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A DISSZERTÁCIÓBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

 

Rövidítés Angol nyelvő feloldás Magyar megfelelı 

ADC apparent diffusion coefficient látszólagos diffúziós együttható 

ax axial axiális/tengelyirányú/horizontális  

BOLD blood oxygenation level-

dependent 

vér oxigénszint függı 

kor coronal koronális/frontális/homlokirányú  

CT Computer Tomography komputer tomográf 

DICOM digital imaging and 

communications in medicine 

digitális képkezelés és kommunikáció az 

orvostudományban 

DWI Diffusion-Weighted Imaging diffúzió-súlyozott képalkotás 

DTI Diffusion Tensor Imagig diffúziós tenzor képalkotás 

EPI echo-planar imaging echo-planar képalkotás 

FA fractional anisotropy frakcionális anizotrópia 

fMRI functional Magnetic Resonance 

Imaging 

funkcionális mágneses rezonancia képalkotás  

FoV field of view vizsgálati mezı 

GM gray matter szürkeállomány 

HDR haemodynamic response hemodinamikai válasz 

MRI Magnetic Resonance Imaging mágneses rezonancia képalkotás 

szag sagittal nyílirányú (anterior-posterior síkú) 

SNR signal-to-noise ratio jel-zaj arány 

SPM statistical parametric mapping statisztikai parametrikus leképezés 

PET positron emission tomography pozitron emissziós tomográfia 

RF radio frequency rádiófrekvencia 

ROI region of interest mintaterület 

TR repetition time repetíciós idı 

tra transversal transzverzális 

TE echo time echoidı 

WM white matter fehérállomány 

 



 5 

MR  KÉPALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS FOGALMAK  

 

Echoidı (echo time, TE): a 90 º-os rádiófrekvenciás (RF) pulzus és az echo 

mintavételezése között eltelt idıt jelenti. Egy normál spin echo szekvenciában 

általában 5 és 250 ms közötti érték. 

Echo Planar Imaging (EPI): kis felbontású, de nagyon gyors szekvencia, a 

mérési idı képenként 20–100 ms. Diffúziós, perfúziós, funkcionális 

vizsgálatokban alkalmazzák. 

Fourier-transzformáció:  A Fourier-transzformáció ismerete alapvetı 

fontosságú a lineáris rendszerek tulajdonságainak vizsgálatához. Egy idıben 

változó jel elıállítható különbözı frekvenciájú, fázisú és amplitúdójú jelek 

összegeként. A Fourier-transzformáció az a mővelet, amely egy adott jelhez 

megadja ezt a felbontást. A Fourier-transzformáció inverze szolgál arra, hogy a 

frekvencia spektrumból (frekvenciatartomány) megadja az idıfüggı jelet 

(idıtartomány). 

Gradiens echo: az egyik nagy csoportja az MR pulzus szekvenciáknak. Egy 

grádiens-polaritás megváltozást alkalmaz a protonok fázisba rendezéséhez, az 

echo a FID (Free Induction Decay) által keletkezik. 

Háromdimenziós adatgyőjtés: ezzel a módszerrel egy szövetvolumen 

részletgazdagabb és kihagyásmentes leképezése érhetı el. Ebben az esetben az 

adott volument egyidejőleg gerjeszti a gép, így elkerüljük a szeletenkénti 

gerjesztés széli pontatlanságait. A mérés után a gép a 3D adattömbbıl az elıre 

kiválasztott síkban rekonstruálja a primer képet. Utólag tetszıleges síkú, jó 

felbontású szeletek rekonstruálhatók. 

Kétdimenziós adatgyőjtés: adott vastagságú szeletekbıl készítünk síkbeli 

felvételeket. A metszetek között egy bizonyos vastagságú részt nem mérünk 

(általában a szelet vastagságának 10–20%-át), hogy elkerüljük a keresztezett 

gerjesztésbıl adódó képminıségromlást. 
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Kibillenési szög (flip angle, FA): azt a szöget jelzi, amennyivel a mágneses 

vektor kibillenése az X–Y síkba történik. Értéke többnyire a 70 º és 120 º-os 

tartomány között van, de elvileg bármekkora lehet 0º és 180º között. Nincsen 

összefüggésben a 180 º-os rephasing RF pulzussal! 

Pixel: a digitális képfeldolgozásban a képpont (angolul pixel) egy pont egy 

rasztergrafikus (vagy pixelgrafikus) képen. Általános esetben ezek egy 

kétdimenziós négyzetrács mentén helyezkednek el, és mint négyzetlapok vagy 

pontok jelennek meg. 

Relaxációs idı: Az RF impulzusok átmenetet képeznek a nukleáris 

energiaszintek között és a különbözı állapotok populációjában. Amikor az 

eredeti egyensúlyi állapot visszaáll, az az ún. T1-relaxáció, egy folyamat ahol a 

mágneses atommagok felveszik a környezettıl (a rács) az energiát sugárzás 

nélküli átmenettel az energiaszintek között. 

Repetíciós idı (repetition time, TR): a 90 º-os rádiófrekvenciás pulzusok 

között eltelt idı. Egy normál spin echo szekvenciában értéke 100–3000 ms. 

Spin: A kvantummechanikában a részecskék saját, belsı 

impulzusmomentuma. A spinnel rendelkezı részecskéknek lehet mágneses 

dipólmomentumuk. 

Spin echo: az MR-képalkotás egyik alapszekvenciája, egy 90 és egy 180 °-os 

rádiófrekvenciás impulzust alkalmaz a jel mérésére. 

T1/T2-súlyozás: azt mutatja, hogy a végsı MR-felvétel kontrasztja alapvetıen 

a T1/T2 relaxációtól függ. 

Voxel: egy háromdimenziós kép legkisebb megkülönböztethetı egysége, 

amely mindhárom tengely mentén kiterjedéssel bír. A három koordináta, amely 

legtöbbször az egyik sarkát, vagy középpontját írja le, meghatározza az adott 

pontot a háromdimenziós térben (a név „volume pixel” rövidítésébıl 

származik). 
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1. BEVEZETÉS 

 

A képalkotó diagnosztika fejlıdése az utóbbi évtizedekben töretlen, a 

képalkotó vizsgálatok a medicina számos területén ma már nem nélkülözhetık. 

Az újabb és újabb vizsgálati módszerek születése mellett a fejlıdés jellemzı 

iránya a multimodális képalkotás, melyben többféle vizsgálati eredmény 

együttesen értékelhetı, valamint a molekuláris képalkotás, melynek 

segítségével részben akár szubcelluláris struktúrákat lehet vizsgálni, másrészt 

számos biokémiai folyamat megjeleníthetı és kvantifikálható. Ezek hatására 

pontosan jellemezhetı egy adott szervezet és annak mőködése, melynek révén 

kialakulhat a személyre szabott képalkotó diagnosztika és terápia. 

A fenti fejlesztés jelentıs része nem jöhetne létre állatmodell kísérletek 

nélkül, ami manapság is a kísérletes módszertan alapvetı része. Ugyanakkor 

fontos realizálni azt, hogy vannak olyan, az emberi szervezetre ártalmatlan 

vizsgálati módszerek, ahol állatkísérletekre nincs szükség, hiszen közvetlenül 

emberen kipróbálhatók, tesztelhetık. Ilyen módszer a mágneses rezonancia 

képalkotás (MRI) is, mely közel három évtizede került bevezetésre a humán 

képalkotó rutinba. Az MR-módszerek jelentıs része tehát a humán alkalmazás 

után kerül kipróbálásra az állatvizsgálatokban. Így ma már számos állatfajjal 

végeznek mágneses rezonancia képalkotást, például kutyával ESTEVE-RATSCH 

ET AL. (2001); sertéssel PETRÁSI ET AL. (2003); szarvasmarhával HOLLÓ ET AL. 

(2005); galambbal ROMAGNANO ET AL. (1996); pulykával PETNEHÁZY ET AL. 

(2009). Az állatokon történı képalkotásnak alapvetıen két fı „indikációja” 

figyelhetı meg: (1) az állatorvosi és állattudományi diagnosztikai célú 

vizsgálatok és (2) az állatmodell kísérletek. 

Az állatorvosi diagnózist segítı MR-képalkotás egyik leggyakoribb alanya a 

kutya (Canis familiaris). A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetében (KE DOI) – mely az állatokon végzett 

diagnosztikai képalkotó vizsgálatok egyik magyarországi központja – évente 
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körülbelül hatvan–nyolcvan kutya MR vizsgálatára kerül sor. Az MRI az agy- 

és gerincvelı esetében olyan részlet gazdag képet nyújt, melyhez hasonlót más 

képalkotó eljárással jelenleg nem tudunk elıállítani. Indikációi: (1) ha egyéb 

diagnosztikai eljárásokkal nem lehetett pontos diagnózist felállítani, (2) ha a 

kutya tulajdonosa tart az invazív beavatkozástól, (3) ha a tulajdonos részletes 

diagnózist szeretne egy nehéz döntési szituációban. 

A diagnosztikai és állattenyésztési kutatások mellett az elmúlt évtizedben 

erısödött az igény a rendelkezésre álló vizsgáló eljárások állatorvosi célú 

felhasználására is. Az intézetünkben végzett állatmodell kísérletek közül 

kiemelendık a különbözı koronária-stentek implantációján alapuló 

koronarográfiás vizsgálatok, valamint a sertéseken végzett infarktus-modell 

kísérletek, utóbbiak terápiás gyógykezelésének igazolása kardiológiai MR-

képalkotással. 

Az alkalmazott kutatások mellett persze lehetıség van az adott állatfaj 

szervezetének pontosabb strukturális és funkcionális megismerésére is. Ez 

lehetıséget kínál akár összehasonlító anatómiai és élettani vizsgálatokra, vagy 

az adott fajban eddig nem ismert morfológiai és funkcionális jegyek leírására. 

E tekintetben a kutya viselkedése, illetve bizonyos viselkedési mechanizmusok 

funkcionális agyi lokalizációjának megismerése rendkívüli kihívást és egyben 

lehetıséget jelent. 

A funkcionális MRI (fMRI) lehetıséget teremt az agyban megjelenı idegi 

aktivitás neurofiziológiai alapokon történı vizualizálására, a különbözı 

intracerebrális funkciók vizsgálatára. Rendkívül érzékeny a mérés alatti 

mozgásokra, ezért módszertanának egyik kardinális kérdése az alany 

mozgásának minimalizálása. Állatok fMR vizsgálatához általában rögzítik 

és/vagy altatják, kábítják az alanyokat – e megoldásoknak azonban számos, az 

eredményt is befolyásoló negatív hatása lehet, illetve állatvédelmi szempontok 

is felmerülhetnek. 
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A diffúziós MRI a molekuláris képalkotó technikákhoz tartozik 

(WEISSLEDER – MAHMOOD, 2001), a vízmolekulák mozgásáról ad információt 

(LE BIHAN ET AL. 2001). A diffúziós mérésbıl származó két, jelentıs 

diagnosztikai erıvel bíró paraméter a látszólagos diffúziós együttható (ADC) 

és a frakcionális anizotrópia (FA). E paraméterek alapján a fehérállományi 

rostrendszer nagy pontossággal megjeleníthetı, és annak eltérései a 

morfológiai képeken bekövetkezı változások elıtt detektálhatók. 

A szakirodalmi adatok szerint kutyákban eddig kisszámú funkcionális és 

intracranialis diffúziós MRI történt, kivétel nélkül altatásban. PhD 

dolgozatomban egy olyan, általunk kidolgozott, ismereteink szerint a világon 

elsıként alkalmazott vizsgálóeljárást mutatunk be, mellyel lehetıség nyílik 

éber, nem rögzített kutyák agyának teljesen noninvazív strukturális és 

funkcionális MR vizsgálatára. 
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKIT ŐZÉSEI 

 

1.1. Egy új vizsgálati módszer kidolgozása, mely semmiféle kényszerítést 

(altatást, kábítást és/vagy rögzítést) nem alkalmazva alkalmas éber kutyák 

MR képalkotására. 

1.2. Ugyanazon kutyák éber és altatott állapotában készült MR-felvételek 

minıségének összehasonlítása új módszerünk validálása céljából. 

1.3. Éber, nem rögzített kutyák fMR vizsgálata, a vitális központok, és 

lehetıség szerint bizonyos szociokognitív területek lokalizálása. 

2. Hazánkban elsıként sugárterápiát megelızı, a sugárterápiás tervezést 

segítı humán funkcionális MRI készítése, melynek eredményeképpen 

csökkenthetı az életminıséget befolyásoló funkcionális központok 

sugárterhelése. 

3. Egy idegsebészeti mőtétet megelızı humán fMRI bemutatása azzal a 

céllal, hogy a humán vonalon már rutin eljárásnak tekinthetı vizsgálatot 

hol és hogyan lehetne adaptálni az állatorvosi képalkotó diagnosztikába. 

4.1. Egészséges kutyák agyáról diffúziós MR-felvételek készítése, majd 

látszólagos diffúziós koefficiens (ADC) és frakcionális anizotrópia (FA) 

értékek számolása, elemzése a hemiszférikus aszimmetria vonatkozásában. 

A módszer összehasonlítása emberen végzett hasonló vizsgálattal, különös 

tekintettel az alkalmazott kiértékelı program használhatóságára. 

4.2. Egy tágult oldalkamrákkal, többféle betegséggel rendelkezı kutya agyáról 

diffúziós MR-felvétel készítése, majd az azokból számolt ADC- és FA-

értékek összevetése az egészséges kutyákban mért értékekkel. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

 

Mivel e disszertáció kutyában (Canis familiaris) és emberen (Homo sapiens) 

végzett intracraniális vizsgálatokat mutat be, fontosnak tartjuk az agy 

strukturális és funkcionális felépítésének rövid ismertetését mindkét faj 

esetében. E részt követıen az irodalmi áttekintésben a mágneses rezonancia 

képalkotásról általánosságban, majd az általunk alkalmazott MR-módszerekrıl 

(funkcionális és diffúziós mágneses rezonancia képalkotás) részletesebben lesz 

szó. 

 

3.1. A kutyaagy strukturális felépítése 

A kutyának, mint az emlısök osztályába tartozó fajnak az agya meglehetısen 

fejlett. A központi idegrendszert a gerincvelı (medulla spinalis) és az agyvelı 

(encephalon) alkotja. Az agyvelı (továbbiakban agy) felülete tekervényezett: a 

nagyagy felszínét tekervények (gyrusok) tagolják, melyek között barázdák 

(sulcusok) találhatóak. Ez a típusú szerkezet (szemben a sima agyfelszínnel) 

differenciáltabb mőködést tesz lehetıvé. Minden, az emberi agyra jellemzı 

agyrész (nyúltvelı, híd, középagy, köztiagy, kisagy és nagyagy; 1. ábra) 

megtalálható benne (ZBORAY, 2001). 

A nagyagy az agy legkiterjedtebb része, felszínét az agykéreg borítja, a 

féltekék belsejében a különbözı szürkeállományi magvak, fehérállományi 

rostkötegek, illetve a féltekei üregek találhatók. A féltekék lebenyekre 

tagolhatók (2. ábra): homloklebeny (lobus frontalis), fali lebeny (lobus 

parietalis), halántéklebeny (lobus temporalis), nyakszirti lebeny (lobus 

occipitalis) és piriform lebeny (lobus piriformis), amik azonban nem felelnek 

meg egy-egy funkcionális egységnek. Egyes forrásokban ötödik lebenyként (a 

lobus piriformis „helyett”) egy ún. olfaktorikus és limbikus lebeny (lobus 

olfactorius et limbicus) jelenik meg (SEIFERLE – BÖHME, 1992). 
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1. ábra. A kutyaagy fıbb részei szagittális nézetben (DONE ET AL. 1999) 

 

 

2. ábra. A kutyaagy lebenyei és néhány fıbb agyterület 

(DONE ET AL. 1999 alapján) 

 

A kutyaagy mérete, tömege és formája erısen fajtafüggı (3. ábra). 

Számokban kifejezve egy „átlagos” kutya agya körülbelül 70–140 g tömegő, 

hossza 5–8 cm, szélessége 4–6 cm. 
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3. ábra. Különbözı kutyafajták agya felülnézetben 

beagle (a), tacskó (b), dobermann (c), németjuhász (d), pekingi palotakutya (e), 
pincsi (f), spitz (g), terrier (h) 

 

A kutyák agya a testtömegükhöz viszonyítva fejlett, nagymérető (1. 

táblázat), az emberéhez, vagy más emlısfajokéhoz viszonyítva 

középméretőnek mondható (4. ábra). 

 

1. táblázat. Különbözı háziállatfajok test- és agytömegének összehasonlítása 

(SEIFERLE – BÖHME, 1992) 

Állatfaj 
Testtömeg 

[kg] 

Abszolút agytömeg 

[g] 

Relatív agytömeg 

[g] * 

Kutya 7–59 68–135 0,23–1,00 

Macska 4–5 27,3–32 0,64–0,68 

Juh 50 130 0,26 

Ló 480–540 600–680 0,12–0,17 

Sertés 60–96 96–145 0,15–0,16 

Sertés 126–209 105–110 0,05–0,08 

Szarvasmarha 500–600 410–480 0,07–0,08 

* Az agytömeg a testtömeg százalékában kifejezve 
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4. ábra. A kutyaagy mérete az emberi és más emlısfajok agyméretéhez 

viszonyítva 

(SEIFERLE – BÖHME, 1992) 

 

3.2. A kutyaagy funkcionális felépítése 

A háziállatok közül talán a kutya az a faj, aminek az agya funkcionális 

szempontból a legjobban tanulmányozott. Az emberihez hasonlóan különbözı 

funkcionális központokra tagolódik, ezek közül a fontosabbak: motoros kéreg 

(area motorica), érzıkéreg (area sensorica), látókéreg (area optica), hallókéreg 

(area acustica) és szaglókéreg (area olfactoria). (5. ábra) 

A motoros kéreg ventrálisan a legszélesebb, itt a száj, a nyelv és a többi feji 

izomzat mozgatásáért felelıs központ, majd dorzális irányba haladva, és egyre 

keskenyedve a nyak, a mellsı végtagok, a törzs, majd egészen mediálisan a 

hátsó végtagok, a végbélnyílás és a farok mozgatásában résztvevı területek 

találhatók. A kutya – akárcsak a macska, a patkány és a majom – motoros 

területe az emberihez hasonló szomatotopiás tagolódást mutat.* 

 

                                                 
* Az elsıdleges kérgi projekciók ún. szomatotopiás lokalizációja azt jelenti, hogy a test 
felületének különbözı pontjai vagy különbözı izmokat és mozgásokat mőködtetı kérgi 
funkciók hol vannak reprezentálva (SZENTÁGOTHAI – RÉTHELYI, 1985). 
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5. ábra. A kutyaagy néhány funkcionális központjának sematikus ábrázolása 

(a) oldal- és (b) mediansagittalis nézetben (SEIFERLE – BÖHME, 1992) 

Jelmagyarázat: 1 = fissura pseudosylvia, 2 = sulcus ectosylvius, 3 = sulcus 
suprasylvius, 4 = sulcus marginalis, 5 = sulcus coronalis, 6 = sulcus 

praesylvius, 7 = sulcus cruciatus, 8 = sulcus splenalis, 9 = sulcus genualis, 10’ 
= sulcus calcarinus, 11 = sulcus hippocampi, 12 = bulbus olfactorius, 13 = 

lobus pirifromis 
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Az állatoknál a motoros kéreg nem uralja olyan mértékben az aktív 

mozgatóapparátust, mint az embernél (ahol e terület sérülése kiterjedt 

ellenoldali bénuláshoz vezet), hanem a szubkortikális motoros központoknak 

sokkal nagyobb szerep jut. Emiatt a nagyagy kérgi részeinek sérülései nem 

járnak olyan nagymértékő funkciókieséssel, például féloldali bénulással, mint 

az embernél. A motoros areán belüli kiirtás (exstirpáció) elıször a tanult 

mozgások elvesztéséhez vezet, azonban a kéreg plaszticitásának köszönhetıen 

bizonyos központok rombolását követıen más kéregterületek idıvel teljesen át 

tudják venni a kiesett funkciót (SEIFERLE – BÖHME, 1992). 

Az érzıkéreg a háziállatok többségénél hasonló elhelyezkedést mutat, mint 

az embernél. Ugyanakkor a kutyánál és macskánál a postcruciatus és 

suprasylvius gyrusok hátsó részén át húzódik, így esetükben nem használatosak 

az összehasonlító fiziológiai alapokon, a háziállatoknál is gyakran alkalmazott 

megnevezések, mint a „precentrális” motorikus és a „posztcentrális” érzıkéreg. 

Ezen túl az agranuláris precentrális régióban elhelyezkedı sulcus cruciatus 

homologizálása a sulcus centralissal sem jellemzı. 

Az érzıkéreg felépítésében a háziállatok alapvetıen nem különböznek, bár a 

részleteket tekintve elıfordulnak eltérések. A fej bizonyos területeinek (pl. 

ajkak, orrlyukak) projekciói az agykéregben nagy felületen jelennek meg, míg 

a végtagok és a törzs receptorai nagymértékben konvergálnak. 

A kísérletes vizsgálatok* alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szenzoros 

agykérgi területek is szomatotopiásan felosztottak. Az elsıdleges 

szomatoszenzoros mezıhöz (S I) a kontralaterális testfelszín afferensei futnak 

(area sensorica conralateralis), ez a terület a motoros kéreg vetített 

tükörképeként jelenik meg (5. ábra). Emellett az érzıkéregben egy másodlagos 

szomatoszenzoros mezı (S II) is megtalálható, mely mindkét testfélbıl érkezı 

ingerek feldolgozásában részt vesz. Ez az area sensorica bilateralis, mely 

                                                 
* a különbözı testfelszínek ingerlése közben a kéregterületekrıl elvezetett akciós potenciálok 
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kutyákban a gyrus ectosylvius rostralisban található (SEIFERLE – BÖHME, 

1992). 

