromágneses	  sugárzás.	  

A	  diagnosztikában	  a	  17	  –	  150	  keV	  tartományt	  
használják.	  

A	  röntgen	  ionizáló	  sugárzás,	  ezért	  veszélyes:	  a	  
vizsgálatok	  során	  a	  beteg	  által	  kapott	  dózist	  
minimalizálni	  kell.	  

	  

A	  RÖNTGENSUGÁRZÁS	  ELNYELŐDÉSE	  
Az	  intenzitás	  az	  elnyelő	  anyagba	  való	  
behatolás	  során	  exponenciálisan	  csökken:	  

x
áthaladó eII µ−= 0 	  

µ	  az	  abszorpciós	  (gyengítési)	  együttható	  
(mértékegysége	  1/m	  vagy	  1/cm),	  x	  a	  
rétegvastagság.	  

	  

Felezőrétegvastagság:	  a	  sugárzás	  intenzitását	  
a	  felére	  csökkenti.	  Az	  exponenciális	  csökkenés	  
miatt	  2	  FRV	  negyedére,	  3	  FRV	  nyolcadára	  stb.	  
csökkenti.	  
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AZ	  ELNYELÉST	  OKOZÓ	  HATÁSOK	  

	   fotoeffektus	   Compton-‐hatás	  

	   	  

	   	  
Mely	  héjon	  található	  
elektronnal	  hat	  kölcsön	  
(ütközik)	  a	  röntgenfoton?	  

belső	  héjon	   külső	  héjon	  

Mi	  történik	  a	  fotonnal?	   eltűnik	   szóródik,	  így	  egy	  kisebb	  
energiájú	  foton	  keletkezik	  
(amely	  további	  elektronokkal	  
ütközhet)	  

Milyen	  fotonenergiáknál	  
jelentős?	  

<	  25	  keV	   >	  25	  keV	  

Mitől	  függ	  az	  elnyelés?	   az	  anyag	  kémiai	  
összetételétől	  (~Z3)	  és	  a	  
sűrűségtől	  (a	  sugárzás	  útjába	  
eső	  elektronok	  számától)	  

a	  sűrűségtől	  (a	  sugárzás	  útjába	  
eső	  elektronok	  számától)	  

	  

A	  FOTONOK	  ÚTJA	  

A	  fotonok:	  áthaladhatnak	  a	  mintán	  (transzmisszió),	  elnyelődhetnek	  a	  mintában	  (abszorpció)	  
vagy	  irányt	  változtathatnak	  (szóródás).	  A	  szóródás	  forrása	  a	  Compton-‐effektus	  és	  a	  rugalmas	  
szórás.	  

A	  szórt	  fotonok	  egyenletes	  intenzitással	  „bevilágítják”	  a	  képet,	  ami	  egy	  homogén	  háttért	  ad,	  ezért	  
rontja	  a	  kontrasztot.	  A	  szórt	  fotonokat	  kollimátorokkal,	  a	  film/detektor	  elé	  helyezett,	  nem	  
szórt	  nyalábokkal	  párhuzamos	  furatokkal	  ellátott	  ólomtömbbel	  lehet	  kiszűrni.	  

AZ	  ELNYELÉS	  FÜGG	  A	  SŰRŰSÉGTŐL	  

Az	  abszorpció	  valószínűsége	  a	  fotoeffektus	  és	  a	  Compton-‐hatás	  esetén	  is	  függ	  a	  sugárzás	  útjába	  
eső	  anyagban	  található	  elektronok	  számától,	  tehát	  az	  anyag	  sűrűségétől.	  A	  kémiai	  összetétel	  
és	  a	  sűrűség	  hatása	  jól	  elkülöníthető,	  ha	  az	  abszorpciós	  együtthatót	  két	  –	  egy	  sűrűségtől	  függő	  és	  
egy	  kémiai	  összetételtől	  függő	  –	  tag	  szorzataként	  írjuk	  fel:	  
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mµρ
ρ
µ

ρµ ⋅=⋅= ,	  ahol	  μm,	  a	  sűrűségtől	  független,	  de	  kémiai	  összetételtől	  függő	  ún.	  

tömegabszorpciós	  együttható.	  Mértékegységekkel	  felírva:	  1/cm	  =	  g/cm3	  ⋅	  cm2/g.	  

