Modern idegrendszeri vizsgálati
módszerek
•
•
•
•
•
•
•
•

MEG
CT
MRI
fMRI
PET
2-P
OI
SRS

1. Invazív eljárások
• 1.1. Baleseti és harctéri sebészet
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• 1.2. Klasszikus idegsebészet

2. Klasszikus EEG
Agy működését kísérő elektromos aktivitást mutatja.
µV és ms-os felbontásban a felszín közeli struktúrák aktivitását
méri.
Lassú szinaptikus potenciálok (EPSP, IPSP) és hiperszinkron
akciós potenciálok szummációja.
olcsó, ismételhető, hordozható készülék
térbeli felbontása korlátozott
műtermékek
Továbbfejlesztett változata a magnetoencephalographia

2

4. MEG: Magnetoencephalográfia
David Cohen, 1968

Mérési elv:

Mélyhűtött sisakba (dewar) rendezett ~300 db superconducting quantum
interference device (SQUID)
Árnyékolt szoba szükséges:
jel: 10 fT átlagos agykérgi aktivitásnál, 103 fT human alfa ritmus
környezeti zaj: 108 fT
Detekciós határ: 50000 piramissejt, elsősorban sulcusokban
Előnye: <1 ms időfelbontás, intrakraniális elektróda helyettesítő, fejforma nem
befolyásolja (EEG), térfelbontása jobb az EEG-nél, inkább intracelluláris áramokat
detektál (EEG inkább extracelluláris), abszolút neminvazív (PET)
Felhasználása: noninvazív epileptikus fókuszmeghatározás (ECoG helyett),
funkciótérképezés, alzheimer diagnosztika, hallás-beszéd vizsgálatok

Példák MEG mérésekre és analízisre
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5. CT
(computerised
tomography)
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A tomográfia alapjai
Tomos (görög) = „szelet”

Hounsfield and Cormack 1979: Nobel-díj
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CT akkor és most

The first CT scanner developed by Hounsfield in his lab at EMI
took several hours to acquire the raw data for a single scan or
"slice" and took days to reconstruct a single image from this
raw data. The latest multi-slice CT systems can collect up to 4
slices of data in about 350 ms and reconstruct a 512 x 512matrix image from millions of data points in less than a second.
An entire chest (forty 8 mm slices) can be scanned in five to ten
seconds using the most advanced multi-slice CT system.

A szövetek gamma sugárzást áteresztő képessége Hounsfield-egységekben
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Detektálható: fehér és szürkeállomány,
agykamrák, szubdurális és
szubarachnoideális tér
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Kontrasztnövelés ionos jódvegyületekkel (olcsó) vagy nemionos iohexol vagy
iopamidol alkalmazásával
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6. MRI, magnetic rezonance imaging
A testen belüli struktúrákból számítástechnikai
eszközökkel nagyfelbontású (0,5-1 mm), kontrasztos,
háromdimenziós, színes képet alakot, anélkül, hogy a
beteget sugárzás érné.
A mágneses térerő veszélytelen.
Elve: A mágneses mező és egy mágnes kölcsönhatásán alapul.
A különböző struktúrák páratlan protonjai vagy neutronjai
(nucleonjai) egyedi dipólusként viselkednek, és eltérő rezonancia
tulajdonságokkal rendelkeznek. A biológiában elsősorban
protonok rezonáltathatók (vagy 3D-ben precesszáltathatók). Az
elektromágneses hullámokkal gerjesztett protonok relaxációját
mérik.
MRI: Csak vízben található protonokra érzéken
NMR: A test összes protonját le tudja képezni
(a kettőt összevontan tárgyaljuk MRI cím alatt)
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6.1. Az MRI, bevezetés

The strength of the static magnet affects the quality of images produced. Magnetic field strength is
measured in units of tesla (T) (1.0 tesla=10,000 gauss; for comparison, Earth’s magnetic field
strength is 0.00005 T, or 0.5 gauss). Scanners in current clinical use employ magnets of typically 1.5
T, although 3.0-T magnets are becoming increasingly available.