A látómezı az occipitális pólus mediális és kis részben a dorsolaterális 

felszínén található. Kutyában a gyrus splenialis, a gyrus marginalis és 

endomarginalis hátulsó és a gyrus occipitalis területén található. A kutyaagyak 

körülbelül 60%-ában a sulcus ectosplenialis ventrális végén található egy 

barázda, amely a fıemlısök látókérgében jellemzıen jelen levı sulcus 

carcarinusnak feleltethetı meg. A látókéregre (area striata) mikroszkopikusan 

kevés piramissejt, szemcsesejtek nagy mennyisége, valamint az embernél már 

makroszkopikusan is észlelhetı csíkos szerkezet jellemzı. A látókéreg mindkét 

oldali eltávolítása kérgi vaksághoz vezet (pszichikai vakság), amikor a még 

megmaradt pupilla- és szemhéjcsukási reflex mellett a különbözı tárgyak 

felismerésére vonatkozó látóképesség nagyrészt eltőnik (SEIFERLE – BÖHME, 

1992). 

A hallókéreg nagyrészt a temporális lebenyben, kutyában gyrus ectosylvius 

és gyrus sylvius területén helyezkedik el. Tonotopiásan rendezıdik, ami arra 

utal, hogy a Corti-szerv egyes szakaszai, amelyek a hanghullámokat 

frekvenciák szerint érzékelik, a hallókéreg különbözı részeire vetülnek. 

Kutyák esetében egy durva lokalizáció szerint a 100–400 Hz-es hangok a gyrus 

ectosylvius rostralisban, a 400–8000 Hz-es hangok a gyrus ectosylvius 

mediusban és a gyrus sylviusban, a 8000–16 000 Hz közöttiek pedig a gyrus 

ectosylvius caudalisban kerülnek észlelésre (SEIFERLE – BÖHME, 1992). 

A szaglókéreg az area olfactoria és a lobus piriformis paleocortexében 

található. 

Az ízérzékelés központja az általános zsigeri érzékeléssel együtt az 

insulában található, melyre viscerotopiás elrendezıdés jellemzı. 

Kutyákban végzett kísérletes nagyagyirtás eredménye: a környezettel való 

kontaktustartás (fajtára jellemzı) hiánya, vakság, hallás és szaglás hiánya, 

többé-kevésbé károsodott ízérzékelés. Ezen kívül jellemzı, hogy a nagyagy-
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irtott állatok a gondozóval illetve fajtársakkal semmilyen kapcsolatot nem 

létesítenek, nem reagálnak a beszédre. A legprimitívebb ösztönös viselkedések 

(pl. etetıtál megkeresése, legyek kergetése) kivételével teljesen eltőnik a 

spontán, célzott viselkedés. A tanulási képesség és az idomíthatóság nullára 

csökken. A megmaradt funkciók közül kiemelendı a takarmányfelvétel, rágás, 

nyelés, vizelés, székletürítés (fajtára jellemzı módon), a felületi érzékelés. Az 

állásreflex, egyensúlyozás, apróbb akadályok leküzdése az agytörzs 

szubkortikális centruma és kisagy funkcióátvétele révén továbbra is mőködik. 

Ezen kívül a fájdalomérzékelés is nagyrészt mőködıképes marad. 

A tünetek annál kifejezettebbek, minél több bazális ganglion kerül 

eltávolításra. A nagyagy eltávolításával nem csak az elsıdleges motoros és 

szenzoros kérgi funkciók esnek ki (melyek mőködését a szubkortikális 

centrumok átveszik, hosszú távon így kompenzálva a nagyagy kiesését), hanem 

a másodlagos asszociációs mezık funkciói is kárt szenvednek (melynek 

eredménye a felismerı- és az emlékezı képesség elvesztése (agnózia), a többé-

kevésbé kifejezett cselekvıképtelenség). Ez utóbbi funkcióvesztések nem 

kompenzálódnak más területek mőködése által, mivel az emlısök esetében az 

agytörzs esetében nincsenek meg azok a strukturális lehetıségek, amelyek a 

funkcióátvételhez szükségesek (SEIFERLE – BÖHME, 1992). 

A kutyaagy felosztható sejt- és szövetszerkezeti, azaz cytoarchitectonicus 

egységekre (6. ábra). Ezek az arab számokkal jelzett mezık jellemzı 

rétegzıdéső és sejtes szerkezető egységek. A számozás a humán agy 

Brodmann-féle areainak megfeleltethetık, a mezık azokkal homológoknak 

tekinthetık. Összesen körülbelül harminc mezı különböztethetı meg a 

kutyaagy esetében. 



 19 

 

6. ábra. A kutyaagy cytoarchitectonicus felépítése (a) mediansagittalis és (b) 

oldalnézetben. A számok a sejt- és szövetszerkezeti egységeket jelölik 

(SEIFERLE – BÖHME, 1992) 

 

3.3. Az emberi agy strukturális és funkcionális felépítése 

Az emberi agyvelı a központi idegrendszernek a koponya üregébe zárt fı 

része, formája a csontos üregnek megfelelı. Az agy átlagos tömege 1200–

1500 g, mely kiemelkedı az emlısállatok között (DONÁTH, 1980). 

A központi idegrendszerhez tartozó agyvelı fıbb részei a nyúltvelı 

(medulla oblongata), a híd (pons), a középagy (mesencephalon), a kisagy 

(cerebellum), a köztiagy (diencephalon) és az elıagy (cerebrum) vagy nagyagy 

(telencephalon). 

A nyúltvelıt, a hidat és a középagyat együttesen agytörzsnek (truncus 

cerebri) is nevezik, szerkezete sok tekintetben a gerincvelıére hasonlít, benne 

idegrostkötegekkel elválasztott idegsejtcsoportok (magvak) találhatók. A 
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kisagy a mozgáskoordinációban jelentıs szerepet játszik, kiterjedt afferens és 

efferens kapcsolatokkal rendelkezik. A köztiagy nagy része a felszálló pályák 

átkapcsoló állomása (thalamus), az innen továbbhaladó pályák a 

kéregállomány különbözı régióiban végzıdnek. A köztiagy hypothalamus 

nevő része egy vegetatív központ, mely számos fel- és leszálló pályával áll 

kapcsolatban. Az agykéreg (cortex cerebri) a nagyagy felszínén elhelyezkedı, 

néhány milliméter vastag szürkeállomány, az idegrendszeri hierarchia csúcsa. 

Az agykéreg és a törzsdúcok összekötetéseit pályák biztosítják, amelyek 

lehetnek asszociációs pályák, projekciós pályák, valamint a két félteke 

(hemispherium) között kapcsolatot teremtı ún. commissuralis pályák 

(SZENTÁGOTHAI – RÉTHELYI, 1985). E pályák együttesen alkotják a féltekék 

fehérállományát (míg az idegsejtek sejttestjei a szürkeállományt). 

A következıkben az agy fıbb egységeivel foglalkozunk részletesebben, 

kiemelt hangsúlyt fektetve a funkciók ismertetésére. 

Az agykéreg bizonyos változatoktól eltekintve lényegében jellemzı 

elrendezıdéső győrıdéseket mutat. Ezek domborulatai a tekervények 

(gyrusok), köztük elhelyezkedı barázdákkal (sulcusokkal). Egészséges 

állapotban mindkét agyfélteke képes szenzoros információkat feldolgozni, a 

memóriával kapcsolatos funkciókat ellátni, új információkat tanulni, 

döntéseket hozni és „gondolkodni”. A bal agyféltekére az ún. szekvenciális 

analízis jellemzı: az információ szisztematikus, logikai értelmezése. Ide 

tartozik még a nyelvvel, a matematikával, az absztrakcióval és az érveléssel 

összefüggésbe hozható információk interpretációja is. A jobb agyféltekére ún. 

holisztikus mőködés jellemzı: a multiszenzoros információk egyidejő 

feldolgozásának köszönhetıen teljes körő képet képes alkotni a környezetrıl. 

Az olyan összetett cselekvéseket, mint például a tánc vagy a torna, szintén a 

jobb agyfélteke irányítja. 
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Az agyféltekék lebenyekre oszthatók (7. ábra), ezek a következık: 

homloklebeny (lobus frontalis), fali lebeny (lobus parietalis), halántéklebeny 

(lobus temporalis) és nyakszirti lebeny (lobus occipitalis). 

 

7. ábra. A humán agy lebenyei, fıbb részei (ZBORAY, 2001) 

 

A homloklebeny (frontális lebeny) az agy konvex, medialis és alsó 

felszínének alkotásában vesz részt, hátsó határa az agy egyik legfontosabb 

barázdája, a sulcus centralis. Tartalmazza a gyrus precentralist, ami az agy 

elsıdleges motoros régiója (SZENTÁGOTHAI – RÉTHELYI, 1985). Fı feladatai 

közé tartozik a mozgással és a kognícióval kapcsolatos funkciók ellátása. A 

motoros kéreg az akaratlagos mozgás szervezésében, a premotoros kéreg a 

mozgásmintázatok tárolásában vesz részt. A frontális lebenyben található ezen 

túl a beszéd motoros funkcióival kapcsolatos központ, a Broca-terület is (8. 

ábra). A frontális lebeny területén találjuk a szaglóafferentáció kérgi 

képviseletének nagy részét, valamint az írás, az összerendezett szemmozgások 
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motoros kérgi központját, valamint fontos vegetatív kéregrészeket (ZBORAY, 

2001). A prefrontális kéreg felelıs a koncentráció, a figyelem fenntartásáért és 

a gondolkodásért. A homloklebeny a személyiségvonások és az érzelmi 

jellemzık kialakításában is részt vesz. Sérülése esetén memóriazavarok, 

koncentráció-, figyelemhiány, viselkedési rendellenességek, új információk 

tanulásakor fellépı nehézségek, gátlás/kontroll hiánya (helytelen szociális 

és/vagy szexuális viselkedés), érzelmi labilitás, kontralaterális bénulás (plegia), 

kismértékő bénulás (parézis), motoros/expresszív aphasia (beszédképesség 

hiánya) tapasztalható. 

A fali (parietális) lebeny elülsı határa a sulcus centralis, többi határa 

kevésbé természetes. Területén helyezkedik el a gyrus postcentralis, a primer 

szomatoszenzoros központ (8. ábra), az agy elsıdleges, általános 

érzıközpontja (SZENTÁGOTHAI – RÉTHELYI, 1985). Fı funkciói a szenzoros 

információk feldolgozása, megfelelı testorientáció fenntartása – ez az 

elsıdleges/másodlagos szomatikus terület. Károsodása esetén a beteg képtelen 

diszkriminálni a szenzoros ingerek között, lokalizálni és felismerni a 

különbözı testrészeit (neglect), nem tud megfelelıen tájékozódni a 

környezetében, és képtelen írni. 

A halántéklebeny (temporális lebeny) az agy konvex és alapi felszínének 

alkotásában vesz részt. Az agy auditoros receptív areájának is nevezhetı, 

laterális részén található a hallás és a beszéd akusztikus központja (8. ábra). 

Egy magasabb rendő integratív látókérgi rész is a halántéklebenyben foglal 

helyet (ZBORAY, 2001). Normális mőködésének köszönhetı a megfelelı 

beszédértés, az információ helyes „visszakeresése” a memória segítségével és a 

„határozott” magatartás. Károsodás esetén halláskárosodás, szenzoros/receptív 

aphasia, gyerekes viselkedés, nyugtalanság, ingerlékenység tapasztalható. 

A nyakszirti (occipitális) lebeny a sulcus parietooccipitalis és az agyvelı 

hátsó pólusa között helyezkedik el (ZBORAY, 2001). Legfıbb feladata a 

vizuális információk feldolgozása – ez az elsıdleges látókéreg és vizuális 
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asszociációs terület (8. ábra). Az elsıdleges látókéreg sérülése látásvesztést 

(kérgi vakságot) okoz, a látótér kiesésének mintázatából a sérülés jellege, 

kiterjedése nagy pontossággal megállapítható. A vizuális asszociációs terület 

léziója ellenoldali látótérkieséshez vezet, és emellett esetenként 

fényfelvillanások is tapasztalhatóak. 

 

8. ábra. Az emberi nagyagy fıbb funkcionális tagolódása lateralis nézetben 

(ZBORAY, 2001) 

 

A funkcionális központok határai sok esetben nem azonosak a 

gyrushatárokkal. Az agykéreg morfológiai/funkcionális egységei az ún. 

Brodmann-areák (9. ábra), melyek élesen elkülönülı agykéregrészek, sejt- és 

szövetszerkezeti (ún. cytoarchitectonicus) egységek. Az arab számokkal jelzett 

egységek jellemzı rétegzıdéső és sejtes szerkezető területek. A modern 

képalkotó technikáknak köszönhetıen azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 

bizonyos funkcionális egységek a Brodmann-areák határait sem követik 

(ZBORAY, 2001). 
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9. ábra. A Brodmann-féle cytoarchitectonicus areák (KISS – SZENTÁGOTHAI, 

1971) 

 

3.4. Mágneses rezonancia képalkotás (MRI) 

 

3.4.1. Alapelvek 

A mágneses rezonancia képalkotás (Magnetic Resonance Imaging, MRI) 

egyike azon dinamikusan fejlıdı modern képalkotó eljárásoknak, amelyek 

napjainkban az orvosi diagnosztikában és a kutatásban is jelentıs szerepet 

töltenek be. Az elsı MR-képet 1973-ban adták közre (LAUTERBUR, 1973), míg 

az elsı, emberi testrıl készített MR-felvétel 1977-ben jelent meg. 
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Az MR-képalkotás során egy adott anyagban (biológiai szövetféleségben) 

lévı atommagok mágnesességének változásait vizsgáljuk (BRUNO ÉS PATAY , 

1993). Az eljárás alapját a magmágneses rezonancia (NMR) jelenség adja, 

melynek lényege, hogy amikor egy mágneses tulajdonsággal rendelkezı 

atommag erıs mágneses térrel kerül kölcsönhatásba, akkor az atommagok 

spinjének energiaszintjei felhasadnak. Az élı szervezetben található protonok 

saját mágneses momentummal rendelkeznek (olyanok mintha kis mágnesek 

lennének), így mágneses térben jól mérhetı mágneses magrezonancia 

jelenséget hoznak létre. A talán legismertebb MR képalkotási technika a 

proton MRI, mely az emberi és állati szervezetben elsısorban a vízben, 

valamint zsírokban, fehérjékben és szénhidrátokban megtalálható hidrogén 

atommagok spinjének kétféle irányú beállásának (parallel vagy antiparallel) 

detektálásán alapul. Állandó mágneses térbe (B0, az MR gép mágneses terének 

iránya) helyezve a spinek a mágneses mezı irányával párhuzamosan (parallel, 

kis energiájú állapotba) vagy (kisebb hányadban, egymilliomod részük) anti-

parallel (nagy energiájú állapotba) rendezıdnek. Az atommagok spinje 

Larmor-frekvenciával precesszál (saját tengelye körül forog) a B0 indukciójú 

mágneses tér körül*. Az MR-képalkotás során ezeket az 1/2 spinnel rendelkezı 

H-atommagokat gerjesztik rádiófrekvenciás pulzussal. A külsı energiaközlés 

megszőnésekor a spinek visszatérnek egy kisebb energiájú állapotba, miközben 

a gerjesztés során kapott többletenergiát rádiófrekvenciás hullámok (jel) 

formájában leadják. Ezt az antennaként (is) mőködı tekercsek detektálják, 

majd a számolást (Fourier-transzformáció) követıen megjeleníthetıvé válik a 

kép. 

A rekonstruált strukturális MR-kép kinézetét (például fényességét, 

kontrasztját) befolyásolja a vizsgált régió víz-zsír aránya (ami szöveti jellemzı 

                                                 
* A Larmor-frekvencia a giromágneses tényezı és a mágneses indukció nagyságának szorzata. 
A 1,5 T indukcióerısségő mágneses térben a hidrogén atommag spinje 42,78 (1H atommag 
giromágneses tényezıje, MHz/T) × 1,5 (mágneses indukció nagysága) = 63,87 MHz 
frekvenciával precesszál. 
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és függ az alany egészségi állapotától), a protonok sőrősége, mozgása, a szövet 

relaxációs ideje, valamint az alkalmazott szekvencia beállításai és az 

esetlegesen alkalmazott kontrasztanyagok is (MARTOS, 2004). Az MR-felvételt 

T1- vagy T2-súlyozottnak hívjuk, ha a kép kontrasztját döntıen a T1 vagy a T2 

relaxáció határozza meg. A T1-súlyozott felvételen a fehérállomány magas, a 

szürkeállomány közepes, a liquor alacsony jelintenzitású, míg a T2-súlyozott 

képen a fehérállomány alacsony, a szürkeállomány közepes, a liquor magas 

jelintenzitású, a kóros elváltozás megjelenését pedig annak fizikokémiai 

tulajdonságai határozzák meg (KASTLER – PATAY , 1993). 

Az MRI alkalmas egy adott pillanatban „lefényképezett” testrész* 

anatómiájának elemzésére az esetleges kóros elváltozások kimutatása céljából. 

Bizonyos típusai a strukturális információn túl funkcionális (funkcionális MRI, 

fMRI), metabolikus (MR spektroszkópia), vagy akár a diffúzióra (diffúzió-

súlyozott képalkotás, DWI; diffúzió tenzor képalkotás, DTI) vonatkozó 

információk nyerésére is alkalmasak. 

 

Összefoglalva tehát: az MR-jel intenzitásának mérése, a test különbözı 

pontjaiból érkezı, eltérı intenzitású jelek pontos térbeli lokalizációja, valamint 

a jelek intenzitásának szürkeségi skálával történı megjelenítése az MR-

képalkotás alapja. 

A képalkotó eljárások egyre szélesebb körben való alkalmazásának 

köszönhetıen már rendelkezésre áll nem csak az ember, de számos állatfaj, 

például a kutya teljes MRI atlasza is (SAGER – ASSHEUER, 1997). 

 

 

 

 

                                                 
* Különösen lágyszövetek, folyadékterek és nagy intenzitáskülönbséggel rendelkezı szövetek. 
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3.4.2. Az MRI elınyei és hátrányai 

A következıkben röviden összefoglalom, milyen elınyei és hátrányai vannak 

az MRI-nek. 

Elınyök: 

› A mágneses rezonanciás képalkotás nem alkalmaz ionizáló sugárzást, a 

szervezetet károsító hatása jelenleg nem ismert, ezért a lehetıségekhez 

mérten az MRI használata javasolt minden olyan esetben, amikor 

elkerülhetı a felesleges sugárterhelés. 

› Jó tér- és idıbeli felbontással rendelkezik. 

› Statikus és dinamikus vizsgálatokra egyaránt alkalmas objektív 

vizsgálómódszer standard technikákkal és dokumentációval. 

› Intravénás kontrasztanyag adására ritkábban van szükség (25%). 

› Bármelyik szerv vizsgálatára alkalmas, lehetıvé téve számos 

betegségtípus és bizonyos gyógyszerekre adott reakciók vizsgálatát, 

bizonyos betegségek korai, nem invazív diagnosztizálását. 

› A vizsgálatok biztonságossága folytán kellı számú alany győjthetı, és 

kiterjeszthetık a vizsgálatok fiatalkorú alanyok vizsgálatára is. 

› Ha hagyományos és/vagy kevésbé költséges képalkotó eljárásokkal nem 

állítható fel diagnózis, még akkor is érdemes MR-vizsgálatot végezni. 

› Különbözı MR-módszerek kombinációjának jó a differenciál 

diagnosztikai képessége. 

› A funkcionális MRI képes a pozitron emissziós tomográfiával (PET) 

nyert eredmények megismétlésére, és jelenleg hazánkban a(z) 

(állat)orvosi gyakorlat számára elérhetıbb a PET-nél. Funkcionális MRI 

alkalmazása PET helyett kiváltja az izotópok elıállításához szükséges, 

rendkívül költséges ciklotron használatát. Az fMRI alkalmazható az agyi 
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aktivitások szinte valós idejő lokalizációjára, amely mőtét elıtt vagy akár 

közben is hasznos. 

Hátrányok: 

› Az MRI az általánosan alkalmazott eljárásokhoz képest drágább, egy 

vizsgálat ára 50 000–60 000 Ft (amely csak a költségeket fedezi), így a 

gyakorlatban még csak kismértékben elterjedt diagnosztikai módszer. 

› Hazánkban jelenleg viszonylag kevés MR berendezés található, azok is 

döntıen humán vizsgálatra, ami tovább nehezíti az állattudományos 

célokra való felhasználást. 

› Az MR-vizsgálatban résztvevı alanynak meg kell felelnie a nagy 

mágneses tér miatti biztonsági elıírásoknak (beültetett implantátumok 

vagy véletlenül bejutott fémanyagok esetén nem alkalmazható). 

› Az fMRI térbeli felbontása nem teszi lehetıvé a sejtszintő vagy 

sejtcsoport-szintő méréseket.* 

› Az fMRI során a neurális aktivitáshoz képest lassú a detektálás.† 

› Különbözı agyterületeknek más-más hemodinamikai válaszkészsége 

lehet, a részletes regulációs folyamatok máig intenzíven kutatottak. Az 

fMRI csak közvetetten méri az agyi aktivitást (indirekt jel), hiszen a 

neuronális aktivitásra adott keringési választ képes vizsgálni.‡ 

 

3.4.3. Az MRI állattudományi alkalmazási lehetıségei 

Szerte a világon egyre növekvı számban alkalmazzák az MRI-t az állatorvosi, 

állattenyésztési kutatásban és gyakorlatban is, bár közel sem olyan mértékben, 

                                                 
* Az ilyen célokra alkalmas mikro-elektrofiziológiai eljárások viszont nem alkalmasak a napi 
rutin klinikai alkalmazásra, különösen olyankor, amikor a noninvazititás is elınyt jelent. Az 
ilyen esetekben alkalmazott elektroenkefalogramhoz (EEG) és magnetoenkefalogramhoz 
(MEG) képest viszont az fMRI térbeli felbontása nagyságrendekkel jobb, ráadásul az MR-
képalkotás nem csupán szummált felszíni aktivitások elvezetésére alkalmas. 
† Az idıbeni felbontás megítélése azonban a térbeli felbontáshoz hasonlóan relatív. 
‡ Vannak egyéb módszerek is a kérgi aktiváció detektálására, pl. az FDG-PET, amely direkt 
módon képes detektálni a cukorfelhasználást. 
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mint a humán orvosi diagnosztikában. A magyarországi állatokon végzett 

diagnosztikai MR-vizsgálatok egyik központja a Kaposvári Egyetem 

Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, ahol évente mintegy hatvan–

nyolcvan kutya MR képalkotó vizsgálatára kerül sor. Alkalmazásának fıbb 

területei az ideggyógyászat és ortopédia, lényegesebb kutatási területei az MR 

intervenció, az MR angiográfia, az MR mammográfia, a funkcionális szív 

vizsgálatok, a dinamikus liquor áramlás vizsgálatok, az fMRI és az in vivo 

spektroszkópia. Az MRI indikációját jelentik a különbözı mozgásszervi 

folyamatok*, idegrendszeri bántalmak†, fıleg az agyban és a gerincvelıben 

idegrendszert érintı térfoglaló képletek, valamint egyéb tumorok‡ gyanúja. 

