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késleltetheti a cement kötését és szilárdulását, a kötéskésleltető adalékszerekkel szemben 
csökkenti a beton végszilárdságát is. 

Míg a közönséges betonszerkezeteket 50 évre, a sugárvédelmet biztosító szerkezete-
ket 100 évre szavatolva tervezik. 

 

Forrásanyagként Balázs György szakkönyveit használtuk. 
Máthé Enikő 

 
 
 

Csontszcintigráfia  

 
A csontszcintigráfia a nukleáris medicína egyik ága, a rosszindulatú daganatok 

csontáttéteinek kimutatására szolgáló  legérzékenyebb képalkotó eljárás. Segítségével a 
csontelváltozások már olyan korai fázisokban észlelhetőek, amelyek, más képalkotó eljá-
rásokkal − Röntgen, CT (komputertomográfia), MRI (mágnesesrezonancia képalkotás) 
− még nem.  

A nukleáris medicína az a szakterület, amely radioaktív készítményeket gyógyászati 
célokra használ fel, főként diagnosztikai képalkotásra, de terápiás célokra is. Egy 
szcintigráfiás vizsgálat elvégzéséhez két fő komponens szükséges: radiofarmakon és 
képalkotó eszköz. A radiofarmakon két elemből tevődik össze: egy radioaktív izotóp-
ból, amely gamma-sugárzást bocsát ki, és egy markerből, amely az izotópot a vizsgálan-
dó szervhez szállítja és lokalizálja. A radiofarmakont általában intravénásan juttatják a 
szervezetbe, a marker segítségével megtapad a vizsgálni kívánt szerv szövetében. Ami-
kor a szövet metabolizmusa felerősödik vagy megnövekszik a véráramlata, a 
radiofarmakon dúsulni kezd. A radiofarmakon által kibocsátott gamma-sugárzást ún. 
gamma-kamerával nyomon tudjuk követni, és a szövetekben az eloszlását meg tudjuk 
figyelni. Egyszerűsítve, a normálistól eltérő szövetrészekben radiofarmakon-dúsulást lá-
tunk a gamma-kamerán keresztül. Ezt nevezzük szcintigráfiának. A szcintigráfia lehet 
síkbeli (két dimenziós) vagy térbeli (három dimenziós) - statikus vagy dinamikus válto-
zatokban. A legelterjedtebb és általunk is használt eljárás az egyetlen fotont kibocsátó 
számítógépes tomográfia (SPECT – Single Photon Emission Tomography).  Dinamikus 
szcintigráfiát használunk a szervi funkciók ellenőrzésekor (máj, vese), statikusat a csont-
rendszer vizsgálatakor. 

A szcintillációs kamera (gamma-kamera) a következő alkotóelemekből épül fel (1. 
ábra): ólom kollimátor, szcintillációs kristály, fényvezető, fotonsokszorozó, Anger-
mátrix, ólomfal.  

Az ólom kollimátor párhuzamosítja a pácienstől érkező gamma-sugarakat. A suga-
rak a szcintillációs kristályba  ütköznek, fotonokat hozva létre. Ezek a fényvezetőn átha-
ladva, a fotonsokszorozókba jutnak. A szcintillációs kristályból érkező fény a 
fotonsokszorozók  között oszlik el, a szcintillációhoz közelebbiek több fényt kapnak, 
míg a távolabbiak kevesebbet. Mindegyik egység átalakítja a fényt elektromos impulzu-
sokká, amelyek amplitúdója arányos a beeső fény mennyiségével. Az elektromos impul-
zusokat egy Anger-mátrixnak nevezett analóg számítógép alakítja át három kimenő jellé, 
koordinátákká.  Ezek számítógépes feldolgozása hozza létre a végső képet. 
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1.ábra  

A gamma-kamera felépítése 

 
A szcintigráfiás vizsgálatokban használatos radiofarmakonok szervspecifikusak, a 

vizsgálandó szerv függvényében választjuk meg őket. Nincs gyógyító hatásuk, feladatuk 
csak a diagnosztizálás. Elvárás velük szemben, hogy a következő feltételeknek feleljenek 
meg: 
 a radioaktív anyag felezési ideje legyen rövid, de elég hosszú ahhoz, hogy elvé-

gezhető legyen a vizsgálat; 
 könnyen észlelhető gamma-sugarakat bocsásson ki; 
 a sugárzás energiája legyen 60 és 600 keV között; 
 az izotóp mindvégig maradjon a radiofarmakon molekulához rögzítve; 
 a lehető legkevesebb legyen a radioaktív izotóp mennyisége; 
 legyen előállítható bármelyik nukleáris medicína intézetben. 