Mivel	  a	  lágy	  szövetek	  többsége	  nagyon	  hasonló	  sűrűségű,	  a	  röntgenképen	  ez	  a	  hatás	  nem	  
segíti	  a	  különböző	  lágy	  szövetek	  megkülönböztetését.	  	  

AZ	  ELNYELÉS	  FÜGG	  A	  KÉMIAI	  ÖSSZETÉTELTŐL	  

Fotoeffektus	  esetén	  az	  elnyelődés	  valószínűsége	  a	  rendszám	  köbével	  arányos:	   3Z~µ .	  

Lágy	  szövetekben	  ennek	  a	  valószínűsége	  kicsi,	  mert	  a	  lágy	  szöveteket	  alkotó	  kémiai	  elemek	  
rendszáma	  alacsony	  (szén	  (Z=6),	  nitrogén	  (Z=7),	  oxigén	  (Z=8),	  hidrogén	  (Z=1)).	  

A	  szövetek	  és	  összetett	  anyagok	  jellemzésére	  átlagos	  (effektív)	  rendszámot	  használnak.	  Lágy	  
szövetek	  esetén	  Zeff	  =	  7,4.	  

anyag	   Zeff	  

víz	   7,42	  

izom	   7,46	  

zsír	   5,92	  

csont	   12,7	  
	  

A	  csont	  effektív	  rendszáma	  a	  mintegy	  10%-‐át	  kitevő	  kalcium	  (Z=20)	  miatt	  magas.	  A	  köbös	  
függés	  miatt	  a	  csontban	  található	  atomok	  mintegy	  5-‐ször	  valószínűbb,	  hogy	  elnyelik	  a	  

röntgensugárzást	  mint	  a	  lágy	  szövetek	  atomjai:	   ( ) 05,571,112,7/7,4 33 == .	  

Ugyanezen	  okból	  igen	  jó	  abszorbens	  az	  ólom	  (Z=82),	  amit	  a	  védelmet	  szolgáló	  
ólomkötényekben	  és	  más	  árnyékoló	  eszközökben	  használnak.	  

Kontrasztanyagok	  
Mivel	  a	  lágy	  szövetek	  és	  a	  különböző	  szervek	  röntgenelnyelése	  igen	  hasonló,	  ezek	  (pl.	  a	  szív	  vagy	  
az	  emésztőcsatorna)	  nem	  vagy	  alig	  különülnek	  el	  a	  röntgenfelvételeken.	  A	  kontraszt	  növelésére	  
ezért	  kívülről	  beadott	  kontrasztanyagokat	  használnak.	  

A	  kontrasztanyagokban	  nagy	  rendszámú	  elemeket,	  tipikusan	  báriumot	  (Z=56)	  vagy	  jódot	  
(Z=53)	  alkalmaznak.	  A	  kontrasztanyaggal	  kitöltött	  szervek	  erős	  röntgenelnyelésük	  miatt	  fényes	  
fehér	  területekként	  jól	  láthatóak	  a	  képeken	  (a	  röntgenképeken	  a	  fehér	  szín	  jelöli	  az	  erős	  
enyelést).	  

Az	  emésztőrendszer	  vizsgálatára	  báriumtartalmú	  italt	  használnak.	  Ezt	  esetenként	  levegővel	  
(negatív,	  azaz	  a	  szöveteknél	  gyengébb	  enyelésű	  kontrasztanyaggal)	  kombinálják,	  így	  még	  jobban	  
kirajzolhatóak	  pl.	  a	  belek.	  A	  húgyutak	  láthatóvá	  tételére	  szerves	  kötésben	  található	  jódot	  
tartalmazó	  ionos,	  vagy	  drágább,	  de	  kevesebb	  mellékhatással	  rendelkező	  nemionos	  
kontrasztanyagot	  használnak.	  A	  keringési	  rendszer	  vizsgálatára	  szintén	  jódtartalmú,	  gyakran	  
katéteren	  keresztül	  a	  szívbe	  vagy	  erekbe	  juttatott	  kontrasztanyagot	  használnak.	  
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Agyi	  angiográfia,	  DSA	  (jód)	   	  

Belek	  vizsgálata	  dupla	  kontraszt	  segítségével	  	  
(bárium	  és	  levegő)	  

	  

Digitális	  különbség	  angiográfia	  
A	  DSA	  (Digital	  Subtraction	  Angiography)	  során	  digitális	  röntgenképek	  felhasználásával	  
tovább	  növelhető	  a	  kontraszt.	  Az	  eljárás	  során	  készítenek	  egy	  képet	  kontrasztanyag	  nélkül,	  majd	  
egyet	  kontrasztanyaggal.	  A	  két	  digitális	  képet	  kivonva	  egymásból,	  a	  kontrasztanyaggal	  nem	  
kitöltött	  részek	  eltűnnek	  a	  képről	  és	  sokkal	  kontrasztosabban	  kirajzolódnak	  a	  vérerek.	  