A következıkben az MRI azon két típusát ismertetjük részletesebben, 

melyeket e doktori munka során alkalmaztunk. Ezek a funkcionális és a 

diffúziós MR-képalkotás. 

 

3.4.4. Funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) 

Bevezetés: A Kaposvári Egyetemen eddig készült doktori (PhD) disszertációk 

egyike sem foglalkozott még a funkcionális és diffúziós MRI-vel, ezért 

dolgozatomban részletesen tárgyalom e technikák sajátságait, kiemelten a 

módszertani aspektusokat. A dolgozatban több angol nyelvő kifejezés található. 

A magyar megfelelı hiánya talán zavaró lehet, de a hazai szakmai körökben is 

angol nyelven használatos kifejezések lefordítását nem tartottam 

szerencsésnek. 

A modern funkcionális agyi képalkotó eljárások segítségével 

tanulmányozható a különbözı ingerek és az agy egyes területein bekövetkezı 

aktivitásváltozások közötti kapcsolat, így jobban megérthetı az agy mőködése. 

                                                 
* Pl. csípıízületi diszplázia, cauda equina compressio szindróma, discushernia, paresis, 
paralysis, ataxia. 
† Fejlıdési rendellenességek, vascularis elváltozások, gyulladások, degeneratív folyamatok, 
viselkedészavar, epilepszia stb. 
‡ Hasüreg, orrüreg, emlı stb. 
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A két leggyakrabban használt eljárás az fMRI és a PET. Az elsı BOLD-

kontraszt alapú fMRI eredményekrıl szóló közlemények az 1990-es évek 

elején jelentek meg (OGAWA ET AL. 1990; BANDETTINI ET AL. 1992). Az elsı 

fMR-vizsgálatok legfıbb célja a már – például az elektorfiziológiai adatokból – 

ismert funkcionális régiók azonosítása, igazolva, hogy ez az eljárás is alkalmas 

a funkcionális területek konzisztens kimutatására (HUETTEL ET AL. 2004). A 

kezdeti vizsgálatoknál ezért egyszerő kísérleti paradigmákat használtak, 

például a vizuális kéreg lokalizálásához villódzó fényingert (KWONG ET AL. 

1992). 

Az fMRI lényege az idegrendszerben különbözı ingerek (például vizuális, 

akusztikus, olfaktorikus stimulusok), környezeti tényezık, öregedés, 

hormonok, gyógyszerek hatására létrejövı agyaktiváció-változások vizsgálata 

– az adott inger feldolgozásáért felelıs agyterület(ek) azonosítása (FERRIS ET 

AL. 2006). A „funkcionális” szó tehát arra utal, hogy egy adott agyterület 

mőködése, funkciója vizsgálható ezzel az eljárással. 

Alkalmazási lehetıségei széleskörőek: (1) a normál agyi mőködésért felelıs 

struktúrák pontos meghatározása (fontos például egy idegsebészeti mőtét 

megtervezéséhez), (2) a kóros funkciókért felelıs agyi területek meghatározása 

(például epilepsziás fókusz kimutatása), (3) az idegrendszer reparatív 

folyamatainak, az agyi plaszticitásnak kutatása és (4) a gyógyszerhatás, 

terápiás válasz vizsgálata (NAGY, 2006). 

 

BOLD fMRI: A fMRI elsısorban az echo-planar képalkotásra (EPI) 

támaszkodik, ahol a jelfokozódást két módon lehet elérni: (1) BOLD (blood 

oxygen level-dependent) fMRI („susceptibility contrast” technika), mely 

oxigéntartalom-függı, illetve (2) ASL (arterial spin labeling) fMRI, ami a 

perfúzió-változás mérésén alapul, és benne a szignál erıssége az artériás vér 

víztartalmától függ. Az ASL fMRI a véráramlás direkt mérésére, és elsısorban 

a statikus áramlási körülmények elemzésére alkalmas. Ezen túlmenıen az agyi 
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keringés rezerv kapacitás kóros változásának leírására használható, például 

olyan patológia leírására, amely a véráramlásban tartós változást okoz (stroke 

állapotok, daganatok és környezetük). A BOLD módszer ugyanakkor 

dinamikus funkcionális állapotváltozásokat detektál (motorikus aktivitás, 

beszéd stb.). A BOLD kontraszt elıállítása technikailag könnyebb, magasabb a 

jel-zaj arány (signal to noise ratio, SNR), ezért általában ezt a technikát 

használják eseményfüggı fMR-vizsgálatokhoz (NAGY, 2006). A továbbiakban 

mi is ezzel foglalkozunk részletesebben. 

A BOLD technika alapja: az agy aktivált területein a fokozott anyagcsere 

következményeként megnövekszik az oxigén felhasználás (FOX ET AL. 1986, 

1988), aminek következtében fellépı keringési változások (véráramlás 

változása: SOKOLLOFF ET AL. 1977; FOX ET AL. 1986; vértérfogat változása: 

FOX – RAICHLE 1986; BALLIVEAU ET AL . 1990) az oxigenált/deoxigenált 

hemoglobin arányának, és így a lokális mágneses szuszceptibiltásoknak a 

változásához vezetnek. A neuronok nem rendelkeznek belsı 

energiatartalékokkal, így a sejtek elektromos kisülése még nagyobb 

energiaszükségletet von maga után. Nagyobb mennyiségő oxigén szállítódik az 

aktivált agyrészre, ezáltal regionálisan megváltozik az oxigént szállító 

hemoglobin (oxihemoglobin, oxiHb) és az oxigént már nem kötı 

szállítómolekula (deoxihemoglobin, deoxiHb) koncentrációjának aránya. Az 

MRI-vel detektálható deoxihemoglobin paramágneses tulajdonságú, ezért 

koncentrációjának változása révén követhetı, hogy mely agyterületen történt 

aktivitásváltozás (HUETTEL ET AL. 2004). Ez esetben tehát az oxi- és deoxiHb 

belsı kontrasztanyagként módosítja a jelet, mely a morfológiai MRI-hez 

hasonlóan a protonok mágneses rezonanciás jelenségeibıl származik. Az fMRI 

során készülı T2*-képeken a nagyobb oxiHb-koncentrációjú területeken 

jelfokozódás figyelhetı meg, a stimulus megjelenését követıen mintegy 4–6 

másodperccel. 
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A neurális aktivitásváltozás által kiváltott MR szignálváltozást 

hemodinamikai válasznak (haemodynamic response, HDR) hívjuk, amelyet 

leíró görbe alakja függ az aktivitást kiváltó stimulus(ok) tulajdonságaitól. Így a 

neuronális tüzelés sebessége a HDR amplitúdójának növekedését eredményezi, 

míg a neurális aktivitás hosszának emelése a HDR szélességének 

növekedéséhez vezet. Míg egy szenzoros stimulust követıen a kortikális 

neurális válasz millisecundumos idıablakon belül megjelenik, addig az elsı 

észlelhetı változások a HDR-ben csak egy-két másodperc múlva láthatók 

(HUETTEL ET AL. 2004). Az elektromos kisülési frekvencia szerepe a BOLD 

válaszban azonban kevésbé jelentıs, mint a lokális mezıpontenciáloké 

(LOGOTHETIS ET AL. 2001) 

A BOLD hemodinamikai válasz során átlagosan néhány százalékos 

jelintenzitás változás jön létre (HUETTEL ET AL. 2004; 10. ábra), amely a 

mágneses térerı növelésével szintén növekszik. 

 

 

10. ábra. A BOLD szignál százalékos változása az idı függvényében 

(HUETTEL ET AL. 2004) 
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A HDR alakja erıs interperszonális variabilitást mutat, míg egy adott alany 

ismételt mérései között kevesebb az eltérés e tekintetben (11. ábra, AGUIRRE 

ET AL. 1998). 

 

11. ábra. A hemodinamikai válaszgörbe alakja különbözı alanyokban mérve 

(AGUIRRE ET AL. 1998) 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az fMRI nem ad abszolút mennyiségi adatot a 

metabolizmusról, hanem az alap- és aktivált állapot közötti jelkülönbségbıl 

lehet következtetni a fokozott mőködésre. A különbség számításához azonban 

minden esetben jól átgondoltan kell megválasztani a kontrollkondíciót, vagyis 

az alapállapotot (ez a feladat komplexitásának növekedésével egyre nehezebb). 

Egy betegcsoporttal készített fMRI eredményei igazán megfelelıen kiválasztott 

kontrollcsoport eredményeivel összevetve interpretálhatók. Szintén 

megjegyzendı, hogy a BOLD-technika csak indirekt lehetıséget biztosít az 

aktív területek lokalizációjához, és különbözı módszertani nehézségek (például 

a BOLD-szignál alanyonkénti és agyterületenkénti variabilitása) miatt nem 

egyértelmően elfogadott e közvetett mérési eljárás megbízhatósága és 

relevanciája. 
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fMRI paradigmák: Az fMR-képalkotásban paradigmának hívjuk azt a 

kísérleti protokollt, ami tartalmazza a vizsgálat során adott ingerek 

mennyiségére, minıségére, idızítésére vonatkozó, valamint egyéb, a mérés 

reprodukálható kivitelezéséhez fontos információkat. Egy fMRI általánosan 

kétféle szakasz váltakozásából épül fel. Az egyik, az úgynevezett aktív 

szakasz, amikor az alany meghatározott feladato(ka)t* hajt végre, a másik pedig 

az úgynevezett nyugalmi/kontroll fázis (rest/baseline), amikor az alany 

nyugalomban marad, nem érik direkt ingerek. Ez a két szakasz többször 

ismétlıdik, miközben T2*-súlyozott felvételek készülnek a vizsgálati alany 

agyáról mind az inger adása, a feladat végrehajtása közben, mind pedig a 

nyugalmi szakaszban. E képeket a vizsgálat után számítógéppel megfelelı 

korrekciók elvégzését követıen statisztikailag elemezzük, lokalizáljuk az aktív 

területeket. Ez az ún. utófeldolgozás, post-processing folyamata. A különbözı 

mértékő aktivációs állapotokból az adott funkció ellátásáért felelıs agyi 

területekre lehet következtetni. 

Három fı paradigmatípus ismert, ezek közül részletesebben az általunk 

használt block designt ismertetem. 

 

Block design: A legegyszerőbb fMRI paradigmatípus. A stimulusokat ún. 

blokkokban adjuk, vagyis a hosszabb idejő (akár 10–20 s-os) ingerlések és 

nyugalmi állapotok jól elhatárolhatóan követik egymást (12. ábra). Például 

mozgatja az ujjait az alany 10 s-ig, majd 10 s-ig mozdulatlanul fekszik, utána 

újra az ujjmozgatás következik, és így tovább. Jellemzıen egy- vagy kétféle 

stimulust használunk egy-egy ilyen kísérleti elrendezésben. Az adatelemzés 

során azzal a feltételezéssel élünk, hogy a blokkokon belül közel homogén 

(konstans) az aktiváció. Elınye, hogy az aktív és passzív szakaszok idıben jól 

elkülöníthetık, így egy bizonyos inger által kiváltott aktivitás könnyen 

                                                 
* például mozgatja az ujjait, fejben számol, hangokat hallgat, vizuális ingereket észlel 
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azonosítható, és jó a jel-zaj arány. Hátránya, hogy sok esetben nem természetes 

kísérleti szituációra ad csak lehetıséget, a HDR idıbeni lecsengésével 

számolni kell, és csak bizonyos funkciók lokalizálhatók vele. 

 

12. ábra. Block design sematikus ábrázolása 

 

Event-related design: Ezt a kísérleti elrendezést „egypróbás design”-nak is 

hívták, mert minden stimulus egyesével, idıben elhatárolhatóan (és nem egy 

blokk részeként) jelenik meg (13. ábra). Két esemény (event) között eltelt idıt 

ingerek közötti intervallumnak (interstimulus interval, ISI) nevezzük, értéke 

átlagosan 2–20 s.* A különbözı ingerek gyakran random sorrendben 

következnek†. Ezen elrendezés elınye, hogy rugalmasabb („életszerőbb”) 

kísérleti helyzetek létrehozására alkalmas (kevésbé jósolható meg, mi lesz a 

következı inger), valamint, hogy a hemodinamikai válaszgörbe alakja jól 

számolható, így következtetések vonhatók le a neurális aktivitás relatív 

idızítésével kapcsolatban‡. Az ún. post-hoc osztályozás révén plusz 

eredmények nyerhetık az adatsorból. Hátránya, hogy az aktív voxelek 

                                                 
* Ezzel szemben a block-designnál a blokkon belül a stimulusok folyamatosan követik 
egymást. 
† a block-designnál szabályosan váltakozva 
‡ Az események idıbeli lefutásának ismeretében elkülöníthetık a különbözı agyi 
ingerfeldolgozó folyamatok, pl. a mozgásból eredı és az ingerre adott aktiváció. 
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lokalizálására kevésbé alkalmas, bonyolultabb kiértékelési folyamatot igényel 

és kisebb a jel-zaj aránya. (HUETTEL ET AL. 2004) 

 

13. ábra. Az event-related design sematikus ábrázolása 

 

Kevert (mixed) design: Az fMRI paradigmák harmadik típusa. Elnevezése arra 

utal, hogy vegyesen tartalmazza a blokk és az event-related design sajátságait. 

A stimulus és kontroll blokkok diszkrét egységenként, szabályosan jelennek 

meg, de az ingerblokkokon belül az egyedi stimulusok random elrendezésőek 

(14. ábra). Az ingerblokkon belül bemutatott ingerek szétválasztható, rövid 

ideig tartó változásokat indukálnak az agyban. Elınye, hogy segítségével a 

rövid és hosszabb ideig tartó aktivációk szétválaszthatók, hátránya, hogy 

meglehetısen bonyolult utófeldolgozással jár (és a linearitás elıfeltételével él). 

 

14. ábra. A kevert design sematikus ábrázolása (WENGER ET AL. 2004, 

módosítva) 

 

Összefoglalásul elmondható, hogy nem létezik egy minden kérdés 

megválaszolására általánosan optimális kísérleti elrendezés. Az fMRI 
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paradigma megválasztása függ a kísérlet célkitőzésétıl (az aktív voxelek 

lokalizálása vagy a hemodinamikai válaszgörbe idıbeni lefutásának ismerete 

segít-e jobban a kérdésünk megválaszolását), figyelembe kell venni, mit 

szeretnénk a vizsgálat során mindenképpen elkerülni (pl. független változók és 

a vizsgált aktivitási mintázat kovarianciáját), és, hogy milyen technikai 

lehetıségek adottak a mérés kivitelezéséhez és utófeldolgozásához. 

 

Az adatok utófeldolgozása (post-processing): Az fMRI során nyert „nyers” 

képsorozatok egy többlépéses utófeldolgozási folyamaton esnek át. Errıl a 

kiértékelésrıl írunk most röviden. 

Az fMRI adatelemzés alapvetı célja, hogy felfedje az agy aktivációja és a 

stimulusok közötti összefüggéseket – megvizsgálja korrelálnak-e a voxelek 

idıbeli sorozatai a feladattal, s így feltérképezi a feladatfüggı agyi 

aktivációkat. Az alany apróbb mozgásai, valamint a pulzusa és a légzése 

bizonyos mértékben „zajossá” teszi az adatsort, azonban ennek egy része az 

aktuális statisztikai vizsgálat elıtt kiszőrhetı. 

A kiértékeléshez számos szoftver létezik, így például a Statistical 

Parametric Mapping (SPM, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, 

Anglia), a Brain Voyager (Brain Innovation B.V., Hollandia), Analysis of 

Functional NeuroImages (AFNI, NIMH, Bethesda, USA), az FSL (FMRIB 

Software Library Analysis Group, Oxford, Anglia), 3D Slicer (Boston, USA). 

Az általunk használt SPM szoftver általánosan az alábbi lépéssorozattal 

állítja elı az eredményt (zárójelben a lépések szoftver által használt neve 

található). 

A DICOM formátumú képek „analyze” formátumúvá alakítása („DICOM 

import”) után az utófeldolgozás elsı lépése egy mozgáskorrekció, ahol az 

adatok térbeli újrarendezése történik („realignment”). E transzformáció 

lépéssel a nemkívánatos mozgási mőtermékek mennyiségét csökkentjük. 

Ezután a normalizáció, azaz az adatok standard anatómiai térbe való 
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transzformálása történik („normalize”). Ennek eredményeképpen az aktív 

pontok egy standard agyatlasz koordinátáival jellemezhetık, egy 

csoportanalízis során az aktivációs térképek összevethetıek. E lépést állatok 

esetében csak akkor lehet elvégezni, ha rendelkezésre áll egy standard atlasz. 

Egyedi kiértékelés során (például idegsebészeti vagy sugárterápia 

tervezéséhez) a normalizációt nem feltétlenül szerencsés elvégezni, mert ez 

elfedheti az egyedi variabilitásból eredı, az adott betegre jellemzı információt. 

Következı lépés a térbeli simítás („smooth”), melynek célja a jel/zaj arány 

(SNR) javítása adott szélességő ún. Gauss-kernellel, illetve, hogy csökkentsük 

az alanyok közötti átlagolás során fellépı, a funkcionális és girális anatómiai 

különbségekbıl fakadó hatásokat. Szintén az utófeldolgozás során történik meg 

a nagy felbontású anatómiai és a funkcionális felvételek koregisztrációja 

(„coregister”), mely biztosítja, hogy az aktivációs térkép anatómiai felvételre 

való illesztése pontos legyen, ezzel is segítve az aktív pontok lokalizációját. 

Ezek után egy általános lineáris modell (GLM) készül a voxelrıl voxelre 

történı összehasonlításhoz, az aktív és nyugalmi szakaszok közti különbségek 

kiszámolása céljából. A jelváltozások szignifikáns voltát az SPM szoftverbe 

beépített különbözı statisztikai próbákkal vizsgálhatjuk (pl. t-teszt, F-próba). 

Minden kontraszt esetében az eredményül kapott voxelértékek egy „statisztikai 

paraméter térkép”-et (SPM) képeznek. A statisztikai elemzést követıen az 

eredmények képi és táblázatos formában egyaránt megjeleníthetık. Számos 

ábrázolási lehetıséget kínál a szoftver (például a statisztikai paraméter térkép 

vetíthetı egyedi, koregisztrált kétdimenziós, adott síkú anatómiai felvételre; a 

kiértékelés során készült „átlag” képre; különbözı térbeli agysémákra; 15. 

ábra). 
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15. ábra. Az fMRI eredmények képi megjelenítésének néhány lehetséges 

formája 

 

A szoftver által számos, a statisztikai elemzésre vonatkozó adat is 

rendelkezésre áll, például az aktiválódott voxelek pontos koordinátái, az 

aktiválódott terület mérete, vagy például a statisztikai próbához tartozó p-érték. 

 

Az fMRI alkalmazási területei: A funkcionális MR-képalkotás használható 

kérgi területek preoperatív meghatározásához (például a daganat helyének 

pontos meghatározása, egy funkcionális központhoz viszonyított helyzetének 

megadása), betegségek idegi hátterének feltárásához, alacsonyabb látókérgi 

agyrészek vagy akár szenzoros, motoros, kognitív területek szervezıdésének 

feltérképezésére. Az eljárás nem invazív volta miatt új lehetıséget teremt a 

neurofiziológiai és neuropatológiai diagnosztikában is. A funkcionális MRI 

segítségével többet megtudhatunk olyan kórképekrıl, amelyeknek diagnózisa 

eddig döntıen a viselkedés megfigyelésén alapult, ezáltal változást történhet a 

viselkedési tünetekben megnyilvánuló idegi mőködészavarok megítélésében is. 

Állat fMRI módszertan: Az fMRI-t egyre szélesebb körben alkalmazzák 

állatok esetében is, így például kutyák (WILLIS ET AL. 2001), illetve macskák 
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(JEZZARD ET AL. 1997) látókérgének, makákó majmok látóközpontjának 

vizsgálatára. Makákók vizuális kérgét BREWER ET AL. (2002) tanulmányozta 

elıször szisztematikusan. Elkülönítették a V1, V2, V3, V3A, V4, MT/V5 és 

TEO/V4A régiók határvonalait, továbbá megállapították, hogy az fMRI-vel a 

látókéregrıl készült térkép és az anatómiai és fiziológiai mérésekbıl származó 

adatok jól egyeznek. ORBAN ET AL. (2003) tanulmányában makákó majmok 

mozgásérzékelésének fMRI-vel történı vizsgálatáról számol be. Embereknek 

és éber makákóknak adott azonos inger esetén hasonló kérgi területek (MT/V5) 

aktiválódtak a két faj esetében. Ugyanakkor egy feltőnı funkcionális különbség 

is jelentkezett: az emberi V3A és az intaparietalis sulcus számos régiója sokkal 

érzékenyebbnek bizonyult a mozgásingerre, mint a makákóknál. 

Az állatokon eddig végzett vizsgálatok száma jóval kisebb a humán 

vizsgálatokéhoz képest, és azok is döntıen alapkutatási céllal, és nem 

gyakorlati alkalmazás során születtek. Ennek fı oka, hogy az állatok esetében 

nagyobb a valószínősége mozgási mőtermékek keletkezésének, melyek a 

mérési adatok kiértékelését nehezítik, sokszor lehetetlenné teszik (életlen, 

„bemozdult” képek). A mozgás miatt változás történhet a jelintenzitásban, 

aminek következtében tévesen inger-asszociált változásként értékeljük azokat 

az aktivitás-változásokat is, amelyek nem az inger hatására, hanem a mozgás 

miatt jöttek létre (LAHTI ET AL. 1998) 

Az állatok mozdulatlanná tételéhez általánosan elfogadott módszer az 

altatás vagy a kábítás (nyugtatószer adagolásával). Ezek nagy hátránya 

azonban, hogy számos olyan agyi aktivitás mérésére nincs lehetıség, mely az 

éber állat viselkedésének hátterében rejlik, illetve, hogy kimutathatóan csökken 

az agykérgi aktiváció mértéke, így ugyanarra az ingerre gyengébb, esetleg 

módosult reakciót kapunk, mint egy teljesen éber alany esetében (LAHTI ET AL. 