 
Az eddigiekben általánosságban beszéltünk a szcintigráfiás eljárásokról és a hozzá-

juk szükséges anyagokról, illetve a felszerelésekről. A továbbiakban bemutatjuk a 
csontszcintigráfia folyamatát lépésről lépésre. Az első lépés a csontszcintigráfia kivitele-
zésénél a radiofarmakon preparálása. Ehhez gamma-sugárzó technéciumot (99mTc) 
használunk, amit hidroxi-metilén-difoszfát (HDP) molekulákkal megjelölünk. A máso-
dik lépés a dozimetria, megállapítjuk, hogy egy páciens mekkora aktivitású 
radiofarmakont kap. Minden szervnek más a dózistoleranciája, ezért a páciens pontos 
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dózist kell kapjon. Ezt a műveletet dóziskalibrátorral végezzük el. A radiofarmakon ak-
tivitása csontszcintigráfia esetén, felnőtt embereknél 370-740 MBq (millió becquerel) 
között van, ez az érték szervenként változik. Intravénásan beadjuk a páciensnek a 
radiofarmakont. 3–4 órába telik, míg a szer a HDP segítségével beépül a csontszerke-
zetbe, a beteg addig egy elkülönítőben pihen. A várakozási idő lejárta után a gamma-
kamerával elkészítjük a felvételeket. Ez a művelet csupán pár percet tart. A képeket az 
orvos értékeli ki. 

A 2. és 3. ábrán csontszcintigráfiás felvételek láthatóak, amelyeket a kolozsvári III-as 
klinika nukleáris medicína osztályán készítettünk. A 2. ábrán nem látunk nagymértékű 
dúsulást, ami azt jelenti, hogy a páciensnek nincs semmilyen csontelváltozása. A 3. áb-
rán a sötét foltok a radiofarmakon nagymértékű dúsulását jelzik. Tudva azt, hogy a be-
teget prosztatadaganattal diagnosztizálták, biztosak lehetünk, hogy csontáttétek képződ-
tek. 

 

 
2. ábra 

Teljes test csontszcintigráfia – Egészséges csontozat
3. ábra  

Teljes test csontszcintigráfia – Csontáttétekkel 

 
Az eljárás folyamán a beteg nem kap sokkal nagyobb sugárterhelést, mint egy átla-

gos röntgen-vizsgálat esetén. Nincsenek mellékhatások, és allergiás tünetek sem szoktak 
előfordulni.  

Mivel a csontszcintigráfia komplex diagnosztikai eljárás, kivitelezésnél több szakem-
berre is szükség van. Az orvosi fizikus készen kapja a farmakont (markert), a radioaktív 
izotópot viszont a rövid felezési idő miatt ő maga szívja le egy speciális generátorból 
(esetünkben 99Mo/99mTc generátor) napi szinten. Ő végzi a dozimetriás méréseket és a 
radioaktív hulladék elkülönítését is. Technikus hiányában a SPECT kalibrálása is az ő 
feladata. 
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A fentiek tükrében látható, hogy az orvosi fizikusnak nagy felelőssége és igen kiter-
jedt munkaköre van a nukleáris medicínán belül. Az orvosi fizikus nem csak nukleáris 
medicína intézetekben tevékenykedhet, hanem más, az orvoslást elősegítő munkakörö-
ket is elláthat, pl. onkoterápia, MRI labor, stb. Az orvoslásban használt új képalkotó és 
terápiás eszközök kutatása és fejlesztése is az orvosi fizikusok feladata.    
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Kémiatörténeti évfordulók 

III. rész 
455 éve született 
Bacon, Francis 1561. január 22-én Londonban. Tizenkét éves korától Cambridge-

ben a Trinity College-ban tanult. 16 évesen elkezdte politikai karrierjét (a párizsi angol 
követ mellett dolgozott, majd jogi tanulmányokat végzett, 1583-ban parlamenti képvise-
lő, I. Jakab trónra kerülése után lovaggá ütik, főügyész, főpecsétőr és lordkancellár, 
majd grófi címet kap. Vesztegetéssel vádolták, elítélték, a Towerbe zárták, de rövid idő 
után kegyelemben részesült, ezután felhagyott a politikai szerepléssel). A politikából 
visszavonulva, tudományos kutatásba kezdett. A kora természettudományainak és a ma-
tematika ismeretében arra a következtetésre jutott, hogy a filozófiában is új módszerre 
van szükség, melynek lényege az, hogy magából a természetből kell kiindulni, s nem ab-
ból, amit addig a természetről mondtak. A megfigyelésnek és a kísérletezésnek kell a tu-
dás alapját képeznie. Ezekből a tényekből indukció révén általános érvényű következte-
téseket kell levonni. Tőle származik a „tudás – hatalom” (Scientia est potestas) mondás, 
ezzel a természetnek a tudás útján való legyőzését fejezte ki, amihez először is az előíté-
letekkel (idolumokkal) kell leszámolni. Ezek szerinte: az emberi faj természetében gyö-
kerező előítéletek: az egyéni természet, hajlam szerinti tévedés, a verbális, nyelvi egyez-
tetés, a fogalmi tisztaság hiányából eredő tévelygés és a filozófiai iskolák és a tudomá-
nyok (hagyományos) dogmatikus tanai. Főbb művei: Novum Organum (1620), A tudomá-
nyok méltóságáról és előremeneteléről (1623), Esszék (1597-1625), Új Atlantisz (1627) mara-
dandó hatást gyakoroltak az utókorra. Kísérleti megfigyelései során a hőt mozgásfor-
mának tekintette, megállapította, hogy a vízben oldott sók csökkentik a jég olvadáspont-
ját. Fontosnak tartotta, hogy a tudós elméket egy helyen kell koncentrálni, s ezzel is az 