6.2.1. Az MRI működési elve

protonok

vertikális
külső
mágneses
mező

nettó
belső
mágneses
mező

1. Pulzusszerűen alkalmazott nagy erejű vertikális irányú
mágneses erő hatására a random elhelyezkedő
protonok párhuzamos sorokba rendeződnek.
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6.2.2. Az MRI működési elve

vertikális
külső
mágneses
mező

mágneses mező
vertikális komponense
(T2)

horizontális
külső
mágneses
mező
(rádióhullám)

mágneses mező
horizontális komponense
(T1)

2. Rövid idejű, horizontális rádióhullám pulzus hatására
a protonok egy kúp palástja mentén szinkron, billegő
mozgásba kezdenek. A rotáló mágneses mezők
mérhető elektromos áramot generálnak.
A horizontális mágneses erő kikapcsolásával a
protonok környezetre jellemző idővel (T1,T2)
relaxálnak, a szinkronitás felbomlik.

6.2.3. Az MRI működési elve
1

3

jel erő sség

2

idő

4

5

jel erő sség

X

horizontális
mágneses rezonancia
relaxációs görbe
(T2 időállandó)

vertikális
mágneses rezonancia
relaxációs görbe
(T1 időállandó)
idő
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6.2.4. Az MRI működési elve

T1: vízmolekulák protonjai

T2: nem mozgó polarizált
molekulák protonjai

Mágneses gradiens paramétereit számítógépes
technikával megfelelő térbeli lokalizációhoz rendelik.
Igy az agy szerkezetének nagyfelbontású, szeletekre
bontható térbeli képét kapják.

Feloldóképesség a mágneses térerő erősségétől függ:
1.5 Tesla: 1 mm
3-4 Tesla: tized mm
Alkalmas agyi és egyéb lágyszöveti tumorok
kimutatására, diagnosztizálására minden szögből, de
tudományos kutatásra is igen hasznos
drága, klausztrofóbia, perceket igényel
(beültetett fém testek veszélyesek!)
Funkcionális mérésre nem alkalmas
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6.3. MRI az idegrendszerben
Súlyozás T1 -re

Súlyozás T2 -re

A sok hidrogént tartalmazó szövetek fehér színűek

A sok hidrogént tartalmazó szövetek fekete színűek

A különböző szövetek protonjainak relaxaciós
időállandói (ms) 1 Tesla mágneses
térerősségnél

Szövet
Zsír
Fehérállomány
Szürkeállomány
CSF

T1(vertikális)
241
683
813
2500

T2 (horizontális)
85
90
100
1400
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7. PET: Pozitron emissziós tomográfia
7.1. A PET alapfolyamatai
Amikor egy részecske es annak antianyag-párja találkozik,
akkor mindkét anyagi részecske megsemmisül, és két
nagyenergiajú foton sugárzódik ki egymással ellentétes
irányban. A PET módszernél egy nem stabil izotóp bomlásakor
kibocsátott pozitron (azaz az elektron antirészecskéje) és az
elektron találkozásakor szétsugárzott fotonokat detektáljuk.
Hogyan kaphatunk ilyen folyamatokból egy tomogramot? A
páciens szervezetébe olyan izotópot juttatunk (pl. fluor 18-as
izotopja), amely bomlásakor pozitront sugároz ki. A
fluoratomokat egy, a cukorral rokon vegyületben megkötött
formában (fluor-dezoxi-glükóz) adjuk a páciensnek. Ez az
anyag így a szervezet anyagcsere-folyamatait követve olyan
helyekre jut el, ahova a cukor is eljutna. A kibocsátott
pozitronok száma és így a másodlagos folyamatban keletkező
fotonok száma arányos a fluoratomok számával. Vagyis, ha
egy tomografikus intenzitástérképet veszünk fel, tér- es időbeli
képet kaphatunk az anyagcsere-folyamatok lezajlásáról.
Ez a módszer unikális lehetőséget nyújt például az agy
különböző területei és az ott lezajló folyamatok vizsgálatára.
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7.2.1. A PET kivitelezése: séma

A pozitron az elektronnal ütközve gamma sugarakat
bocsát ki, ami áthatol a koponyán.
neutron
labilis
izotóp +proton
elektron

pozitron
ütközés
detektor 1 γ

2 γ sugár

1 γ detektor

180 o

7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 1

The first object that an emitted gamma photon encounters after exiting the body is the collimator. The collimator is a pattern of
holes through gamma ray absorbing material, usually lead or tungsten, that allows the projection of the gamma ray image onto
the detector crystal. The collimator achieves this by only allowing those gamma rays traveling along certain directions to reach
the detector; this ensures that the position on the detector accurately depicts the originating location of the gamma ray.
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7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 2

In order to detect the gamma photon we use scintillation detectors. A Thallium-activated Sodium Iodide [NaI(Tl)] detector
crystal is generally used in Gamma cameras. This is due to this crystal's optimal detection efficiency for the gamma ray energies
of radionuclide emission common to Nuclear Medicine. A detector crystal may be circular or rectangular. It is typically 3/8" thick
and has dimensions of 30-50 cm.
A gamma ray photon interacts with the detector by means of the Photoelectric Effect or Compton Scattering with the iodide
ions of the crystal. This interaction causes the release of electrons which in turn interact with the crystal lattice to produce light, in
a process known as scintillation.