1999; OGAWA ET AL. 1990; PEETERS ET AL. 2001). 

A nem kívánt mozgások elkerülésére egy másik lehetıség az állat rögzítése, 

például egy, a fejéhez erısített koronaszerő fejtartóval. Ennek elınye a 
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nyugtató- és kábítószerekkel szemben, hogy az állat nem kap olyan szert, mely 

az agyi aktivitás mértékét módosíthatja. Egyéb metodikai problémák azonban 

itt is vannak: 

› a rögzítés miatt nincs lehetıség az adott ingerre mozgással válaszolni – 

például az ingerforrás felé nyúlás, attól való elhúzódás (ZHANG ET AL. 

2000), 

› a neurális aktivitást az állatban kialakuló stressz is befolyásolja (WILLIS 

ET AL. 2001b), 

› az fMRI jövıben állatorvosi diagnosztikai alkalmazása esetén számolni 

kellene azzal, hogy kisállat tulajdonosok vélhetıen nem tolerálják az állat 

rögzítésével összefüggı stresszt (WILLIS ET AL. 2001b), 

› esetenként az állat kénytelen hosszabb ideig kényelmetlen testhelyzetet 

felvenni az MR-berendezés fizikai korlátai miatt (állatvédelmi 

szempontok). 

Az altatás és rögzítés kevert alkalmazása szintén elıfordul. LAHTI ET AL. 

(1998) egy ún. fej- és testtekercset fejlesztettek ki, mely meggátolta a 

patkányok mozgását, emellett pedig egy enyhe kábítást is alkalmaztak a 

mozgási mőtermékek biztos elkerülése érdekében. 

Mindezen módszertani nehézségek ellenére éber, tréningezett makákókkal 

készültek már sikeres fMR-vizsgálatok, ahol vizuális, szemmozgató és kognitív 

funkciókat vizsgáltak (VANDUFFEL ET AL. 2001; LEITE ET AL. 2002). Ezen 

tanulmányok nagy részében egy külsı kontrasztanyagot (monocrystalline iron 

oxide nanoparticles, MION) alkalmaztak a jel/zaj arány erısítésére. GAMLIN ET 

AL. (2006) közleményében ábra (16. ábra) demonstrálja, milyen lépésekben 

történt a rhesus majmok kiképzése a funkcionális MRI-hez. Látható, hogy egy 

soklépéses tréningen kell az állatoknak átesniük, mire a tényleges vizsgálatra 

kerülnek. E komplex kiképzés nem alkalmazható, csak jól tréningezhetı, 

„tanulékony” állatfajok esetén. Ezt támasztja alá WILLIS ET AL. (2001b) 
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megállapítása is: mivel éber állatok esetében a szemmozgás nem korlátozható, 

a vizuális aktivitás vizsgálatát célzó fMRI gyakorlatilag kivitelezhetetlen, 

kivéve talán a jól kondicionált nem-humán fıemlısöknél. 

 

 

16. ábra. Éber rhesus majmok fMR vizsgálatát megelızı kiképzés sematikus 

ábrázolása (GAMLIN ET AL . 2006) 

 

Kutya fMRI: WILLIS ET AL. (2001) cikkében altatott kutyákban végzett 

funkcionális MR-vizsgálatról ír, ahol monokuláris és binokuláris stimulációt 

végeztek. A munka során a talamuszban és az occipitális kéregben megjelenı 

aktiváció összehasonlítása volt a cél. Hat beagle kutyában végzett 

kísérletükben függıleges csíkozatú rács szolgált ingerként, minden kutyát 

háromféle protokoll szerint altattak (izoflurán, propofol és 

fentanil/midazolam). Szignifikáns BOLD aktivációt kaptak a talamusz oldalsó 

geniculatus magjábanban (LGN) és az occipitális kéregben; az LGN-ben 

szignifikánsan nagyobb terület aktiválódott a monokuláris stimuláció alatt 

szemben a binokulárissal; és nem találtak szignifikánsan nagyobb aktivitást az 
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ingerhez képesti kontralaterális féltekében az ipszilaterálishoz képest. 

Módszertani szempontból megjegyzendı, hogy az vizsgálat során a kutyák 

szemhéját réz spekulummal tartották nyitva, a monokuláris stimuláció esetén 

pedig sebészeti tapasszal tartották csukva a kutyák bal szemét. Egy-egy 

funkcionális vizsgálat körülbelül hét percig tartott, az RF-jel adás-vételére 

térdtekercset használtak, melybe habszivacs-szerő anyagot tettek a nem 

kívánatos fejmozgások elkerülésére. 

AGUIRRE ET AL. (2007) szintén vizuális ingerlést végeztek különbözı módon 

kezelt kutyákban, ingerként villódzó sakktáblamintázatot alkalmaztak. A 

veleszületetten vak kutyák esetében a retinális génterápiával helyreállított 

vizuális funkció szubkortikális és retinális válasszal egyaránt igazolható volt. A 

kezelt állatoknál megnövekedett aktivációt kaptak a laterális gyrusban a 

génterápiát megelızı aktivációhoz képest. A vizsgálathoz a kutyákat 

ketaminnal és diazepammal altatták, a mérés elıtt a pupillákat tágították, majd 

pankuróniummal fixálták (neuromuszkuláris blokád) a szemeket. 

WILLIS ET AL. (2001b) egy másik tanulmányukban azt írják, hogy a BOLD 

fMRI mozgási mőtermékekre való nagy érzékenysége miatt e technika 

állatorvosi diagnosztikai alkalmazásához szükséges az altatás – ez azonban a 

képminıséget erısen befolyásoló tényezı. Ezért ezen munkájuk – mely 

ismereteik szerint az elsı részletes beszámoló kutya fMRI-rıl – során azt 

vizsgálták, hogy (1) altatás esetén van-e lehetıség megbízható vizuálisan 

kiváltott fMRI szignál elérésére, illetve (2) melyik anesztetikum (izoflurán, 

propofol és fentanil-midazolam kombináció) van a legkisebb (szupresszív) 

hatással a vizuálisan kiváltott fMRI szignálra. Eredményül azt kapták, hogy az 

általuk használt dózisban mind a három altatószer használatakor megbízható 

neurális aktivitás és fMRI jel érthetı el. Ugyanakkor az átlagos szignálváltozás 

jelentısen kisebb volt, mint ami éber emberek ismételt vizuális stimulációjakor 

érhetı el. Ez a szerzık szerint nem meglepı, tudva, hogy az altatás csökkenti a 

központi idegrendszeri aktivitást és az agyi véráramlást is (UEKI ET AL. 1992). 
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WILLISÉK  vizsgálati módszere lehetıséget ad bizonyos funkcionális 

központok vizsgálatára, ami mindenképpen hasznos, hiszen kevés adat 

található az irodalomban a kutyafélék funkcionális anatómiájáról. Az altatás 

következtében viszont nehézkes a komlexebb, kognitív funkciók térképezése 

(GAMLIN ET AL . 2006), illetve a vizsgálati módszer (pl. beültetett spekulum) 

sem mondható teljesen noninvazívnak. 

A fentebb ismertetett metodikai korlátok jelenléte és a majmok domináns 

helyzete az idegtudományi kutatásokban is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 

teljesen éber kutyák fMR vizsgálatára ismereteink szerint eddig még nem 

került sor. Kutatócsoportunk a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetének és az ELTE Etológia Tanszékének 

kooperációjában egy világviszonylatban is új metodika kialakítását tőzte ki 

célul. Kutatásunkat az a cél vezérelte, hogy olyan noninvazív, semmiféle 

kényszerítést nem alkalmazó eljárást dolgozzunk ki, mely lehetıséget ad a 

kutya etológiai vizsgálataiból (pl. TOPÁL ET AL. 1998; MIKLÓSI ET AL. 2000) 

ismert magasan fejlett szociokognitív képességek neurológiai hátterének 

feltárására. 

 

3.5. Diffúziós mágneses rezonancia képalkotás 

3.5.1. Alapelvek 

A diffúziós MRI – mely az 1980-as évek közepe óta ismert – egyike a 

mágneses rezonanciás képalkotás típusainak (LE BIHAN ET AL. 2001). Szinte 

minden MR-berendezésen rendelkezésre álló gyors és többségében egyszerően 

kiértékelhetı képalkotó módszer, mely a vízmolekulák mozgásáról ad 

információt. Így például az intra- és extracraniális szövetekben levı 

vízmolekulák mozgásáról, az intra- és extracelluláris tér arányáról, a különbözı 

betegségekben megjelenı diffúziós rendellenességekrıl (BARSI, 2009). 

Leggyakrabban a központi idegrendszer, fıként az agy vizsgálatában 

alkalmazzák. 
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A molekuláris diffúzió a vízmolekulák Brown-féle mozgásán, vagyis 

véletlenszerő hımozgásán alapszik. E random mozgás során a vízmolekulák 50 

ms alatt átlagosan 10 µm-es távolságba mozdulnak el, miközben 

kölcsönhatásba lépnek környezetükkel, például a sejtmembránnal, 

citoszkeletonnal, és egyéb makromolekulákkal. A diffúziós MRI a 

vízmolekulák átlagos sebességébıl adódó jelintenzitás változások mérésén 

alapul. A diffundáló molekulák és anyagi környezetük minısége, valamint a 

diffúziós mozgásra rendelkezésre álló idı egyaránt befolyásolja a diffúzió 

révén megtehetı út hosszát. Minél hosszabb ideig mozoghat a vízmolekula, 

annál nagyobb lesz az MR-ben észlelhetı jelveszteség. A diffúziós mozgás 

következtében létrejövı fázisvesztés mértéke információt ad a diffúzió 

sebességérıl. A lassabb diffúziós mozgásnál ugyanis a vízmolekuláknak nincs 

ideje a gerjesztés és a mérés között jelentısen elmozdulni, így azonos fázisban 

lesznek, ami magas jelintenzitást eredményez. A gyorsabb diffúziós mozgás 

következtében azonban a molekulák nem lesznek azonos fázisúak a méréskor, 

így alacsony jelintenzitást kapunk. A diffúziós mérések súlyozottsága (a 

mozgás „érzékenysége”) az ún. b-faktorral jellemezhetı, mely a rutin klinikai 

gyakorlatban általában 800–1500 s/mm2 (BARSI, 2009; LE BIHAN ET AL. 2001; 

AUER ET AL. 2007b). A kis b-faktor (0–300 s/mm2) mellett a perfúziós hatás 

érvényesül jobban, közepes (300–2000 s/mm2) b-faktornál az extracelluláris 

kompartmentek diffúziója dominál, míg nagy (2000 feletti s/mm2) b-faktor 

esetén döntıen az intracelluláris térben levı vízmolekulák diffúziójának aránya 

határozza meg a kép kontrasztját. 

Az élı szervezetben számos diffúziós különbség található, így például az 

extra- és intracelluláris térben nem azonos sebességő a diffúzió: a tágasabb 

extracelluláris közegben gyorsabb (itt például a környezı sejtek, axonok 

akadályozzák a protonok szabad diffúziós mozgását), míg a sejten belül 

„szőkösebb” a hely, és a jelenlevı sejtszervecskék membránjai is gátat 

képeznek, így itt lassabb a diffúziós mozgás. A kóros esetekben az egészséges 
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állapotra jellemzı diffúziós viszonyok megváltozhatnak – például a daganatok 

vagy agyi ischaemia területén –, mely változások a diffúziós képalkotással 

sokszor elıbb és biztosabban detektálhatók, mint például egy T2-súlyozott 

méréssel készült képen. 

A diffúzió valójában egy háromdimenziós folyamat, és a vízmolekulák 

mobilitása a tér különbözı irányaiban nem feltétlen azonos. Ez az ún. diffúziós 

anizotrópia abból adódik, hogy a molekulák környezetét különbözı struktúrák 

alkotják (például a meghatározott irányultsággal jellemezhetı mielinhüvely), 

melyek az egyes irányokban különbözı mértékben korlátozzák a vízmozgást. 

Az anizotrópia szempontjából manapság két fı mérési típust alkalmaznak, a 

diffúziós anizotrópia hatásait kiküszöbölı trace típusú mérést, valamint az 

anizotrópia-hatásokat kihasználó diffúziós tenzor képalkotást (diffusion tensor 

imaging, DTI). 

A trace-mérésnél a diffúziókódoló gradienseket három, egymásra merıleges 

irányban (xx, yy, zz) alkalmazzák, és az így készült három képbıl számítják a 

trace-képet, amely már nem tartalmaz irányinformációkat. Így kiküszöbölhetı 

a fehérállományra jellemzı, egészséges körülmények között is jelenlevı 

anizotrópia, a létrejött trace-képen a szürke- és fehérállomány között minimális 

a különbség (17.c ábra). A különbözı b-faktor-értékeknél mért trace-képek 

alapján számítható a látszólagos diffúziós együttható (apparent diffusion 

coefficient, ADC) térkép, amelyen metrikusan határozható meg a szöveti víz 

diffúzivitása (aminek D a diffúziós együtthatója) (17.b ábra). A látszólagos 

megnevezés arra utal, hogy a mért molekuláris diffúzió kizárólag a Brown-

mozgásból ered, és figyelmen kívül hagyja az egyéb lokális hatásokat. Az 

ADC-térképen nagyobb jelintenzitás figyelhetı meg („fehéren”) az egészséges 

agyhoz viszonyítva kórosan nagyobb diffúziójú területeken, míg az 

alacsonyabb jelintenzitással („feketén”) ábrázolódó részeken diffúziós gátlás 

van jelen. A matematikai számítással létrejövı ADC-érték segítségével 

kvantifikálható a diffúzivitás. 
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A diffúziós tenzor képalkotás során megfelelı számú és irányú diffúziós 

méréssel (minimum hat diffúziókódoló gradienssel, úgymint xx, xy, yy, yz, zz, 

xz) meghatározhatóvá válik az anizotróp diffúzió iránya és együtthatója (17.a 

ábra). A különbözı irányokban történı mérések matematikai feldolgozása 

során kapjuk az ún. tenzort, ami egyszerősítve azt adja meg, hogy egy adott 

voxelben van-e kitüntetett diffúziós irány, amerre a vízmozgás jelentısen 

szabadabb, mint a többi irányban. A diffúziós tenzor adatainak értékelésével 

meghatározható a frakcionális anizotrópia (FA), mely egy, a diffúzió 

irányítottságáról információt adó viszonyszám. Értéke 0 és 1 közé eshet: a 0 

jelöli a teljesen izotróp diffúziót (nincs kitüntetett iránya a diffúziónak), míg az 

1 jelenti a csupán egy kitüntetett irányba történı mikroszkopikus vízmozgást. 

Egy fehérállományi rostot lefedı voxelek sorozatában – ahol van kitüntetett 

diffúziós irány – a térbeli tenzorok átlós értékei (a „nyoma”, trace) megnyúlt 

ellipszoidokként ábrázolhatók, és a szomszédos ellipszoidok hossztengelyét 

összekötve kirajzolható az adott rost futási iránya (17.d és e ábra). Ezen az 

elven alapszik a traktográfia, más néven fiber tracking vagy rostkövetés (MORI 

– VAN ZIJL, 2002). 

Ez az eljárás a funkcionális MRI-vel kombinálva lehetıséget adhat egy 

adott funkció ellátásában részt vevı agyi hálózat felkutatására. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy e technika több módszertani nehézséggel küzd jelenleg 

is, így például egy adott voxelben futó számos rost irányultságának eredıjét 

jeleníti csak meg (az axonoknál jelentısen nagyobb léptékben ábrázolja a 

pályákat). 
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17. ábra. A diffúziós képalkotás és az utófeldolgozás során humán agyban 
készült axiális síkú képek: (a) egy irányba alkalmazott diffúziókódoló 

gradienssel készült felvétel (b) ADC-térkép (Siemens Syngo szoftver által 
kalkulált), (c) trace kép (Siemens Syngo szoftver által kalkulált), (d) FA-térkép 

(DTI Studio szoftver által kalkulált), (e) színes FA-térkép/color map (DTI 
Studio szoftver által kalkulált) 

 

3.5.2. Alkalmazási lehetıségek 

A modern képalkotó diagnosztikai módszerek többsége rendelkezik azzal a 

tulajdonsággal, hogy bizonyos fizikai vagy fizikokémiai paraméterek alapján 

objektív méréseket szolgáltat. Ide sorolható a diffúziós MR-képalkotás is, 

amely jellemzı kontrasztviszonyai mellett a víz átlagos diffúzióját jellemzi 

mm2/s mértékegységben (ADC), és/vagy 0-1 értékben (FA). Ezeket a mérési 

lehetıségeket természetesen számos klinikai kutatás során (pl. HELENIUS ET AL. 

2002) és humán vizsgálati protokollban felhasználják. Fontos és kiemelt 

szerepe van a cerebrális eltérések diagnosztikájában, elsısorban az ischaemiás 

stroke korai felismerésében, de többféle patológiás eltérés 

differenciáldiagnosztikájában is (CHABERT – SCIFO, 2007; MIKULIS – ROBERTS, 

2007; KARAARSLAN – ARSLAN, 2008). 
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Az agy vizsgálatakor számos szerzı megfigyelte, hogy a két hemisphaerium 

azonos területei között diffúziós aszimmetria áll fenn akár a víz átlagos 

diffúzióját, akár az anizotróp diffúziót vizsgálták (FABIANO ET AL. 2005; 

ARDEKANI ET AL. 2007; MATSUMOTO ET AL. 2008; LAZAR ET AL. 2005). 

Ugyanakkor a diffúziós aszimmetria megjelenése a különbözı humán 

vizsgálatokban nem tőnik konzekvensnek, amely módszertani problémákat vet 

fel. Egy finn vizsgálatban (HELENIUS ET AL. 2002) nyolcvan egészséges alanyt 

választottak ki, és jól definiált csoportokba osztották ıket (nem, életkor, 

bırszín alapján). ADC-értékeket 36 agyi régióban mértek, azonban FA-

értékeket nem. Ez a vizsgálat is azt az általános tendenciát jelzi, amely a 

humán irodalmi adatokból kitőnik, hogy ritkán történik az ADC- és FA-értékek 

szimultán mérése. Az irodalmi adatokat áttekintve úgy tőnik, hogy az 

aszimmetria jelenléte és mértéke, esetleges megváltozása különbözı patológiás 

folyamatokban életkori sajátságokat is mutat, amelynek figyelmen kívül 

hagyása félrevezetı lehet. 

 

3.5.3. Diffúziós MR-képalkotás kutyákban 

HASEGAWA ET AL. (2003) kísérlete alapján a diffúziós képalkotás hasznos 

módszer lehet az epileptikus fókusz megtalálásában vagy a potenciális 

agykárosodás vizsgálatában status epilepticus esetén. A számított ADC-értékek 

alapján ugyanis olyan változásokat is kimutathatók, amelyek egy T2-súlyozott 

vagy FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) szekvenciával készült képen 

adott (korai) idıpillanatban még nem láthatóak. 

GAROSI és MCCONNELL (2005) szerint az MRI állatorvosi célú 

diagnosztikában való egyre nagyobb térhódítása egyben a cerebrovascularis 

betegségek növekvı számú felismerését is jelenti nem csak az embereknél, de 

kutyákban is. Az érelzáródás okozta ischaemia vagy egyéb cerebrovascularis 

kórképek diagnosztizálásában pedig jelentıs szerepet kap a diffúzió-súlyozott 

képalkotás (pl. MCCONNELL ET AL. 2005; SHAIBANI ET AL . 2006; BARSI, 2009). 
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JADHAV ET AL . (2008) szubarachnoidális vérzés detektálásához és a korai 

agykárosodás vizsgálatához használták a diffúziós képalkotás. Az öt keverék 

kutyában végzett kísérletük eredményeképpen megállapították, hogy a vérzést 

követıen a szürke- és a fehérállományban is fokozatosan növekszik az ADC 

értéke (a maximum értéket a hetedik napon érte el), ami a vasogen és a 

citotoxikus ödéma közti átmenetre utalhat. A thalamusban és az agytörzsben 

ezzel szemben nem találtak szignifikáns ADC-érték változást (18. ábra). 

 

18. ábra. Szubarachnoidális haemorrhagiát követı idıbeli változások a víz 

mobilitásában kutyaagyban. A vérzést megelızıen, majd az azt követı 

második és hetedik napon történt MR-felvételek (részleteket lásd a szövegben, 

JADHAV ET AL . 2008) 

 

A diffúziós tenzor képalkotást kutyák esetében sokkal inkább a szív 

vizsgálatában alkalmazták eddig, mint intracraniálisan. Így például HSU ET AL. 

(1998) a szívizomszövet rostlefutásának, ENNIS ET AL. (2006) a szívizom 

tenzor mezıinek, BENSON ET AL. (2008) a bal kamrafal tanulmányozásához. 

Kutyaféle szívének ex vivo készített DT képalkotása során jól láthatóan 

kirajzolódtak a szívizomszövet helikális struktúrái, ahogy ezt a 19. ábra 

mutatja. 

 

19. ábra. Kutyaszívrıl készített diffúziós MRI képek (JEONG ET AL. 2006) 
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A diffúziós MRI egyéb extracraniális alkalmazására példa JACOB ET AL. 

(2005) és TANOLI ET AL . (2007) munkája. Elıbbi csoport keverék kutyákból 

eltávolított tüdı ventillációját és diffúzióját, utóbbi az emfizéma változását 

követte nyomon kutya tüdıben részben diffúziós képalkotással. CHENG ET AL. 

(2008) kutya prosztata mikrohullámmal történı hıkezelés eredményességének 

diffúziós képalkotással történı monitorozásáról számolnak be, míg ZHANG ET 

AL. (2007) kutyák gerincvelıi infarktusa során kialakuló diffúziós 

rendellenességek idıbeli változását kutatta. 