AZ	  ENELNYELÉS	  FÜGG	  A	  FOTONENERGIÁTÓL	  

A	  fotoeffektus	  és	  a	  Compton-‐hatás	  valószínűsége,	  illetve	  a	  tömegabszorpciós	  együttható	  
függenek	  a	  sugárzás	  energiájától,	  ezért	  az	  abszorpciós	  együttható	  is	  függeni	  fog	  tőle.	  

Számítási	  példa:	  Tegyük	  fel,	  hogy	  egy	  mellkasi	  röntgenfelvételt	  szeretnénk	  készíteni,	  ami	  
megfelel	  egy	  kb.	  20	  cm	  vastag	  elnyelő	  rétegnek.	  A	  sugárzás	  hány	  százaléka	  jut	  át	  a	  testen	  egy	  
20	  keV	  ( µ=0,77	  1/cm)	  illetve	  egy	  60	  keV	  ( µ=0,21	  1/cm)	  energiájú	  sugárzás	  esetén?	  

Bonyolítja	  a	  helyzetet,	  hogy	  a	  valóságban	  a	  röntgen-‐generátorok	  nem	  egy	  adott	  energiájú	  
sugárzást,	  hanem	  különböző	  energiájú	  fotonokat	  sugároznak	  ki,	  amelyek	  abszorpciós	  
együtthatói	  mind	  különböznek.	  Az	  diagnosztikában	  használt	  röntgensugárzás	  
felezőrétegvastagsága	  a	  testbe	  történő	  belépésnél	  kb.	  4-‐8	  cm.	  Viszont	  az	  első	  felezőrétegnyi	  
vastagságon	  áthaladva	  –	  kisebb	  µ	  értékük	  miatt	  –	  a	  nagyenergiájú	  fotonok	  maradnak	  
többségben,	  azaz	  a	  nyaláb	  „keményedik”.	  Ezért	  a	  következő	  szakaszra	  nézve	  a	  
felezőrétegvastagság	  már	  nagyobb	  lesz.	  
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DEXA	  
A	  csontritkulás	  mérésének	  legelterjedtebb	  módja	  a	  DEXA	  (Dual	  energy	  X-‐ray	  
absorptiometry),	  amelynek	  során	  két	  különböző	  energiájú	  (pl.	  70	  és	  140	  keV)	  röntgensugárral	  
világítják	  át	  az	  adott	  testrészt.	  A	  módszer	  kihasználja,	  hogy	  a	  különböző	  energiájú	  sugarak	  
elnyelési	  együtthatói	  mások:	  ezen	  együtthatók	  pontosan	  ismertek	  a	  lágy	  szövetek	  illetve	  a	  
csontot	  alkotó	  különböző	  ásványi	  anyagok	  esetén,	  ezért	  a	  mérésből	  pontosan	  kiszámítható	  a	  
csont	  sűrűsége	  és	  ásványi	  anyag	  tartalma.	  

COMPUTER	  TOMOGRÁFIA	  (CT)	  

A	  hagyományos	  röntgenfelvételek	  a	  test	  belső	  szerkezetének	  kétdimenziós	  vetületei,	  ahol	  az	  
egymás	  mögött	  található	  struktúrák	  elfedhetik	  egymást.	  Egyetlen	  irányból	  készített	  felvételről	  
ezért	  pl.	  nem	  lehet	  megmondani,	  hogy	  egy	  elnyelő	  objektum	  milyen	  mélységben	  található.	  

Az	  alapelv	  
A	  CT	  segítségével	  a	  testről	  nagyon	  sok	  különböző	  irányból	  készítenek	  felvételeket.	  Ez	  
megoldható	  pl.	  úgy,	  hogy	  test	  egyik	  felén	  található	  pontszerű	  röntgenforrás	  és	  a	  test	  átellenes	  
oldalán	  található	  detektorsor	  (kb.	  900	  detektor)	  egyszerre	  elfordulnak	  a	  test	  tengelye	  körül.	  