7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 3

In order to detect the gamma photon we use scintillation detectors. A Thallium-activated Sodium Iodide [NaI(Tl)] detector
crystal is generally used in Gamma cameras. This is due to this crystal's optimal detection efficiency for the gamma ray energies
of radionuclide emission common to Nuclear Medicine. A detector crystal may be circular or rectangular. It is typically 3/8" thick
and has dimensions of 30-50 cm.
A gamma ray photon interacts with the detector by means of the Photoelectric Effect or Compton Scattering with the iodide ions
of the crystal. This interaction causes the release of electrons which in turn interact with the crystal lattice to produce light, in a
process known as scintillation.
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7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 4

Only a very small amount of light is given off from the scintillation detector. Therefore, photomultiplier tubes are attached to the
back of the crystal. At the face of a photomultipler tube (PMT) is a photocathode which, when stimulated by light photons, ejects
electrons. The PMT is an instrument that detects and amplifies the electrons that are produced by the photocathode. For every 7 to
10 photons incident on the photocathode, only one electron is generated. This electron from the cathode is focused on a dynode
which absorbs this electron and re-emits many more electrons (usually 6 to 10). These new electrons are focused on the next
dynode and the process is repeated over and over in an array of dynodes. At the base of the photomultiplier tube is an anode which
attracts the final large cluster of electrons and converts them into an electrical pulse.
Each gamma camera has several photomultiplier tubes arranged in a geometrical array. The typical camera has 37 to 91 PMT's.

7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 5

The position logic circuits immediately follow the photomultiplier tube array and they receive the electrical impulses from the tubes in
the summing matrix circuit (SMC). This allows the position circuits to determine where each scintillation event occurred in the
detector crystal.
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7.2.2. A PET kivitelezése: gamma kamera 6

A koincidens áramkör teszi lehetővé a
helyspecifikus, biológiai funkciótól függő képalkotást

7.2.3. A PET kivitelezése: PET készülék
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7.3. A PET jellemzői
Nyomokban előforduló radioaktív izotópok mérésére
alkalmas módszer.
Ciklotron segítségével atomokat (pl. C, F, O, N)
protonokkal bombázva az atommagba extra protont
juttatnak, így pozitron kibocsátó, gyorsan bomló
izotópokat állítanak elő.
A pozitron kibocsátó izotóppal biológiai információt
hordozó molekulákat jelölnek meg (radiofarmakonok), melyek így
lokalizálhatók.
Az agyi véráramlás és metabolizmus intenzitásának indikálására alkalmas pozitron
sugárzó (radioaktív jelzett izotópot tartalmazó, pl. 11C, 15O, 13N) anyagot a keringésbe
juttatják (pl. 15O - glukóz, - neurotranszmitterek, - drogok).
A glükózmetabolizmus megjelenítéséhez 18F-deoxyglükózt használnak, melyet a
neuronok felvesznek de nem metabolizálnak, így felhalmozódnak a neuronban a
glükózmetabolizmus (lokális idegi aktivitás, Na+-K+ -ATPáz) intenzitásának arányában.
Működésbeli intenzitás mérésre és háromdimenziós anatómiai lokalizációra együtt
alkalmas.
Kis feloldás: 5X5X10 mm