A fenti munkák rövid ismertetésébıl látszik, hogy a diffúziós képalkotás 

kutyákban történı alkalmazása egyre gyakoribb és szélesebb körő, de még 

messze nem olyan mértékő, mint a humán esetekben. PhD munkám keretében 

e technika kutyaagyban való alkalmazhatóságának módszertani aspektusait 

vizsgáltuk, az ADC- és FA-értékek mérésére koncentrálva. Az ADC- és FA-

értékek mérésénél az aszimmetria vizsgálatára is kitértünk, egy, az 

Intézetünkben történt humán kutatáshoz kapcsolódóan. E munka lényege az 

emberi agy hemiszférikus aszimmetriájának vizsgálata volt az ADC- és FA-

értékeinek szimultán mérésén keresztül egy tizenegy fıs, nem, életkor és 

kezesség tekintetében is homogén mintán (WALTER ET AL. 2009). A jobb és bal 

oldali, azonos régióban mért értékeket statisztikailag hasonlítottuk össze a 

féltekei aszimmetria kimutatása céljából. Az ADC-értékek esetében egyik 

régióban sem találtunk szignifikáns eltérést a két félteke adatai között, míg az 

FA-értékekben egy esetben tudtunk kimutatni szignifikáns jobb oldali 

aszimmetriát. Interpretációnk szerint a vizsgált nıi mintán nyert eredmények 

azt mutatják, hogy a diffúziós aszimmetria fiatal életkorban még nem, vagy 

csak kis mértékben jelenik meg az ADC és az FA vonatkozásában. Doktori 

munkám során ezt a módszert alapul véve kutyában végeztünk egy hasonló 

vizsgálatot. 
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3.6. Klikker-tréning 

A klikker-tréning (PRYOR, 1999; MCKINLEY – YOUNG, 2003) módszertana 

eredetileg az emberi tanulás jobb megismerése érdekében állatokon végzett 

magatartáskutatásból származik, de hamar elterjedt a különbözı célokra 

tréningezett állatok tanítási módszereként is. 

E tréningtechnika két asszociációs tanulási formára épít. A tanítás során 

elıször klasszikus kondicionálással kialakítják a hangjel és a jutalomfalat közti 

társítást, majd az állat viselkedése során spontán megjelenı viselkedéselemeket 

már a hangjellel erısítik meg, amelyet természetesen követ a jutalom, 

többnyire élelem is. Így a tréner által kívánt magatartásegység elıfordulási 

valószínősége, illetve gyakorisága megnı. A „másodlagos megerısítıként”, 

közvetítıként funkcionáló hangjelet azért iktatják be a kívánt akció és a 

megerısítı inger (jutalomfalat) közé, mert a rövid, jellegzetes hanggal 

pontosabban lehet jelezni a megfelelı viselkedéselem megjelenését, és akár 

nagyobb távolságból is jól alkalmazható. Ezzel az egyszerő módszerrel, a 

viselkedés fokozatos formálásával látványos produkciókra, összetett 

viselkedésekre és hosszabb viselkedési szekvenciákra is megtanítható az állat. 

Az ezeken az elveken alapuló, elsıként delfinek idomítására kifejlesztett 

technikát, az 1980-as években az egyre inkább pozitív megerısítéssel operáló 

módszereket keresı kutyakiképzık is átvették. A delfineknél alkalmazott sípot 

kutyák esetében egy éles kattanó hangot adó fémlapos szerkezetre, „klikkerre” 

cserélték (20. ábra).* 

   

20. ábra. A klikker-tréning alapvetı eszköze, a klikker, és használati módja 

                                                 
* Azóta a klikker-tréning „visszaszivárgott” a tudományos vizsgálatok módszertanába – 
bebizonyosodott például, hogy segítségével sikeresen tesztelhetık a kutyák szociális 
tanulásának egyes jellemzıi. 
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A képzés alapelve: megtanuljuk egyértelmően megmutatni a kutyának, mit 

várunk tıle, ı pedig megtanulja, melyik viselkedés a kívánatos, melyik pedig 

nem. A klikker mindig egyforma, rövid és jellegzetes hangjának nagy elınye, 

hogy a kutya bármikor felismeri, és erıteljesen reagál rá. Sokkal egyértelmőbb, 

mint bármilyen szó. A klikkelés a „jutalom ígérete”, azt jelenti, jól csinálta, és 

rögtön követi a jutalom. 

A hatékony kutyakiképzéshez meg kell értenünk, hogyan tanul a kutya, 

illetve hogyan tudjuk fokozatosan formálni a viselkedését. A kutyanevelésben 

döntı az idızítés, a dicséret megfelelı pillanatának kiválasztása. A klikker-

tréningre ez fokozottan igaz. A kutyát azonnal meg kell erısíteni a kívánatos 

viselkedésforma elvégzéséért, hogy azt össze tudja kapcsolni a „helyes” 

jelzıvel. A klikker rendkívüli pontosságot tesz lehetıvé. A tréning során a 

kutya hamar elkezd magától olyan viselkedéseket produkálni, amelyekért 

egyszer már klikkeltünk neki, hogy ismét megkapja a klikkelést a hozzá tartozó 

jutalommal. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A disszertációban bemutatásra kerülı vizsgálatokat az alkalmazott két MRI 

technika, a funkcionális és diffúziós MRI szerint csoportosítottuk. A 

módszertant, majd az eredményeket ismertetı fejezetet is e tematika szerint 

építettük fel, ezért mindegyik rész két fı alegységbıl áll, az alkalmazott MR-

eljárásnak megfelelıen. 

A képalkotás síkjaira vonatkozó elnevezéseket a disszertációban az alábbiak 

szerint használjuk (a humán és kutya adatoknál egyaránt): a szagittális sík az x 

tengelyre merıleges, a koronális az y tengelyre merıleges és az axiális 

(transzverzális) a z (B0) tengelyre merıleges síknak felel meg (21. ábra). 

 

 

 

21. ábra. Az MR-képalkotás során használt síkok elnevezései (KASTLER – 

PATAY , 1993), és az MRI során használt x, y és z síkok (BLINK , 2004 alapján). 
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Vizsgálatainkat minden esetben a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetében végeztük. A képalkotáshoz egy 1,5 Tesla térerejő 

Siemens zárt MR scannert (Magnetom Avanto, Siemens Medical Solutions, 

Erlangen, Németország) használtunk, melynek vezérlése Siemens Syngo 

szoftver segítségével történt. A további részleteket az egyes vizsgálatoknál 

ismertetjük. 

 

 

4.1. Éber kutyák mágneses rezonancia képalkotása 

 

4.1.1. Alanyok 

Az új metodika kidolgozása során négy kutyát tréningeztünk, melyekrıl 

anatómiai felvételeket készítettünk. Az alanyok adatait a 2. táblázat 

tartalmazza. 

 

2. táblázat. A kiképzésben részt vett kutyák adatai 

Név Fajta Ivar Születési dátum Testtömeg [kg] 

Kefir golden retriever szuka 2004. május 19. 30 

Dió leonbergi keverék szuka 2004. június 28. 38 

Spock labrador retriever kan 2004. augusztus 16. 34 

Bagira keverék kan 2003. június 45 

 

A kutyák kiválasztását és képzését az ELTE TTK, Biológia Intézet, Etológia 

Tanszékének (egykori) munkatársai – kiemelten DR. GÁCSI MÁRTA és DR. 

VIRÁNYI ZSÓFIA – végezték. Alanyaink közül kettı, Kefir és Dió a „Kutyával 

az Emberért Alapítvány” leendı mozgássérültet segítı kutyája, a másik kettı 

családi kutya volt. Mind a négy kutya családi körülmények között élt a 

vizsgálatok ideje alatt: Spock és Bagira a gazdájukkal, az alapítványi kutyák a 
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nevelıjükkel, aki a mozgássérülttel való életre készítette fel a kutyát, az ehhez 

a munkához szükséges speciális feladatok megtanításával. (A vizsgálatok 

lezárulásával közel egy idıben a kutyák mozgássérült gazdájukhoz kerültek, 

azóta velük élnek.) A kutyákat mindig csak a vizsgálatokra szállítottuk az 

intézetbe, nem tartottuk ıket kennelben vagy egyéb módon fogva sem a 

vizsgálat elıtt, sem utána. 

Vizsgálatainkat a MÁB-28/2005-ös számú etikai engedélyének birtokában 

végeztük. 

 

4.1.2. Tréning 

Új módszerünk lényege egy speciális tréningsorozat volt, amely során a 

kutyákat lépésrıl lépesre tanítottuk meg a mozdulatlanul fekvésre a kívánt 

testhelyzetben, valamint az MR scanner zajának, rezgésének elviselésére. 

Célunk az volt, hogy a kutyák 10–15 percig éber állapotban (nyitott szemmel), 

rögzítés és kábítás nélkül, nyugodtan és mozdulatlanul feküdjenek az MR-

készülékben. A tanítás pozitív megerısítésen alapult (jutalomfalat adása és 

dicséret), soha nem alkalmaztunk kényszerítést vagy egyéb negatív 

megerısítésen alapuló képzési technikákat. A kiképzéshez döntıen a klikker-

tréning módszerét alkalmaztuk. 

Minden esetben figyeltünk arra, hogy – inkább kisebb lépésekben 

haladjunk, de – ne alakuljon ki a kutyákban félelem vagy egyéb averzív 

viselkedés a helyszínnel, a scannerrel vagy akár a vizsgálattal kapcsolatban. 

Lehetıség szerint minden alkalommal több kutyával párhuzamosan dolgoztunk 

(egyik példádul a scannerben, míg a másik a vizsgáló helyiségben tartózkodott, 

ha nem zavarta a mérést). A fajtárs jelenléte egyfajta „rivális tréningként” 

(PEPPERBERG, 1987) is segítette a képzést (fajtárs viselkedésének és 

jutalmazásának megfigyelése révén való tanulás), illetve biztosította a 

fokozatos szoktatást. 
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A tréning az alábbi fı szakaszokból állt: 

1. Hasalás földön: a kutya megtanulta a földön, hason való mozdulatlan 

fekvést. A fejét a két elsı mancs között a földre helyezte stabil 

pozícióban (5–8 alkalommal gyakoroltattuk a kutyákkal). Szükség 

esetén külön tanítottuk a mőanyag fólián való fekvésre, mert egyes 

kutyákat eleinte zavart a scanner asztalára higiéniai okokból feltett 

fólián való fekvés. A hasalás idıtartamát egyre hosszabbra nyújtottuk, 

míg el nem érte a kutya a 10–15 perces mozdulatlanságot (20–30 

alkalommal). (22.A ábra) 

2. Hasalás asztalon: az elızıvel megegyezı pozícióban feküdt a kutya, de 

nem a földön, hanem egy asztalon. Erre a lépésre azért volt szükség, 

mert az MR scanner asztala a földtıl feljebb helyezkedett el, így 

szoktatni kellett a kutyákat a magasban való fekvésre. (22.B.ábra) 

3. Felderítés (exploráció) a vizsgálat helyszínén: ez a lépés a kutya 

explorációjával kezdıdött, mivel ekkor járt elıször a vizsgáló 

helyiségben. Ha félelmet mutatott az idegen környezetben, elıször 

gyakori testkontaktusok kíséretében játszottunk vele pár percet. Ezután 

hasaltattuk a helyiség padlóján (egy-két alkalommal), majd következett 

a 4. lépés. (22.C ábra) 

4. Hasalás az MR scanner asztalán: a kutyát az asztalra emeltük. Nem 

engedtük, hogy a kutya magától ugorjon fel vagy le az asztalra, ezzel 

erısítve benne, hogy az asztalra fekvés vagy annak elhagyása csak 

engedéllyel és felügyelettel történhet. Az MR scanner asztalán fektettük 

az állatot, miközben fel-le, majd ki-be (scannerbe) mozgattuk, hogy 

megszokja az asztal mozgását, az ezzel járó fura hangot, illetve a zárt 

csıben való fekvést (két-három alkalommal). 

5. Hasalás a scanner asztalán, közben fej a térdtekercsben: a kutyát az 

asztalon hasaltattuk úgy, hogy a fejét a térdtekercsbe helyezze el (négy-

hat alkalommal, 22.D ábra). 
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6. Hasalás az MR scanner mellett zajban: a kutyát a vizsgáló helyiségben 

hasaltattuk, miközben a scanner felvételeket készített (egy másik kutya 

agyáról vagy egy fantomról). A szakasz célja a scanner mérési 

hangjához való szoktatás (két-három alkalommal). 

7. MR scannerben való hasalás mérés közben: a kutyát az MR scanner 

asztalán hasaltattuk (fej a térdtekercsben), pozícionáltuk a megfelelı 

asztalállásba, majd elindítottunk egy szekvenciát. Az eleinte rövid 

(körülbelül 10 másodperces), majd egyre hosszabb próbamérések során 

a kutya egyszerre tapasztalta a scanner zaját és a rádiófrekvenciás 

gerjesztések következtében fellépı asztalrezgést. A kutya fülébe a 

scanner keltette nagy zaj ártalmaitól való védelem céljából vattát 

helyeztünk. Amikor a kutya ebben a szituációban is mozdulatlanul, 

megfelelı pozícióban kellı ideig hasalt, akkor zárult le a 

tréningsorozat, és kezdtük el a tényleges méréseket. (22.E–F ábra) 

Az elsı két szakasz a kutya otthonában vagy bármilyen helyszínen 

történhetett, ahol a megfelelı körülmények adottak voltak. A harmadik 

szakasztól a tréning minden esetben Kaposváron, a vizsgáló helyiségben, 

illetve az MR scannerben zajlott. 

Minden kutyát a gazdája vagy a nevelıje képzett. Az MR-vizsgálatra való 

felkészítés napi pár perces képzéssel egy kutyánál körülbelül egy-másfél 

hónapot vett igénybe. 
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22. ábra. Kutyák éber állapotban, rögzítés nélkül végzett MR vizsgálatára 

felkészítı tréningjének fıbb lépései (részleteket lásd a szövegben) 

 

4.1.3. Képalkotás 

A kutyák éber állapotban, kábítás, (a leírt egy-egy alkalmat kivéve) altatás és 

fizikai rögzítés nélkül vettek részt a vizsgálatban. Minden esetben hason fekve, 

fejjel „elıre”, a csı belseje felé helyezkedtek el. A rádiófrekvenciás jel 

erısítéséhez és detektálásához Siemens térdtekercset alkalmaztunk. Azért nem 

a fejtekerccsel dolgoztunk (ami jobb minıségő felvételek készítésére adott 

volna lehetıséget), mert az elıre, amerre a kutya nézett zárt, így nem látott 

volna ki belıle az állat, ami sem a kontrollálhatóság, sem pedig a késıbbi 

(funkcionális MR) vizsgálatok szempontjából nem lett volna elınyös. 
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A tréner, aki a kutyát tanította, minden esetben a scanner azon oldalán 

helyezkedett el, amerre a kutya nézett, így egy kézjellel folyamatos kontroll 

alatt tarthatta az állatot. 

Az anatómiai felvételek készítéséhez használt szekvenciákat és azok 

paramétereit a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat. A strukturális felvételek készítéséhez használt szekvenciák és azok 

paraméterei 

Szekvencia neve 
TR 

[ms] 

TE 

[ms] 

Flip 

Angle 

[o] 

Szelet-

vastagság 

[mm] 

Szelet-

szám 

[db] 

Szeletek 

síkja 

T1 MP-RAGE 1160 4 15 0,8/0,9 192 kor 

T2_tse_tra_320_pat2 
4000 

(4610) 
94 150 3 (5) 21/25 

kor/tra/ 

szag 

T2_tse_fs_tra_mbh 4000 100 150 3/6 20 kor/tra 

T1_se_sag_fast 381 10 90 4/5 19 kor 

Jelmagyarázat: TR = repetíciós idı, TE = echo idı, kor = koronális, 
tra = transzverzális, szag = szagittális 

 

A képeket DICOM formátumban az Intézet szerverén illetve CD-n tároltuk, 

melyek feldolgozása személyi számítógépen történt. 

 

4.1.4. Az éber és altatott állapotban készült felvételek minıségének 

összehasonlítása 

Mivel az állatorvosi képalkotó diagnosztikában az anatómiai felvételeket 

rutinszerően altatásban készítik (ezek minısége a „standard”), ezért annak 

vizsgálatára, hogy az általunk, éber állapotban készített képek minısége eléri-e 

az altatott állapotban készültekét, egy-egy alkalommal elaltattuk két alanyunkat 
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(Kefirt és Diót). Ekkor az éber mérésekkel megegyezı beállításokkal és 

szekvenciákkal készítettünk a kutyák agyáról felvételeket. 

Az éber illetve altatott állapotban készült felvételeket felhasználva ROI-

alapú analízist végeztünk (Region of Interest, továbbiakban ROI). Mindkét 

kutya esetében kétféle (T1-súlyozott háromdimenziós és T2-súlyozott 

transzverzális síkban mért) szekvencia képeit használtuk az elemzéshez. Az 

eredeti, DICOM formátumú képanyagot „mnc” formátumba konvertáltuk, 

ezeken jelöltük ki a ROI-kat a BrainCAD (1.12-es verzió, Debreceni Egyetem, 

OEC, PET Center, Magyarország) szoftver segítségével. 

Minden szeleten négy-négy ROI-t rajzoltunk szabad kézzel, kettıt a 

szürkeállományba (gray matter, GM), kettıt a fehérállományba (white matter, 

WM). Kutyánként (Kefir, Dió), szekvenciánként (T1, T2) és állapotonként 

(éber, altatott) 20–20 szürke- és fehérállományi ROI-t jelöltünk ki, kivéve 

Kefir T2-súlyozott felvételeit, mert itt a rendelkezésre álló szeletszám 16-16 

ROI-ra korlátozta az elemzést. A ROI-k mérete 9–21 mm2 volt. 

A BrainCAD szoftver minden egyes ROI esetében kiszámolt egy átlag 

intenzitás (mean) és szórásértéket (SD), mely adatokat excel táblázatba mentve 

az alábbi paramétereket számoltuk egy adott kép minıségének jellemzésére (a 

zárójelben az ehhez kapcsolódó ábrákon látható megnevezések találhatók): 

› a szürkeállományra jellemzı jel/zaj érték (jel/zaj GM): 

egy, a szürkeállományban elhelyezett ROI-ban mért átlag 

intenzitás/szórás; 

› a fehérállományra jellemzı jel/zaj érték (jel/zaj WM): 

egy, a fehérállományban elhelyezett ROI-ban mért átlag 

intenzitás/szórás; 

› kontraszt (kontraszt GM-WM jel/zaj): 

adott szelet azonos oldalon mért szürke-, illetve fehérállományi 

ROI-jából számolt jel/zaj-értékek különbsége. 

 



 62 

A fenti három paraméterre kapott értékek statisztikai analízisével vizsgáltuk, 

van-e szignifikáns különbség az éber és az altatott állapotban készült képek 

minısége között. Az adatsorok normalitásának ellenırzéséhez Kolmogorov-

Smirnov tesztet alkalmaztunk. Ennek eredménye alapján páros t-teszttel 

hasonlítottuk össze adott kutya éber, illetve altatott állapotban készült képeinek 

értékeit. Mivel az alanyok limitált száma nem tette lehetıvé az elemszám 

növelését, így a kapott eredmény nem nevezhetı populációszintő 

megfigyelésnek. Abban az esetben, ha a hat összehasonlítás (három paraméter 

két kutyánál) eredménye azt mutatja, hogy szignifikánsan nem jobbak az 

altatott állapotban készült felvételek, az arra utal, hogy módszerünk lehetıséget 

biztosít az altatott állapotban készült képekkel összemérhetı minıségő 

képalkotásra éber, nem rögzített állapotban is. 

 

4.1.5. Altatás 

Az elızıekben írtaknak megfelelıen egy alkalommal két kutyát egy 

szakképzett állatorvos elaltatott az MR-vizsgálathoz (23. ábra). Minden egyéb 

esetben a mérések a kutya éber állapotában készültek. 

A testtömegmérést követıen az elıkészítés során a v. cephalica antebrachii-

ba kanült helyeztünk. A premedikáció Diprivan 1%-os injekció (AstraZeneca – 

Macclesfield, Cheshire, United Kingdom; 6 mg/ttkg) intravénás applikálásával 

történt. A premedikációt követıen, a megfelelıen relaxált állapot elérésekor az 

állatokat intubáltuk, majd altatógépre (Penlon párologtató, Ohmeda O2-N2O 

áramlásmérı-szabályozó) kapcsoltuk, és 3,0–5,0 vol% isoflurán (Foran, 1, 

klór-2,2,2,-trifluoretil-difluorometiléter, CHF2-O-CHC-CF3, Isoflurane-gas, 

Abbott Lab. Ltd., Queenborough, Kent, England) és 1,5–2,0 vol% oxigén 

gázelegyet lélegeztettünk be. Az MR-vizsgálathoz szükséges tartós narkózist 

1,5–2,5 vol%-os isoflurán gáz és oxigén vivıgáz (1,5–2,0 vol%) keverékével 

tartottuk fenn. 
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A felvételek elkészültével az állatokat még alvó állapotban az elıkészítı 

helyiségbe szállítottuk, néhány percig oxigéngázt lélegeztettünk be, majd a 

nyelési reflex visszatértekor extubáltuk ıket. Ezt követıen öt–tíz percen belül a 

kutyák komplikációmentesen ébredtek. 

 

23. ábra. Altatott kutya MR-vizsgálat elıtt az MR scanner asztalán 

 

4.2. Funkcionális mágneses rezonancia képalkotás éber kutyában 

 

4.2.1. Alanyok 

Az elızı részben bemutatott négy kutya közül kettıvel (Kefirrel és Dióval) 

készítettünk funkcionális MR-vizsgálatokat. A másik két állat kutatásunk ezen 

részében érdemben már nem vett részt. Jelen dolgozatban a Kefiren történt 

vizsgálatok kerülnek ismertetésre. 

 

4.2.2. Képalkotás 

A kutyák hason fekve, fejjel „elıre”, rögzítés nélkül, éberen helyezkedett el a 

scannerben. 

A vizsgálat elején a lokalizáló mérést követıen (kb. 25 s hosszú) egy T1-

súlyozott gradiens echo szekvenciával (MP-RAGE) nagy felbontású, 
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háromdimenziós strukturális felvételsorozatot készítettünk, amit a kiértékelés 

során az aktív területek lokalizációjához használtunk (TR = 1160 ms, 

TE = 4,24 ms, szeletvastagság 0,8 mm, 192 transzverzális síkú szelet, 

kibillentési szög 15 o, mátrixméret 384 × 512). 