Egy	  keskeny	  nyalábbal	  egyszerre	  csak	  a	  test	  egy	  vékony	  szeletét	  világítják	  át	  
(tomográfia=rétegfelvétel).	  Miután	  az	  adott	  szeletről	  több	  irányból	  felvételeket	  készítenek,	  az	  
asztalt	  eltolják,	  így	  egy	  újabb	  szelet	  esetén	  megismétlik	  az	  eljárást.	  

A	  CT-‐vel	  készített	  felvételek	  éppúgy	  vetületi	  képek	  mint	  a	  hagyományos	  röntgen	  esetén.	  Ezekből	  
azonban	  egy	  számítógép	  képes	  kiszámolni	  az	  adott	  szeletben	  a	  röntgenabszorpció	  eloszlását	  
(innen	  a	  névben	  szereplő	  „computer”).	  

A	  számítás	  
A	  szeleteket	  egy	  képzeletbeli	  ráccsal	  elemekre	  osztják	  (pl.	  512x512	  elemre).	  Minden	  elem	  egy	  
kicsiny	  térfogatnak	  felel	  meg	  (volume	  element	  =	  voxel),	  amelyek	  vastagsága	  a	  szelet	  
vastagságával	  egyenlő.	  

A	  számítás	  elvét	  az	  alábbi	  ábra	  mutatja,	  ahol	  egy	  4x4	  voxel	  nagyságú	  szeletet	  világítunk	  át	  két	  
irányból.	  A	  felvétel	  során	  a	  gép	  megméri,	  hogy	  az	  I0	  belépő	  intenzitás	  a	  mintán	  való	  áthaladás	  
után	  mekkora	  I1	  ...	  I8	  intenzitásokat	  eredményez.	  Az	  abszorpciós	  törvényt	  felírva	  (és	  tudva,	  
hogy	  az	  abszorpciós	  együtthatók	  összeadódnak)	  egy	  egyenletrendszert	  kapunk,	  amelyben	  az	  
egyes	  voxelek	  µ1	  ...	  µ16	  elnyelési	  együtthatói	  az	  ismeretlenek.	  A	  megoldás	  egyértelmű,	  de	  igen	  
sok	  voxel	  esetén	  nagyteljesítményű	  számítógépeket	  igényel.	  

Az	  elnyelési	  térkép	  ábrázolása	  
Egy	  CT	  képen	  nem	  a	  µ	  értékeket,	  hanem	  az	  ún.	  CT	  számot	  ábrázolják,	  amely	  a	  vízhez	  viszonyított	  
elnyelést	  mutatja:	  

  
CT szám =

µszövet − µvíz

µvíz
⋅1000 	  

A	  CT	  szám	  mértékegysége	  a	  Hounsfield	  egység	  (Hounsfield	  unit,	  HU).	  Néhány	  szövettípus	  HU	  
értéke:	  
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szövet/anyag	   CT	  szám	  (HU)	  

víz	   0	  

csont	   100-‐1000	  

máj	   65	  

vese	   30	  

tüdő	   −500	  és	  −800	  között	  
	  

A	  voxelek	  legnagyobb	  és	  legkisebb	  (vagy	  tetszőlegesen	  kiválasztott)	  CT	  számát	  fehérrel	  és	  
feketével	  jelölik,	  a	  köztes	  értékeket	  pedig	  a	  nagyságuknak	  megfelelő	  szürkeárnyalattal.	  Így	  
alakul	  ki	  a	  CT	  rétegfelvétel.	  Mivel	  a	  CT	  a	  röntgennél	  sokkal	  érzékenyebb	  az	  elnyelési	  
különbségekre,	  az	  egyes	  szervek	  még	  kontrasztanyag	  nélkül	  is	  jól	  elkülöníthetőek.	  

	  

A	  rétegfelvételekből	  a	  számítógép	  egy	  teljes	  3D	  adathalmazt	  képes	  összerakni,	  amelyből	  
digitális	  képanalízissel	  felületi	  képek	  valamint	  pl.	  tetszőleges	  metszeti	  sík	  képe	  megkapható.	  A	  
bélfal	  felületének	  kirajzolásával	  akár	  ún.	  virtuális	  kolonoszkópia	  is	  megvalósítható.	  

	  