7.4. A PET alkalmazása

1. Planar Imaging
The simplest acquisition protocol is the planar image. With planar imaging, the detector array is stationary over the patient,
and acquires data only from this one angle. The image created with this type of acquisition is similar to an X-ray
radiograph. Bone scans are done primarily in this fashion.
2. Planar Dynamic Imaging
Since the camera remains at a fixed position in a planar study, it is possible to observe the motion of a radiotracer through
the body by acquiring a series of planar images of the patient over time. Each image is a result of summing data over a short
time interval, typically 1-10 seconds. If many projections are taken over a long time, then an animation of the tracer
movement can be viewed and data analysis can be performed. The most common dynamic planar scan is to measure
glomerular filtration rate in the kidneys.
3. SPECT Imaging
If one rotates the camera around the patient, the camera will acquire views of the tracer distribution at a variety of angles.
After all these angles have been observed, it is possible to reconstruct a three dimensional view of the radiotracer distribution
within the body.
4. Gated SPECT Imaging
As the heart is a moving object, by performing a regular SPECT of the heart, the end image obtained will represent the
average position of the heart over the time the scan was taken. It is possible to view the heart at various stages of its
contraction cycle however, by subdividing each SPECT projection view into a series of sub-views, each depicting the heart at
a different stage of it's cycle. In order to do this, the SPECT camera must be connected to an ECG machine which is
measuring the heart beat.
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7.4. A PET alkalmazása

Csontmetasztázisok azonosítása
Véráramlás mérés
Glülózmetabolizmus mérés
Idegi aktivitás:
Neurotranszmitter rendszerek térképezése
Gyógyszertesztelés
Dementia
Epilepszia
Parkinson-kór
Tumorok
Fejsérülés

Csontmetasztázisok azonosítása PET planar imaging módszerrel
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Specifikus agykérgi areák aktivitása a vérkeringés intenzitása alapján
PET planar dynamic módszerrel (funkcionális neuroanatómia)

Akut isémiás esemény PET planar dynamic diagnosztikája
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Neurotranszmitter rendszerek térképezése PET alkalmazásával

Gyógyszerhatékonyság tesztje PET alkalmazásával
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Alzheimer kór PET diagnosztikája

Epilepszia PET diagnosztikája
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Parkinson-kór PET diagnosztikája

Agyi tumorok PET diagnosztikája
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Depresszió PET diagnosztikája

7. SPECT: Egyfoton emissziós
számítógépes tomográfia
(single photon emission computer tomography)
7.1. A SPECT alapfolyamatai és jellemzői
PET-hez hasonló módszer. Egyetlen fotont gamma-sugárzás formájában kisugárzó
izotóppal (pl. xenon-133, jód-123) jelzett molekulát (pl. 123I-jódamfetamin)
belégzéssel vagy iv. injekcióval a véráramba juttatnak ahol a jelzett molekula a
vörösvérsejtekhez kötődik.
Az radioizotóp lebomlása során nagy energiájú fotonokat bocsát ki, melyek
érzékelése foton detektorokkal vagy a fej körül gyorsan mozgó gamma kamerával
történik.
Stabilabb izotóp alkalmazása 24 órás mérést is
lehetővé tesz.
CT-vel és MRI-vel kombinálható
PET-nél alacsonyabb specifikusság és feloldás: 8 mm.
nem helyhez kötött,
kevésbé költséges.
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7.1. A SPECT műszer
A SPECT kamera gyakorlatiolag egy forgó gamma kamera (=PET CT)

7.3. A SPECT alkalmazása

Véráramlás mérés (glülózmetabolizmust nem!)
Idegi aktivitás:
Dementia
Epilepszia
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8. fMRI: funkcionális MRI
(funkctional magnetic resonance imaging)

8.1. Az fMRI alapfolyamatai és jellemzői
Az agy aktivitásával arányos lokális O2 fogyasztás mérésén alapul. BOLD: blood
oxygen level detection.
Az oxihemoglobin/deoxihemoglobin arány változása tükrözi, a véráramlás és a
metabolizmus intenzitás helyi, aktivitás-függő változását. A deoxihemoglobin
paramagneses molekula, ezért befolyásolja a helyi szövet mágneses tulajdonságát
és a a protonok relaxációs paramétereit. A kialakuló kép a deoxihemoglobin (O2
fogyasztás) lokalizációját jelzi. Igy endogén molekula felhasználásával lehetséges a
lokális neuronális aktivitás mérésére.
Gyors, funkcionális mérésre alkalmas Jó tér- és időbeli feloldás (4-8 ms, 2mm).
Kognitív funkciók lokalizációjára is alkalmas.
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9. Optical imaging módszer
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Agykérgi orientációs oszlopok

rate coding

Agykérgi
orientációs
oszlopok:
Optical imaging
módszer
Orientation pinwheels
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Agykérgi orientációs oszlopok:
In vivo kétfoton képalkotás
Rat (not columnar)

Cat (columnar)

(.avi)

10. Two-photon microscopy
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11. Stimulated Raman Scattering microscopy

Saar et al., Science (2010)

Saar et al., Science (2010)
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