A funkcionális képalkotás során kétdimenziós single-shot Echo-Planar 

Imaging (EPI) szekvenciát használtunk (TR = 2000 ms, TE = 50 ms, 

szeletvastagság 3,5 mm, 19 transzverzális síkú szelet, kibillentési szög 60 o, 

mátrixméret 64 × 64). 

A funkcionális vizsgálatok során törekedtünk arra, hogy a tréner jelenléte 

minél kisebb mértékben befolyásolja az eredményeket, ezért itt már csak a 

kezét látta a kutya, a teljes embert nem. 

 

4.2.3. Paradigmák 

Minden esetben block-designt alkalmaztunk. 

Jutalomfalat képe projektorról vetítve: A nyugalmi szakaszban szürke 

képernyıt, az aktív szakaszban a jutalomfalatot tartalmazó tányér/tál/zacskó 

képét vetítettük projektorról. A fényképek váltakozva, kiegyenlített számban, 

random sorrendben következtek, egy aktív szakasz alatt összesen 10 kép (egy 

kép 1,6 s-ig) volt látható. Az ingeranyagot Windows Movie Makerrel 

készítettük, majd a kész .wmv file-t egy Fujitsu Siemens Amilo Pro laptop-on 

futtatva, kézi indítással vetítettük. Egy szakasz 16 s hosszú volt, a mérés négy 

nyugalmi és öt aktív szakaszt tartalmazott, így kb. 2,5 percig tartott. 

A vetítéshez egy Sony GA VPL-CX76 típusú projektort használtunk, amit a 

vizsgálóhelyiségben, a scannertıl lehetı legtávolabb, tartószerkezetre rögzítve, 

vezetékeit leárnyékolva (alufóliával borítva, hogy a bennük futó vezetékek se 

okozzanak mőterméket a felvételeken) helyeztünk el. Vetítıvászon helyett 

(mert az mágnesezhetı alkatrészeket tartalmaz) egy fellógatott, világos 

lepedıre vetítettük az ingereket (24. ábra). 
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24. ábra. A vizuális ingereket egy, a kutya szemétıl kb. két méterre 

felfüggesztett lepedıre vetítettük 

 

Szomatoszenzoros ingerlés: A nyugalmi szakaszokban a kutya hason feküdt, 

nem kapott semmilyen ingert vagy feladatot. Az aktív szakaszokban egy, a 

kutya számára ismerıs ember simogatta a kutya hátát, miközben a kutya 

trénere elölrıl, a kutya feje felıl folyamatos kontrollal biztosította a 

mozdulatlan fekvést. Egy szakasz 16 s hosszú (egy esetet kivéve, ahol az aktív 

szakasz 12 s hosszú) volt, összesen öt aktív szakaszt értékeltünk, mert a kutya 

jelentıs elmozdulása miatt a mérés többi részét ki kellett venni az elemzésbıl. 

 

4.2.4. Adatfeldolgozás 

Az agyi aktivitás-változást az emberen is alkalmazott protokoll mintájára 

vizsgáltuk, azaz az alapaktivitás és a bemutatott inger(ek) hatására létrejött 

megnövekedett/lecsökkent aktivitás közötti eltérések alapján következtettünk 

az aktivált agyi terület(ek) hollétére. 

Funkcionális MRI adataink feldolgozásához a Statistical Parametric 

Mapping (SPM 5-ös verzió, Wellcome Department of Imaging Neuroscience, 

University College London, Anglia) programot használtuk (FRISTON ET AL. 
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1995). A DICOM formátumú felvételeket az SPM5 „DICOM Import” nevő 

parancsával „analyze” formátumba (image+header file) alakítottuk. Az 

átalakított formátumú adatsorokon elıször mozgáskorrekciót hajtottunk végre 

(„realignment”), majd a funkcionális és strukturális felvételeket egymáshoz 

regisztráltuk („ceregister”), hogy az aktivált voxeleket pontosan tudjuk 

lokalizálni. Ezután izotropikus Gauss-kernel (3 mm) alkalmazásával javítottuk 

a jel/zaj arányt („smooth”). A kiértékelésre került adatsor a kutya vizsgálat 

közbeni elmozdulása esetén nem volt teljes hosszúságú, erre a paradigma 

ismertetésénél is utaltunk. 

A nyugalmi és aktivált szakaszokban nyert felvételek intenzitás-

különbségeinek megállapításához általános lineáris modellt (GLM), majd a 

szignifikáns szignálváltozások statisztikai detektálásához t-próbát használtunk, 

melynél szignifikancia-szintnek a p < 0,001 (szomatoszenzoros ingerlés) illetve 

p < 0,01 („jutalomfalat képe projektorról vetítve”) (korrekciómentes) értéket 

adtuk meg. Azokat a pixeleket tekintettük szignifikánsan aktívnak, melyek 

intenzitás-különbsége e küszöbérték felett volt. A statisztikai elemzést 

követıen a pontos anatómiai lokalizáció céljából a statisztikai paraméter 

térképet rávetítettük a kutya nagyfelbontású, háromdimenziós, koregisztrált 

strukturális felvételére. Az eredmények megjelenítéséhez a háromdimenziós 

megjelenítsen kívül az SPM5 „CBMGmosaic” nevő bıvítményét használtuk. 

Minden esetben egyedi kiértékelést végeztünk, normalizációt csoportanalízist 

nem alkalmaztunk. 
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4.3. Humán funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatok 

 

Ebben a részben két, Intézetünkben végzett humán esetet ismertetünk, melyek 

jól példázzák az fMRI klinikai felhasználási lehetıségeit. 

 

4.3.1. fMRI információk integrálása sugárterápiás tervezésbe – esetbemutatás 

 
Alanyunk: Esettanulmányunk alanya egy 32 éves nı volt epileptiform 

rosszullétekkel, akinek a bal parieto-occipitális régiójában egy 4 × 6 cm-es 

malignus daganatot diagnosztizáltak MR-képalkotással. E lézió mőtéti 

eltávolítása után a szövettani eredmény diffúz astrocytoma (WHO Grade II-III) 

volt. A posztoperatív koponya MR-felvételeken reziduális tumor volt látható, 

ezért a kezelıorvosok sugárterápia mellett döntöttek. 

A konvencionális tervezési CT-, valamint a diagnosztikai MR-vizsgálatok 

mellett a sugárterápiát megelızıen fMRI vizsgálat történt, mely 

eredményeképpen kapott fıbb aktív területeket rizikószervként definiáltuk 

(részleteket lásd késıbb). Azt vizsgáltuk, hogy az fMRI információk 

integrálhatóak-e a modern 3D alapú besugárzások tervezésébe, és ezáltal 

lehetıség nyílik-e bizonyos funkcionálisan aktív területek alacsony 

dózisterhelésének biztosítására. 

 

Képalkotás: A sugárkezelés megkezdése elıtt posztoperatív koponya MR- és 

CT-vizsgálatra került sor, melynek részleteit itt nem ismertetjük. A 

funkcionális MR-képalkotás során kétdimenziós single-shot Echo-Planar 

Imaging (EPI) szekvenciát használtunk. Ezt megelızıen egy T1-súlyozott 

gradiens echo szekvenciával (MP-RAGE) nagy felbontású, háromdimenziós 

strukturális felvételsorozatot készítettünk, amit a kiértékelés során az anatómiai 

lokalizációhoz használtunk. Az alkalmazott szekvenciák paramétereit a 4. 

táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat. A sugárkezelést megelızı funkcionális MR vizsgálat során 

használt szekvenciák és azok paraméterei 

Szekvencia 

Repetíciós 

idı 

[ms] 

Echo-

idı 

[ms] 

Flip 

Angle 

[o] 

Mátrix 

mérete 

[pixel] 

Szelet-

vastagság 

[mm] 

Szelet-

szám 

[db] 

Szeletek 

síkja 

EPI 3140 50 60 64 × 64 4 30 × 170 ax 

T1 MP-

RAGE 
1160 4 15 512 × 432 0,8 192 kor 

Jelmagyarázat: EPI = Echo-Planar Imaging, ax = axiális, kor = koronális 

 

Paradigmák: A vizsgálat során három paradigmát alkalmaztunk, block-design 

elrendezésben: 9 passzív és 8 aktív szakasszal, egy-egy szakasz 10 scan 

(31,4 s) hosszú volt, így egy EPI mérés körülbelül 9 percig tartott. A 

paradigmák sematikus ábrázolását a 25. ábra mutatja. 

 

 

25. ábra. A sugárkezelést megelızı fMRI során alkalmazott paradigmák 

vázlata 
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Az elsı EPI mérés során különbözı szövegeket olvastunk fel az alanynak 

(akinek a fején fülhallgató volt) az Intercom konzol belsı kommunikációs 

rendszer segítségével. Az 1., 3., 5. és a 7. aktív szakaszban magyar, a 2., 4., 6. 

és a 8. aktív részben angol nyelvő szöveget hallott a beteg. A nyugalmi 

szakaszban nem adtunk akusztikus ingert, ekkor az MR scanner mőködési zaját 

hallotta az alany. A beteg feladata nem volt más, mint nyugalomban, csukott 

szemmel feküdni, és a szövegeket hallgatni a teljes mérés alatt. 

A második paradigma felépítése hasonló volt az elızıhöz, azzal a 

különbséggel, hogy nem hangingert alkalmaztunk, hanem a beteg bal kézfejét a 

hüvelyk- és mutatóujja között érintettük egy ceruza hegyével különbözı 

erısséggel. A páratlan aktív szakaszokban érintettük a bırfelületet, míg a páros 

aktív részekben erısebben érintettük a beteg kezéhez a ceruzát („megböktük”). 

A betegnek itt is nyugalomban kellett feküdni a teljes mérés folyamán. 

A harmadik EPI mérés során az aktív szakaszokban a betegnek fejben, 

kimondás nélkül kellett hetesével összeadni a számokat, a nyugalmi 

szakaszokban „passzívan” kellett feküdnie. 

A beteg a vizsgálat elıtt és a mérések között is instrukciókat kapott arra 

vonatkozólag, hogy aktuálisan mi a feladata, és, hogy mi fog következni. 

 

Adatfeldolgozás: Funkcionális adatsoraink feldolgozásához az SPM5 szoftvert 

alkalmaztuk (FRISTON ET AL. 1995). A kiértékeléshez a Syngo szoftver által a 

háromdimenziós k-térben mozgáskorrigált képeket használtuk. A DICOM 

formátumú felvételeket az SPM5 „DICOM Import” nevő parancsával 

„analyze” formátumba (image+header file) alakítottuk. Az átalakított 

formátumú adatsorokon további mozgáskorrekciót hajtottunk végre, majd a 

funkcionális és strukturális felvételeket egymáshoz regisztráltuk, hogy az 

aktivált voxeleket pontosan tudjuk lokalizálni. Ezután Gauss-kernel (8 mm) 

alkalmazásával javítottuk a jel/zaj arányt. A nyugalmi és aktív szakaszokban 

nyert felvételek intenzitás-különbségeinek megállapításához általános lineáris 
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modellt (GLM), majd a szignifikáns szignálváltozások statisztikai 

detektálásához t-próbát használtunk, melynél szignifikancia-szintnek a 

p < 0,001 (korrekciómentes) értéket adtuk meg. Azokat a pixeleket tekintettük 

szignifikánsan aktívnak, melyek intenzitáskülönbsége e küszöbérték felett volt 

(T = 3,14). A statisztikai elemzést követıen a statisztikai paraméter térképet 

rávetítettük a beteg strukturális felvételére. Az eredmények megjelenítéséhez a 

háromdimenziós megjelenítsen kívül az SPM5 „CBMGmosaic” nevő 

bıvítményét használtuk (AUER ET AL. 2007). 

 

Sugárterápia tervezése: A sugárterápia megtervezéséhez a posztoperatív CT, a 

strukturális MRI és az fMRI képsorozatokat használtuk fel. A tervezést 

szakképzett sugárfizikusok végezték XiO (CMS Inc., St. Louis, MO, 4.34-es 

verzió) tervezıprogram segítségével. Három különbözı módszerrel készültek 

tervek: 

› konformális 3D tervezés az fMRI információk felhasználása nélkül, 

› konformális 3D tervezés az fMRI során nyert információk 

felhasználásával, 

› IMRT (intenzitás modulált sugárkezelés) tervezés az fMRI során nyert 

információk felhasználásával. 

E három különbözı módon készült terv eredményét hasonlítottuk össze 

dózis-térfogat hisztogramok (DVH-k) segítségével. 

 

4.3.2. fMRI információk felhasználása idegsebészeti mőtét tervezéséhez – 

esetbemutatás 

Alanyunk: Harmincegy éves férfi beteg, akinél az fMRI vizsgálatot 

megelızıen körülbelül két évvel az oldalkamrát kitöltı, a frontális, temporális 

lebenybe és a hátsó koponyagödörbe szupracerebellárisan terjedı tumort 

találtak, melyet két lépésben bal oldali fronto-temporális és szuboccipitális 

behatolással mőtéti úton parciálisan eltávolítottak. A szövettani eredmény 
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astrocytoma (Grade II) daganatot mutatott. Mivel a residuum növekedése volt 

megfigyelhetı, ezért a Kaposi Mór Oktató Kórház Idegsebészeti Osztályának 

orvosai újabb mőtét elvégzését tervezték, melynek tervezéséhez kérték a 

funkcionális MR-vizsgálatot. A betegnél súlyos jobb felsı és enyhe jobb alsó 

végtagi paresis volt tapasztalható. A vizsgálat célja a mozgatókéreg 

lokalizálása volt. 

Képalkotás: Az fMRI elıtt T1-súlyozott gradiens echo szekvenciával (MP-

RAGE) nagy felbontású, háromdimenziós strukturális felvételeket készítettünk 

az aktív területek pontos anatómiai lokalizációja érdekében. A funkcionális 

MR-képalkotáshoz kétdimenziós single-shot Echo-Planar Imaging (EPI) 

szekvenciát használtunk. Az alkalmazott szekvenciák paramétereit az 5. 

táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat. A strukturális és funkcionális MRI-hez használt szekvenciák és 

azok paraméterei 

Szekvencia 
TR 

[ms] 

TE 

[ms] 

Flip 

Angle 

[o] 

Mátrix 

mérete 

[pixel] 

Szelet-

vastagság 

[mm] 

Szelet-

szám 

[db] 

Szeletek 

síkja 

T1 MP-

RAGE 
1160 4 15 512 × 384 0,8 192 kor 

EPI 3020 50 60 64 × 64 5 30 × 170 ax 

Jelmagyarázat: EPI = Echo Planar Imaging, TR = repetíciós idı, TE = 
echo idı, ax = axiális, kor = koronális 

 

Paradigma: A mozgatókéreg lokalizációjához „finger-tapping” vizsgálatot 

terveztünk, azonban a beteg állapota miatt módosítanunk kellett az ingerlésen. 

A finom ujjmozgások koordinálása az elızetes gyakorlás során ugyanis nem 

bizonyult elég hatékonynak, így nem csak az ujjait, hanem a kézfejét is 

mozgatta az alany az aktív szakaszokban (kértük, hogy amennyire lehetséges, 
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nagyobb mozgást ne végezzen). A nyugalmi szakaszban nem volt feladata, 

„passzívan” feküdt. 

A vizsgálatot block-design elrendezésben végeztük: 9 passzív és 8 aktív 

szakasszal, egy-egy szakasz 10 scan (30,2 s) hosszú volt, így a funkcionális 

mérés körülbelül 9 percig tartott. A paradigma nyugalmi szakasszal kezdıdött, 

melyet az aktív szakasz követett, melynek során a beteg mindkét kézfejét 

mozgatta. 

A beteg fején fülhallgató volt, így az Intercom konzol belsı kommunikációs 

rendszer segítségével adtunk neki a mozgatás elkezdésére és abbahagyására 

vonatkozó, és egyéb segítı utasításokat. A vizsgálat elıtt és a mérések között is 

instrukciókat kapott az alany arra vonatkozólag, hogy aktuálisan mi a feladata, 

és, hogy mi fog következni. 

Adatfeldolgozás: Az adatok feldolgozását az „fMRI információk integrálása 

sugárterápiás tervezésbe” címő résznél (4.3.1. alfejezet) ismertetett módon 

végeztük. 

 

4.4. Diffúziós mágneses rezonancia képalkotás kutyában 

 

4.4.1. Alanyok és altatásuk 

Vizsgálatunkban 15 kutya vett részt (3 szuka, 11 kan; átlag életkor: 7,32 ± 3,85 

év; egy kutyáról nincs adat), adataikat részletesen a 6. táblázat tartalmazza. 

Minden kutya egészséges, intracranialis betegségektıl, sérülésektıl mentes volt 

(egy, a képalkotásban jártas állatorvos diagnózisa alapján). 

Vizsgálatainkat a MÁB-39/2008-as számú etikai engedélyének birtokában 

2009 februárja és 2009 júliusa között végeztük. 

A kutyák altatását az „Éber kutya MRI” címő résznél (4.1.5. alfejezet) leírt 

módon végeztük. 
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6. táblázat. A DTI vizsgálatban részt vett kutyák adatai. 

Ivar 
Kor  
[év] Fajta Azonosító Ivar 

Kor  
[év] Fajta Azonosító 

kan 9 magyar vizsla 09.3.K.0011 kan 5 labrador 09.3.K.0055 
kan 12 keverék 09.3.K.0033 kan 9 német juhász 09.3.K.0059 
kan 8 wolfspitz 09.3.K.0034 kan 13 collie 09.3.K.0074 
kan 14 keverék 09.3.K.0037 szuka 4 keverék 09.3.K.0036 
kan 3 labrador 09.3.K.0048 szuka 9 belga juhász 09.3.K.0063 
kan 5 tacskó 09.3.K.0049 szuka 5 cocker spániel 09.3.K.0075 
kan 1,5 Bichon Havanese 09.3.K.0052 nincs adat 09.3.K.0029 
kan 5 Bichon Havanese 09.3.K.0054     

 

4.4.2. Képalkotás 

A felvételek készítéséhez spin echo Echo-Planar Imaging (EPI) szekvenciát 

alkalmaztunk (TR = 10 000 ms, TE = 118 ms, szeletvastagság 3 mm, axiális 

vagy koronális síkú szelet, kibillentési szög (Flip Angle) 90 °, mátrixméret 

(felbontás) 256 × 256, FoV = 300 mm2, b = 700 s/mm2). A mért irányok 

száma = 12 + 1 volt, ugyanis a diffúzió súlyozott képeken kívül b = 0 s/mm2 

beállítással is készítettünk egy képsorozatot (T2-súlyozott képek). 

 

4.4.3. Adatfeldolgozás 

A diffúziós képsorozatok alapján látszólagos diffúziós együttható (ADC) és 

frakcionális anizotrópia (FA) térképeket kalkuláltattunk a DTI Studio szoftver 

segítségével (Version 2.4; H. Jiang and S. Mori, Radiology Dept., Johns 

Hopkins University, Baltimore, MD; SUSUMU ET AL. 2007). Az ADC esetén 

átlagértéket használtuk, ami a különbözı irányokban készült képek ADC-

értékeinek átlaga. Minden alany esetében két-két mintaterület (Region of 

Interest, ROI) kijelölése történt a jobb, illetve a bal féltekében, a frontális 

fehérállomány és laterális agykamra régiójában, majd az ezekben mért (átlag) 

ADC- és FA-értékeket elemeztük. Minden ROI azonos mérető, 5,235 mm 

átmérıjő volt. A ROI-k kijelöléséhez a T2-súlyozott (b = 0 s/mm2) térképek 

szolgáltak alapul. Adott félteke adott régiójának ADC- és FA-értékeit 

alanyonként mindig ugyanazon ROI-ban mértük. 
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Az adatok normális eloszlásának ellenırzéséhez Kolmogorov-Smirnov 

tesztet, az adott régió jobb, illetve bal oldali ROI-jában mért ADC- illetve FA-

értékek összehasonlításához páros t-próbát alkalmaztunk. A független változók 

(kor, ivar) adatsorainkra gyakorolt hatását kétmintás t-teszttel vizsgáltuk. A kor 

hatásának elemzéséhez két korcsoportot hoztunk létre: (1) 8 évesnél fiatalabb 

kutyák (2 szuka, 5 kan; átlagéletkor: 4,07 ± 1,37 év), (2) 8 éves vagy idısebb 

kutyák (1 szuka, 6 kan; átlagéletkor: 10,57 ± 2,37 év). 

 

4.4.4. Egészséges vs. beteg kutya ADC- és FA-értékeinek összehasonlítása 

Az esetlegesen megváltozott diffúziós viszonyok és a módszer beteg állatokon 

való alkalmazhatóságának vizsgálata céljából az egészséges kutyák 

csoportjának átlagadatait összevetettük egy beteg kutyában mért átlag ADC- és 

FA-értékekkel. Az ismertetett módon a beteg kutya esetében is a laterális 

agykamra és a frontális fehérállomány területén helyeztünk el ROI-kat. 

A beteg kutyánál (5 éves szuka boxer) hátsó testféli ataxiát, Bechterew-kórt 

(a gerincoszlopízület és kötıszövet krónikus gyulladásával járó ízületi 

betegség), és a 7-es lumbalis 1-es sacralis csigolyák kétoldali degeneratív 

gyökkompresszióját írták le. Az intracranialis MR-felvételeken tágult 

oldalkamrák láthatóak (26. ábra). 

 

   

26. ábra. Az oldalsó agykamrák tágulata kutyaagyban (T2-súlyozott, axiális 
MR-felvétel) 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK  

 

5.1. Éber kutya mágneses rezonancia képalkotás 

 

5.1.1. A tréning sikeressége 

Az általunk kidolgozott tréningsorozat – mely a kutyákat az éber állapotban 

történı MR-vizsgálatra készítette fel – hatékonynak bizonyult, ugyanis a 

kutyák megtanulták a kívánt pozícióban való (rögzítés és kábítás nélküli) 

mozdulatlan fekvést. A mozdulatlanság igazolására két ábrát mutatunk, mely a 

vizsgálat során való fejmozgásokat ábrázolja milliméterben és fokban. Ezek az 

ábrák a funkcionális képek utófeldolgozásának mozgáskorrekciós lépésében 

készültek (27. ábra). Természetesen – ahogy az emberek esetében sem – nem 

abszolút mozdulatlanságról beszélünk (0 mm-es és fokos elmozdulás), hanem 

olyan kismértékőrıl, mely a vizsgálat eredményét nem befolyásolja 

számottevıen (a felvételek készítése során ugyanis nagyobb voxelmérettel 

dolgoztunk, mint az elmozdulás átlagos mértéke). 

 

27. ábra. Éber kutya agyáról készült funkcionális MR-képsorozat 

mozgáskorrekciójakor keletkezı ábrák (részletek a szövegben) 

Az x tengelyen a scanszám található (1 scan = 2 sec), az y tengelyen az 
elmozdulás milliméterben (felül, translation) és fokban (alul, rotation). 

x, y, z: a tér három síkja; pitch, roll, yaw: ezekben a síkokban történı forgatás 
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Az elızıekben bemutatott mozgáskorrekciók mindegyike a „nyers” 

képsorozaton készült, vagyis azon a funkcionális képanyagon, amelyek a 

képalkotás során elsıdlegesen létrejöttek. A Siemens scannerhez tartozó 

szoftver azonban automatikusan végzett egy mozgáskorrekciót, aminek 

eredményeképpen ún. MoCoSeries képekhez jutottunk. 

 
 

 

28. ábra. Éber (felsı két diagram) és altatott (alsó két diagram) kutya agyáról 

készült mozgáskorrekciós ábrák 
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A 28. ábrán látható grafikonok a MoCoSeries képein végrehajtott 

mozgáskorrekcióból származnak, ezeken kisebb mértékő elmozdulásokat 

láthatunk. A bal oldali egy éber, a jobb oldali egy altatott kutya funkcionális 

képsorozatának mozgáskorrekciójából származnak. Mint megfigyelhetı, az 

éber állapotban készült felvételekhez viszonyítva hasonló mértékő elmozdulás 

történt az altatott kutya fejhelyzetében is, ami az éber, rögzítés nélkül fekvı 

állatok kellıen fix fejhelyzetét igazolja. 

 

Összegzésképpen tehát elmondható, hogy az éber kutyák MR képalkotása 

során az átlagos elmozdulás 0,5–1,0 mm és 0,1–2,0 ° között mozgott, ami 

átlagosan 5–6 perc alatt jött létre a kutyák fejhelyzetében. Ez mindenképpen 

figyelemre méltó eredmény tudva, hogy az állatokat semmilyen módon nem 

rögzítettük, nem kábítottuk, és nem altattuk. Ilyen mértékben noninvazív 

módszerrel készült MR-képalkotást ismereteink szerint mi végeztünk elsıként 

a világon kutyában. 

Természetesen a módszerünkbıl adódóan több esetben elıfordult, hogy az 

állat a vizsgálat közben jelentısen elmozdult (pl. felemelte a fejét). Ilyenkor 

elölrıl kezdtük a vizsgálatot lokalizáló méréssel, hiszen az adott mérést nem 

tudtuk felhasználni a nagy mozgási mőtermékek miatt. 

 

5.1.2. Anatómiai képek 

A kutyák éber állapotában különbözı szekvenciákkal készítettünk anatómiai 

felvételeket az agyukról. Ezekbıl néhányat mutat be a 29. ábra. 
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T1-súlyozott gradiens echo felvétel, kor 
sík (Kefir) 

T2-súlyozott spin echo felvétel, szag sík 
(Kefir) 

  

T1-súlyozott gradiens echo felvétel, kor 
sík (Dió) 

T2-súlyozott spin echo felvétel, tra sík 
(Dió) 

  

T1-súlyozott spin echo felvétel, kor sík 
(Bagira) 

T2-súlyozott spin echo felvétel, kor sík 
(Spock) 

29. ábra. T1- és T2-súlyozott strukturális felvételek éber kutyák agyáról 

Minden kép alatt a használt szekvencia, a felvétel síkja és zárójelben a kutya 
neve található 

Jelmagyarázat: tra = transzverzális, kor = koronális, szag = szagittális 
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5.1.3. Az éber és altatott állapotban készült felvételek minıségének 

összehasonlítása 

Minden paraméter mindkét kutya és állapot esetében normális eloszlást 

mutatott (p > 0,05; a pontos statisztikai értékeket a Melléklet 1. táblázata 

tartalmazza). 

Egyik kutya egyik paramétere esetében sem találtunk szignifikáns 

különbséget az éber és altatott állapotban készült felvételek értékei között 

(7. táblázat és 30., 31., 32. ábra). Tehát az általunk számolt, a 

szürkeállományra jellemzı jel/zaj érték, a fehérállományra jellemzı jel/zaj-

érték és a kontraszt (kontraszt GM-WM jel/zaj) paraméter is azt mutatta, hogy 

az éber állapotban, a kutya rögzítése nélkül készített strukturális felvételek 

hasonló minıségőek, mint az altatott kutya esetében készültek. 

 

7. táblázat. Kefir és Dió altatott vs. éber állapotban készült felvételeinek 

jellemzésére használt paraméterek statisztikai próbáinak eredménye 

Paraméter p-érték t-érték df Szekvencia 
 Kefir 

jel/zaj GM a vs. é 0,13 -1,57 19 T1 

jel/zaj WM a vs. é 0,87 0,17 19 T1 

kontraszt GM-WM jel/zaj a vs. é 0,08 -1,83 19 T1 

jel/zaj GM a vs. é 0,45 0,78 15 T2 

jel/zaj WM a vs. é 0,44 -0,79 15 T2 

kontraszt GM-WM jel/zaj a vs. é 0,16 1,46 15 T2 

 Dió 

jel/zaj GM a vs. é 0,16 -1,48 19 T1 

jel/zaj WM a vs. é 0,76 -0,31 19 T1 

kontraszt GM-WM jel/zaj a vs. é 0,40 -0,86 19 T1 

jel/zaj GM a vs. é 0,10 -1,86 19 T2 

jel/zaj WM a vs. é 0,06 -2,12 19 T2 

kontraszt GM-WM jel/zaj a vs. é 0,66 -0,46 19 T2 
Jelmagyarázat: GM = szürkeállomány, WM = fehérállomány, a = 

altatott, é = éber állapotban készült kép, df = szabadsági fok 
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30. ábra. A szürkeállományra jellemzı jel/zaj paraméterre kapott értékek 

átlaga és szórása 

Jelmagyarázat:GM = szürkeállomány, D = Dió, K = Kefir, 
a = altatott, é = éber állapotban készült kép, SE = standard hiba 

 

 

31. ábra. A fehérállományra jellemzı jel/zaj paraméterre kapott értékek átlaga 

és szórása 

Jelmagyarázat: WM = fehérállomány, D = Dió, K = Kefir, 
a = altatott, é = éber állapotban készült kép, SE = standard hiba 
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32. ábra. A kontraszt GM-WM jel/zaj paraméterre kapott értékek átlaga és 

szórása. A T1-súlyozott felvételek esetében kapott értékek -1-es szorzóval 

kerültek ábrázolásra 

Jelmagyarázat: GM = szürkeállomány, WM = fehérállomány, D = Dió, K = 
Kefir, a = altatott, é = éber állapotban készült kép, SE = standard hiba 

 

A két állapotban készült MR-felvételek közel azonos minıségét mutatja be 

a 33. ábra is. Az altatásban készült képen jól látszik az alvó állapot 

fenntartásához használatos légcsıtubus szabályos keresztmetszete. 

 

33. ábra. Éber (bal oldali kép) és altatott (jobb oldali kép) állapotban készült 

anatómiai felvétel ugyan arról a kutyáról 
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5.1.4. Az alanyok kiválasztásának szempontjai 

Alanyaink kiválasztásánál többféle szempontot kellett egyidejőleg figyelembe 

vennünk. 

› A kutya (agy)mérete: egy kistermető kutyának az agya is kisebb, ami a 

felvételek értékelését, az anatómiai struktúrák lokalizálhatóságát 

nagymértékben nehezíti. Kisebb agymérető kutyák vizsgálatához nagyobb 

térerejő (min. 3 T) scannerrel lenne érdemes dolgozni, hogy nagy 

biztonsággal lehessen a struktúrákat, az esetleges elváltozásokat 

azonosítani. Ennek hiányában tréningsorozatunkban kistermető kutyák nem 

vettek részt. 

› A kutya jól kontrollálhatósága: olyan kutyákkal dolgoztunk, amik családi 

környezetben éltek, így vélhetıen jobban szocializáltak (feltehetıen jobban 

engedelmeskednek az emberi utasításoknak), mint például a menhelyi 

kutyák. A képzettségben, kontrollálhatóságban való különbségek alanyaink 

esetén is megmutatkoztak. A két mozgássérültet segítı kutya különösen jó 

alanynak bizonyult ebbıl a szempontból, mert a segítı munkára való 

felkészítés révén már eleve jól tréningezettek, taníthatók voltak, 

megszokott volt számukra, hogy akár különleges feladatokat is 

elvégezzenek. Másik két alanyunkkal ehhez képest kevesebbet foglalkozott 

a gazdája, így e kevésbé összeszokott, „rutintalanabb” párosoknál több 

esetben fordult elı a kutya elmozdulása a képalkotás során. 

› A kutya fajtája: ez egy fontos kritérium abban az esetben, ha 

csoportanalízist végzünk, vagy például egy standard kutyaagy (atlasz) 

elkészítéséhez. Jelen esetben ez nem volt elsıdleges szempont. 

› A kutya temperamentuma, reaktivitása: felmerült, hogy a fontos szempont 

lehet alanyaink kiválasztásánál.* Az embernél ismert figyelemhiányos 

                                                 
* Magas reaktivitásnak nevezzük az új ingerekre és helyzetekre adott megnövekedett aktivitást, 
míg alacsony reaktivitáson a stabil, közömbös viselkedést értjük (pl. GODDARD – BEILHARZ, 
1986). 
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hiperaktivitási zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 

elıfordulása kutyák esetében is igazolt, sıt ennek genetikai háttere is egyre 

inkább feltárt (pl. INOUE-MURAMAYA ET AL . 2002; HÉJJAS ET AL. 2007). Az 

elızetes várakozásainkkal ellentétben azonban azt tapasztaltuk, hogy ez a 

jellemvonás nem befolyásolta jelentısen e kutya teljesítményét a 

tréningben és a vizsgálatokban. 

› Mágnesezhetı fém vagy pacemaker jelenléte: mint minden MR 

vizsgálatnál, esetünkben is kizáró ok volt (a kutya és a tréner esetében is). 

› A nevelı (gazda) kooperációs készsége: mivel hosszú távú 

kísérletsorozatról volt szó, melyben egy-egy alany akár évekig részt vett, 

azért a kutya kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kellett venni ezt a 

szempontot is. 

 

5.2. Funkcionális mágneses rezonancia képalkotás éber kutyában 

 

Elızetes terveinkkel ellentétben nem tudtunk kellı számú funkcionális MR-

vizsgálatot végezni éber kutyákban. Alanyaink az fMR-vizsgálattal 

párhuzamosan lettek kiképezve a mozgássérültet segítı munkára, mely 

felkészítés egy meghatározott ütemterv szerint zajlott.* A protokoll szerint 

elérkezett a kutyák átadási ideje a mozgássérült gazdának – azonban ekkor még 

folytak a képalkotó vizsgálataink. Mivel ezen a kutyák elsıdleges feladata a 

segítı munka (erre „dedikált” alapítványi kutyák), így sajnos, le kellett 

mondanunk alanyaink további fMR-vizsgálatáról. Az új gazdák nagyfokú 

kooperációja révén ugyan az állatok átadása után is lehetıségünk nyílt még 

néhányszor a kutyák fMRI-jére, ezt azonban nem lehetett hosszútávon 

kivitelezni. 

                                                 
* A felkészítési idı alatt, amíg a nevelıvel lakott a kutya, viszonylag könnyen kivitelezhetıek 
voltak a vizsgálatok. 
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Mindezek ismeretében hangsúlyozzuk, hogy azt itt bemutatásra kerülı 

eredményeket megfelelı óvatossággal szabad csak kezelni. Kellı 

adatmennyiség hiányában, és bizonyos metodikai nehézségek miatt ugyanis 

komplexebb interpretációk levonására nem alkalmasak, inkább csak a 

módszertani aspektusok elemzése céljából mutatjuk be. 

 

5.2.1. Kezdeti eredmények 

A kutyák betanítása mellett a rendelkezésünkre álló idı jelentıs részét a 

paradigmák kidolgozása, kutyára való adaptációja vette igénybe. Az agyon 

kívüli aktivációknak a nemzetközi szakirodalom szerint lehetnek fiziológiai 

okai, de gyakran a statisztikai feldolgozás „hibájából” vagy az 

aktivált/nemaktivált képek jel/zaj arány viszonyaiból eredhetnek. 

Dolgozatomban az agyon belüli aktivációkat interpretáljuk. 

Jutalomfalat képe projektorról vetítve: A jutalomfalatokat ábrázoló képek 

láttán számos régióban történt aktiváció a kutya agyában. Ezek közül 

kiemeljük a nucleus caudatust (34. ábra), mely egyes irodalmi adatok szerint a 

jutalmazó rendszer része (a dopamin-közvetítette jutalmazó hatás nagyban függ 

a striátum és a frontális kéreg bizonyos területeinek mőködésétıl; SCHULTZ, 

1997). 

 
34. ábra. Jutalomfalat képének vetítésére kutyaagyban megjelenı aktivációk 

A nyíl a n. caudatus területére lokalizálható aktív pontot mutatja (axális nézet) 
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Ezen túl aktivációt tudtunk kimutatni a kutya látókérgében, a lobus 

occipitalisban is (35. ábra). 

 

35. ábra. Jutalomfalat képének vetítésére kutyaagyban megjelenı aktivációk a 

lobus occipitalis területén (koronális nézet) 

 

Szomatoszenzoros ingerlés: Az ingerlés hatására aktivációt kaptunk a jobb 

oldali szomatoszenzoros kéregben, az area sensorica contralateralisban és a 

nucleus caudatusban egyaránt (36. ábra). Utóbbi magyarázata lehet, hogy 

kutyában a simogatás sok esetben mint jutalom jelenik meg, ezért válthatott ki 

a jutalmazó rendszer részeként említett nucleus caudatusban aktivációt. 

 

 

36. ábra. Szomatoszenzoros ingerlés hatására kutyaagyban megjelenı 

aktivációk. A jobb oldali aktív pont az area sensorica contralateralis, míg a 

legcranialisabb a nucleus caudatus területére lokalizálható (axiális nézet) 



 86 

5.2.2. Módszertani tapasztalatok 

E részben azon metodológiai tapasztalatainkat ismertetjük, melyeket az éber 

kutyák fMR-vizsgálata során győjtöttünk össze. Mivel egy új, általunk 

kidolgozott módszert mutatunk be, fontosnak tartunk minden olyan 

tapasztalatról szólnunk, melyek hasznosak lehetnek akár más állatfaj (éber) 

fMR-vizsgálatához. Mindkét alanyunk nyugodtan viselkedett az fMRI-mérések 

alatt, soha nem mutattak abnormális mértékő félelmet. Minden jel arra 

mutatott, hogy a kutyák „szeretnek” vizsgálatunkban részt venni (pl. többször 

elıfordult, hogy a vizsgálat végeztével a kutya még visszaugrott a scanner 

asztalára, és nem „akarta” elhagyni a vizsgálati helyiséget). 

Számos szempontot figyelembe kell venni egy éber kutya fMRI 

tervezésekor és kiértékelése során: 

› A paradigma tervezése: optimálisan kellett meghatározni az aktív blokkok 

(ingerlés) számát, hisz a blokkok számának növelése a kutya 

elmozdulásának egyre nagyobb valószínőségével járt együtt. Minél több 

aktív szakaszt tartalmaz a paradigma, annál jobb és egyértelmőbb 

eredményekre számíthattunk (egy bizonyos blokkszámig; KOZÁK, 2007), 

de az állat az idı elırehaladtával egyre nagyobb eséllyel mozdult el. 

› Az aktív szakaszok hosszának megválasztása: figyelembe kellett venni, 

hogy a kutya a túl hosszú ideig (percekig) tartó azonos inger iránt 

elveszítheti az érdeklıdését (ami növelheti az elmozdulás esélyét is). 

Ugyanakkor túl rövid (néhány másodperces) blokk választása a 

hemodinamikai válaszgörbe lefutási ideje (5–6 s) miatt nem volt ajánlatos. 

› A stimulus megválasztása: szintén kardinális kérdés egy fMR-vizsgálathoz. 

Ismert, hogy a kutyák rendkívül fejlett szaglórendszerrel rendelkeznek, így 

logikus lett volna ezt a modalitást választani, azonban megfelelı MR 

kompatibilis ingerlıkészülék hiányában nem állt módunkban szagingerek 

kontrollált körülmények közötti adása. Hangingerek adására módszertani 

nehézségek miatt szintén nem került sor. 
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PONGRÁCZ ET AL. (2003) munkájából tudjuk, hogy a kutyák képesek 

értelmezni bizonyos kétdimenziós, projektoros ingereket, ezért is 

döntöttünk a vizuális ingerek e módon történı prezentálásáról, mert így 

standard ingereket tudtunk adni, és plusz hangingerek (a vizsgálatot 

koordináló személytıl származó utasítások) sem okoztak nem kívánatos 

aktivációt. A vizuális ingerlésnél ugyan azt tapasztaltuk, hogy a kutya 

érdeklıdését valamivel jobban felkeltette, ha a nevelıje „élıben” jelent 

meg és tőnt el a scanner végén, mintha projektorról vetítettünk hasonló 

ingert, de ekkor nagyobb volt az elmozdulás veszélye is. 

› Az SPM kiértékelı programmal kapcsolatos tapasztalataink: alapvetıen 

alkalmasnak találtuk e szoftvert a kutya fMRI adatok kiértékelésére, 

azonban szem elıtt kellett tartani, hogy e programcsomagot alapvetıen 

humán adatsorok utólagos feldolgozásához (post-precessing) használják. 

Ebbıl következıen minden sablon (pl. az ún. glass brain), templát emberi 

agyat ábrázol, és erre illeszti rá elsıdlegesen a kutyaadatokból nyert 

aktivációs térképet. Lehetıség volt az egyedi (kutya) strukturális 

felvételekre való illesztésre, de standard agyatlasz nem állt 

rendelkezésünkre. 

› A standardizáció, normalizáció kérdése: ahogy a bevezetıben írtuk, a 

kutyák agya több tényezı miatt sokkal heterogénebb, mint az embereké, 

ezért, egy standard agyatlasz elkészítéséhez egy adott fajta adott ivarát 

kellene kiválasztani. Amennyiben erre lehetıség van, szerencsés lenne a 

funkcionális MR-vizsgálatokat nem különbözı fajtájú kutyákban végezni, 

standard agyatlaszt készíteni, és normalizált adatokat használni a 

kiértékelésnél. Esetünkben ezekre nem volt lehetıség, és nem is ilyen 

irányú módszertani fejlesztés volt az elsıdleges célunk, így egyedi 

kiértékelést végeztünk. 

› Jutalomfalat alkalmazása: a tréning során kellı „késleltetéssel” javasolt. 

Amennyiben a kutya ahhoz szokott a kiképzés során, hogy a helyes 
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viselkedés azonnal jutalmazásra kerül, úgy nem mellızhetjük a jutalomfalat 

adását az fMRI közben sem. Ez (feltehetıen) a jutalmazó rendszer 

aktivációjával és túlzott fejmozgással járna együtt, melyek kerülendık. A 

klikker tréning módszere lehetıvé tette, hogy a jutalomfalatot „késleltetve”, 

a funkcionális vizsgálat legvégén adjuk az állatnak, így az annak 

elfogyasztásával járó aktivitás nem okozott problémát. 

› A tréner jelenléte: a funkcionális vizsgálatoknál törekedtünk arra, hogy 

minél kevésbé legyen jelen a tréner a kutya látómezejében. Kísérletet 

tettünk a kiképzı teljes „kivonásáról” e helyzetbıl, azonban azt 

tapasztaltuk, hogy ekkor a kutya elaludt vagy elmozdult (mert már 

semmi/senki nem jelezte számára, hogy még mozdulatlanul kell feküdnie). 

Ezért azt a megoldást választottuk, hogy a trénernek csak a kézfejét láthatta 

a kutya, ami a folyamatos kontrollt biztosította, de az aktivációs mintázatot 

talán minimálisan befolyásolta.* 

› A kutya lihegése: erısen befolyásolja a funkcionális MR-képalkotás 

sikerességét. Meleg (nyári) idıben a vizsgáló helyiségbe és a scannerbe 

beszerelt hőtési lehetıség is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy alanyaink 

lihegése olyan mértékben abbamaradjon, hogy érdemi méréseket tudjunk 

végezni. Javasoljuk tehát e vizsgálatok hővösebb idıben (nyáron pl. a késı 

esti órákban) való kivitelezését. 

› Nagy mágneses tér jelenléte: a vizsgálatainkhoz használt 1,5 Tesla térerejő 

MR-berendezés mágneses térereje 30 000-szer erısebb a Föld mágneses 

térerejénél, mellyel a kísérletek tervezésénél és kivitelezésénél is számolni 

kellett. Egyrészt a potenciális veszély miatt minden esetben be kellett 

tartani a biztonsági elıírásokat (állatnak és embernek egyaránt), másrészt 

MR kompatibilis megoldásokat kellett találni az ingerléshez. A vizuális 

                                                 
* E tapasztalatunk alapján az új alanyok kiképzését úgy lenne érdemes módosítani, hogy 
mozdulatlanul feküdjön és éberen figyeljen mindaddig, amíg más utasítást nem kap, akkor is, 
ha humán kontroll látszólag nincs jelen, pl. a kiképzı a háta mögé sétál. 
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ingerlésnél az „Anyag és módszer” részben ismertetett speciális, a humán 

vizsgálatoknál bevált technikától eltérı megoldásokat kellett találnunk a 

vizsgálat kivitelezhetıségéért. 

 

5.2.3. Összefoglaló értékelés 

Éber, nem rögzített kutyák fMR vizsgálatairól megállapíthatjuk, hogy bár több 

módszertani nehézséggel szembe kellett nézni a paradigmák fejlesztése, 

kivitelezése és az adatok kiértékelése során egyaránt, végeredményben 

sikeresnek nevezhetı ez az eljárás. Hangsúlyozzuk, hogy ilyen mértékben 

noninvazív MR-képalkotás eddig még nem történt sehol a világon kutyákkal, 

módszerünk úttörı jellege miatt nem tudtunk bevált sémákat alkalmazni. Ezek 

ellenére többféle modalitásban értelmezhetı aktivációkat kaptunk, kezdeti 

méréseink kiindulópontjai lehetnek e technika továbbfejlesztésének. A kutya 

éberségét kihasználva számos olyan kérdésre választ kaphatunk, melyek 

megválaszolására altatott, kábított állatok esetén nincs lehetıség. 

 

5.3. Humán funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatok 

 
5.3.1. fMRI információk integrálása sugárterápiás tervezésbe – esetbemutatás 

Az fMRI eredménye: A T1-súlyozott strukturális felvételek alapján 

megállapítható, hogy az operált terület, a reziduális tumor és az ödéma a bal 

agyfélteke parieto-occipitális régiójának jelentıs részét érintette. A bemutatott 

képeken az SPM kiértékelı program sajátságai miatt nem radiológiai (jobb–bal 

oldal felcserélve), hanem idegsebészeti nézetben (jobb és bal oldal a valós 

oldaliságnak megfelelıen) látható az agy. 

Az elsı paradigma (magyar és angol szöveg felolvasása) során a 

legkiterjedtebb összefüggı aktivációt (310 voxel) a jobb oldali középsı 

temporalis gyrus területén kaptuk (37.A ábra), ami megfelel az irodalomból 

ismert elsıdleges hallókéregnek (MOROSAN ET AL. 2001). Ez a kiterjedt 
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aktiváció a beszédértésben nélkülözhetetlen szerepet játszó Wernicke-areát is 

érintette. A tumor és ödéma által érintett bal hemiszfériumban diszlokált 

aktivációt találtunk, az ödémától cranialis irányba kissé eltolva, a középsı 

temporalis gyrusban (37.B ábra). Ezen túl több kisebb aktív voxelcsoport is 

megfigyelhetı volt az agy különbözı régióiban (Melléklet, 1. ábra), melyek 

értelmezésétıl jelen dolgozatban eltekintünk, mert a sugárterápiás tervezéshez 

ezeket nem vettük figyelembe. 

  

37. ábra. A magyar és angol szöveg hallgatása során aktiválódott középsı 
temporalis gyrus a jobb (A) és a bal (B) féltekében, a szagittális (bal felsı), 

koronális (jobb felsı) és az axiális (bal alsó) síkokban (p < 0,001; 
korrekciómentes). A színskála az aktiváció fokát jelzi (T-érték, a világosabb 

szín erısebb hemodinamikai választ mutat) 
 

A második funkcionális MRI (bal kézfej érintése és enyhe szúrása) során a 

legerısebb aktivációt a bal oldali ingerlésnek megfelelıen a jobb féltekében 

kaptunk, a gyrus postcentralis alsó részén (38. ábra). Ez irodalmi adatok 

szerint (GEYER ET AL. 1999; GREFKES ET AL. 2001) emberben megfelel az 

elsıdleges szomatoszenzoros kéregnek. Elvárásainknak megfelelıen (csak a 

bal kézen történt ingerlés) az ödémával érintett bal hemiszfériumban nem 

mutattunk ki a szomatoszenzoros kéregre esı aktivációt. A vizsgálat során 

aktiválódott egyéb területek a Melléklet 2. ábráján láthatók. 
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38. ábra. Az aktivációs térkép globális maximuma a szagittális (bal felsı), a 
koronális (jobb felsı) és az axiális (bal alsó) síkokban megjelenítve, ami a bal 

kézfej érintése és szúrása során jött létre (p < 0,001; korrekciómentes) 
 

A harmadik fMRI során (fejben összeadás) legerısebben az alsó parietális, 

angularis, supramarginalis régióban, a lebenyek határterületén, az ödéma 

következtében kissé diszlokáltan történt aktiváció (39. ábra). Ezek a területek 

jelentıs szerepet töltenek be az aritmetikai feladatok végzésében (HUGHDAHL 

ET AL. 2004), így nem meglepı a fejszámolás hatására bennük létrejövı 

aktiváció. 

 

39. ábra. A beteg fejszámolása közben, a bal hemiszfériumban aktiválódott 
területek a szagittális (bal felsı), a koronális (jobb felsı) és az axiális (bal alsó) 

síkokban (p < 0,001; korrekciómentes) megjelenítve 
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Ezen túl a hippocampus széli részére is esett egy jelentısebb mérető aktív 

voxelcsoport (40. ábra), mely aktiváció összefüggésben állhat a kognitív 

feladat kivitelezéséhez szükséges munkamemóriával (AXMACHER ET AL. 2009). 

A vizsgálat során aktiválódott egyéb területek a Melléklet 3. ábráján láthatók. 

 

 
40. ábra. A hippocampus területén kimutatott aktiváció a szagittális (bal felsı), 

a koronális (jobb felsı) és az axiális (bal alsó) síkokban (p < 0,001; 
korrekciómentes) megjelenítve 

 

 

Rizikószervek definiálása: A funkcionális MRI eredménye alapján a 

konvencionális kontúrozási eljáráshoz képest (ahol a szemek, az idegpályák, a 

chiasma opticum és az agytörzs volt megjelölve védendı területként) további 

négy rizikószervet (Organs at Risk, OR) definiáltunk a tumorhoz képest 

kontra-laterálisan: a superior temporális gyrus, a középsı temporális gyrus, a 

linguális gyrus és a superior frontális gyrus területén. Mivel csak korlátozott 

számú rizikószervet volt érdemes definiálni, így a nagyobb kiterjedéső 

aktiválódott területeket választottuk ki az fMRI eredménybıl rizikószervként, 

míg a kisszámú voxelt érintı aktivációkat ez esetben figyelmen kívül hagytuk. 
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A sugárterápiás tervek összehasonlítása: A sugárterápiás tervezés részleteibe 

nem elmerülve, röviden bemutatjuk a háromféle terv eredményét: 

(1) Az fMRI eredményeit nem használó konformális 3D terv két koplanáris 

mezıt használt a célterület besugárzásához (isocenterbe 40 Gray (Gy) 

sugárdózis). 

(2) Az fMRI eredményeit is figyelembe vevı konformális 3D terv három 

koplanáris mezıvel számolt (isocenterbe 40 Gy, tervezett céltérfogatba 

60 Gy sugárdózis). 

(3) Az intenzitás modulált sugártervezés (IMRT) 7 mezı 157 szegmensével 

jutatta a sugárdózist a tervezett céltérfogatba (40 Gy), miközben a 

rizikószervek átlagosan 5–10 Gy sugárterhelésben részesültek. 

 

Az fMRI információk felhasználásával készült 3D konformális, illetve 

IMRT terv alapján tehát körülbelül 50%-kal kisebb átlag sugárdózist kaptak a 

funkcionális rizikószervek az fMRI információkat nem használó 3D tervhez 

képest. A háromféle sugárkezelési terv esetén a különbözı agyi struktúrákra 

adott minimum, maximum és átlag dózis értékek és azok térfogati adatait a 

Melléklet 2. táblázata ismerteti. 

 

Összefoglalás: Esettanulmányunk eredményei azt mutatták, hogy a 

funkcionális MRI információk integrálhatók a konvencionális 3D alapú 

sugárkezelés tervezésébe, így lehetıvé válik a funkcionális területek 

(lényegében funkcionális rizikószervek) megkímélése a célterület maximális 

ellátása mellett. 
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5.3.2. fMRI információk felhasználása idegsebészeti mőtét tervezéséhez – 

esetbemutatás 

A T1-súlyozott 3D és a T2-súlyozott felvételek alapján megállapítható, hogy a 

bal féltekében a tumor és a környezı ödéma kiterjedten helyezkedik el, 

valamint középvonali diszlokáció is megfigyelhetı. A negyedik agykamra 

mentén bal oldalon egy körülbelül 18 mm-es elmosódott határú jelintenzitás-

fokozódás látható, ami valószínőleg szintén térfoglalásnak felel meg. 

 

Az fMRI eredménye: A funkcionális MRI alapján számolt aktivációs térképet a 

beteg háromdimenziós, nagy felbontású T1-súlyozott strukturális felvételeire 

vetítettük. A beteg az fMRI során megfelelıen kooperált, az aktív és nyugalmi 

szakaszok jól elkülöníthetıek voltak. A jobb és bal kézfej mozgatása közben a 

Melléklet 4. ábráján látható területek aktiválódtak. 

A kiértékelés során lokalizálni tudtuk mindkét féltekében a mozgatókérget 

(precentralis gyrus, 41. ábra). Az axiális síkú szeleteken jól látható, hogy a 

daganatos, térfoglaló folyamat nem érintette a mozgatóközpontot. 

 

  

41. ábra. Az aktivációs térkép a szagittális (bal felsı), a koronális (jobb felsı) 
és az axiális (bal alsó) síkokban (p < 0,001; korrekciómentes) megjelenítve, 
ami a bal és a jobb kézfej mozgatása során jött létre. A kék célkereszt a bal, 

illetve jobb oldali mozgatókérget (precentralis gyrus) mutatja 
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Összefoglalás: Funkcionális MR-vizsgálatunk eredményesnek mondható, mert 

a beteg kooperációjával lokalizálni tudtuk mindkét féltekében a 

mozgatóközpontot. E vizsgálat segítségével képet kaptunk a tumoros, ödémás 

terület és a mozgatókéreg viszonyáról, az aktiváció kiterjedésérıl, ami az 

idegsebészeti beavatkozás tervezésénél plusz információt jelentett. 

 

5.3.3. A humán funkcionális MR-vizsgálatok összefoglaló értékelése 

E modern képalkotó eljárás esetében az alapkutatásokon kívül többféle klinikai 

alkalmazásra nyílik lehetıség. Ezek közül kettıre (sugárterápia, illetve 

idegsebészeti mőtét tervezésének segítése) mutattunk példát. Mivel a 

kisállatoknál alkalmazható klinikai fMRI protokollok nem álltak 

rendelkezésünkre, ezért emberi eseteken mutattuk be a humán orvoslásban már 

mőködı klinikai funkcionális MR-képalkotást. Az fMRI állatorvosi képalkotó 

diagnosztikába való adaptálásának lehetıségeirıl a „Következtetések, 

javaslatok” fejezetben szólunk. 

 

5.4. Diffúziós mágneses rezonancia képalkotás kutyában 

5.4.1. ADC- és FA- értékek elemzése 

Az egészséges kutyák csoportjára vonatkozólag minden adatsor (FA- és ADC-

értékek) normális eloszlást mutatott (p > 0,05), a statisztikai elemzés részleteit 

a Melléklet 3. táblázata tartalmazza. A független változók tekintetében nem 

találtunk szignifikáns különbséget sem a korcsoportok, sem a kanok és a 

szukák között (p > 0,05 minden esetben, részletek a Melléklet 4. és 5. 

táblázatában), így az összes kutya adatát összevontan elemeztük. 

Az átlag ADC- és FA-értékeket tekintve egyik területnél sem találtunk 

szignifikáns különbséget a jobb és bal oldali hemiszfériumban mért adatok 

között (p > 0,05 minden esetben). Az egyes ROI-kra jellemzı ADC- és FA-

értékek átlagait, szórásait és a páros t-próba eredményét a 8. táblázat 

tartalmazza. 
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8. táblázat. A bal és jobb féltekei ROI-kban mért ADC-értékek átlaga, szórása 

és a páros t-próba eredménye 15 egészséges kutya agyában mérve 

Terület 
 

Bal félteke 
átlag (SD) 

ADC (*10-3) 
[mm2/s] 

Jobb félteke 
átlag (SD) 

ADC (*10-3) 
[mm2/s] 

Bal vs. 
jobb 

félteke 
t-érték 

Bal vs. 
jobb 

félteke 
p-érték 

 ADC-értékek 
frontális WM 0,89 (0,15) 0,90 (0,15) 0,37 0,72 
laterális agykamra  2,27 (0,71) 2,12 (0,70) 1,16 0,27 
 FA-értékek 
frontális WM 0,40 (0,14) 0,39 (0,14) 0,47 0,65 
laterális agykamra  0,22 (0,05) 0,25 (0,09) -1,62 0,13 

Jelmagyarázat: WM = fehérállomány, SD = standard deviáció, ADC = 
látszólagos diffúziós együttható, FA = frakcionális anizotrópia 

 

A saját vizsgálatunkból származó (WALTER ET AL. 2009) humán adatokkal 

való összevetés alapján megállapítható, hogy a kutya és ember agyában mért 

ADC- és FA-értékek nagyságrendileg megfelelnek egymásnak (9. táblázat). 

 

9. táblázat. Kutya és emberi agy hemiszfériumaiban mért ADC- és FA-értékek, 

és a féltekei értékek összehasonlítására alkalmazott páros t-próba eredménye 

Terület 
FAJ 

Bal félteke 
átlag (SD) 

ADC (*10-3) 
[mm2/s] 

Jobb félteke 
átlag (SD) 

ADC (*10-3) 
[mm2/s] 

p-
érték 

Bal félteke 
átlag (SD) 

FA 

Jobb félteke 
átlag (SD) 

FA 

p-
érték 

frontális 
WM 
KUTYA 

0,89 (0,15) 0,90 (0,15) 0,72 0,40 (0,14) 0,39 (0,14) 0,65 

frontális 
WM 
EMBER 

0,79 (0,05) 0,79 (0,04) 0,94 0,59 (0,05) 0,57 (0,07) 0,49 

laterális 
agykamra 
KUTYA 

2,27 (0,71) 2,12 (0,70) 0,27 0,22 (0,05) 0,25 (0,09) 0,13 

laterális 
agykamra 
EMBER 

3,37 (0,31) 3,35 (0,27) 0,88 0,24 (0,10) 0,23 (0,08) 0,79 

Jelmagyarázat: ADC = látszólagos diffúziós együttható, FA = frakcionális 
anizotrópia, WM = fehérállomány, SD = standard deviáció 
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A kutyák esetében azonban lényegesen kevesebb régiót tudtunk 

megbízhatóan lokalizálni, az agy kisebb méretébıl kifolyólag. Egy 

nagyfelbontású szekvencia lehetıséget ad ekkora agyméretnél is több régió 

beazonosítására, ám a diffúziós szekvenciánál erre nem volt lehetıségünk. 

 

5.4.2. Egészséges vs. beteg kutya ADC- és FA-értékeinek összehasonlítása 

Demonstráltuk, hogy mód van (amennyiben a strukturális elváltozás nem 

túlzott mértékő) beteg állat agyában is ADC- és FA-értékek mérésére. A beteg 

kutya ADC- és FA-értékei eltértek az egészségesekétıl (10. táblázat), azonban 

statisztikai analízis nélkül (és mivel egyetlen, izolált esetrıl van szó) nem lett 

volna szerencsés hipotéziseket felállítani a számok különbözıségének 

magyarázatára. Egy komplexebb, több alannyal végzett vizsgálat esetén 

lehetıség nyílhat az egészséges és beteg állatokban mért értékek statisztikai 

összehasonlítására is. 

 

10. táblázat. Egy beteg és 15 egészséges kutya agyában mért FA- és ADC-

értékek 

 Beteg Egészséges (átlag) Egészséges (SD) 
FA    
frontális WM bal  0,53 0,40 0,14 
frontális WM jobb  0,52 0,39 0,14 
lat. agykamra bal 0,06 0,22 0,05 
lat. agykamra jobb 0,06 0,25 0,09 
ADC (×10-3) [mm2/s]       
frontális WM bal  0,75 0,89 0,15 
frontális WM jobb  0,67 0,90 0,15 
lat. agykamra bal 3,15 2,27 0,71 
lat. agykamra jobb 3,08 2,12 0,70 

Jelmagyarázat: FA = frakcionális anizotrópia, ADC = látszólagos diffúziós 
együttható, WM = fehérállomány, SD = standard deviáció 
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5.4.3. Módszertani tapasztalatok 

Ezen részben a kutyák intracranialis diffúziós képalkotása során tapasztalt 

módszertani elınyöket és hátrányokat foglaljuk össze. 

Elınyök: 

› Több olyan, az alapkutatásban még nyitott kérdésre adhatunk választ a 

diffúziós képalkotás felhasználásával, amit egyéb (pl. T1/T2-súlyozott) 

szekvenciákkal nem (vagy csak késıbbi stádiumban) lehetne 

megválaszolni. 

› Új, az eddigi klinikai rutinban nem mért adatok nyerhetık a kutya 

agyából. A diffúziós szekvencia alkalmazásával, illetve kiegészítı 

mérésekkel (pl. adott képlet FA-, ADC-értékeinek meghatározásával) 

olyan plusz információhoz juthat az állatorvos, mely segítségére lehet a 

diagnózis felállításában. 

› Az általunk alkalmazott módszer alapját képezheti egy normálérték 

adatbázis kialakításnak. 

Hátrányok: 

› A relatív kismérető képletek nehezen beazonosíthatók és mérhetık, 

mivel nem nagyfelbontású (hanem egy gyors) szekvenciáról van szó. 

› A képek nagyításával jelentısen romlik a minıség („pixelesedés”). 

› A három vizsgálati sík képminısége között jelentıs különbség van. 

Mivel nem háromdimenziós mérésrıl van szó, a post-processing során 

rekonstruált két másik (nem a mérés során alkalmazott) sík rosszabb 

minıségő. A különbözı vizsgálati síkok nehezen hangolhatók össze, 

így az egyes képletek 3D leképezése és mérése gyengén kivitelezhetı. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK , JAVASLATOK  

 

6.1. Kutatási eredményeink elméleti és gyakorlati hasznosítása 

 

Dolgozatomban az MRI kétféle típusának – funkcionális és diffúziós MR-

képalkotásnak – intracranialis felhasználási lehetıségeirıl számoltunk be 

kutyában és emberen. 

Bemutattunk egy új, általunk kidolgozott tréningsorozatot, mely 

eredményeképpen lehetıség nyílik éber kutyák rögzítés és altatás nélküli MR 

vizsgálatára. Módszerünk használhatóságát bizonyítja, hogy ugyan azon kutyák 

agyáról éber és altatott állapotban készült strukturális felvételek minısége 

között nem találtunk szignifikáns eltérést. 

Új metodikánk segítségével olyan stimulációk is kivitelezhetıek az fMRI 

során, melyre az altatott állatok esetében nincs lehetıség. További elınye, 

hogy nem kell számolni az állat rögzítésébıl eredı stresszel, az anesztetikumok 

agyi aktivációt módosító hatásával, illetve állatvédelmi szempontok sem 

szólnak ellene. Módszerünk az alapkutatáson túl használható olyan klinikai 

esetekben is, amikor a kutya altatása valamilyen okból nem kivitelezhetı, 

és/vagy nem akut esetrıl van szó (van idı a kutya betanítására). Kivételes 

lehetıséget teremthet például epilepsziás kutyák vizsgálatában, illetve más 

MR-technikák éber kutyákon való alkalmazásában is. 

Az éber kutyák MR képalkotása során szerzett módszertani tapasztalataink 

felhasználhatóak akár más fajok hasonló vizsgálataihoz, különös tekintettel a 

paradigma-tervezésre és az adatok kiértékelésre. 

A dolgozatomban bemutatott két (idegsebészeti mőtétet és sugárterápiát 

megelızı) humán fMRI irányt mutat e vizsgálóeljárás állatorvosi célú 

képalkotó diagnosztikába való adaptációs lehetıségeit illetıen. Ennek 

részleteirıl a következı alfejezetben írunk. 
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A disszertációmban ismertetett diffúziós MRI módszertani tapasztalata, 

hogy a kiértékeléshez használt DTI Studio nevő szoftver alkalmas a kutyaagy 

diffúziós felvételeinek értékelésére, bár a három vizsgálati sík képminısége 

között jelentıs különbségek vannak, és a képek nagyításával jelentısen romlik 

a minıség. A humán vizsgálati eredményekkel összehasonlítva elmondható, 

hogy a kutyában mértek nagyságrendileg megfeleltek a humán értékeknek, 

azonban a relatív kis méret miatt jelentısen kevesebb képlet volt azonosítható 

megbízhatóan (ez az oka annak, hogy csak két területrıl származnak ADC- és 

FA-értékek e dolgozatban). 

 

6.2. Továbblépési lehetıségek 

 

Az általunk kidolgozott tréningsorozat sikerességébıl kiindulva érdemesnek 

tartjuk e kutatási téma továbbvitelét az alábbi irányokba: 

› újabb alanyok kiképzése és funkcionális MR-vizsgálatokba való bevonása, 

› más modalitások (pl. szaglás, ízérzékelés, hallás) bevonása, bizonyos 

technikai fejlesztések mellett, 

› további kiértékelı programok alkalmazása a komlexebb, sokrétőbb 

adatelemzés érdekében, 

› összetettebb, többször ismételt mérések. 

 

A kutyák éberségét kihasználó paradigmák lehetıséget adnak: 

› különbözı szociokognitív területek lokalizálására, 

› az etológiából ismert viselkedésmintázatok hátterének feltárására, 

› a szedált és éber állapotban kapott aktivációk összehasonlítására (pl. 

összevetés WILLIS ET AL. 2001b munkájával), 

› az éber nyugalmi állapot vizsgálatára, 
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› klinikai jellegő kérdések megválaszolása, például súlyos humán 

agysérülés, majd ennek terápiájának modellezésére kutyában. 

A humán eseten bemutatott fMR-vizsgálatok állatorvosi diagnosztikai 

felhasználásra való adaptációja a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetének reális célja lehet. Tumoros kutyák sebészeti 

ellátása és/vagy sugárterápiája mellett szól, hogy (1) a kutyákban és 

macskákban elıforduló daganatok, szemben a rágcsálókéval, jobban 

hasonlítanak az emberben elıfordulókhoz; (2) a kutyák és macskák megfelelı 

méretőek a különbözı képalkotó eljárások, valamint a sebészi intervenciók 

végzéséhez; (3) a besugárzási mezık mérete, valamint a kemoterapeutikumok 

dózisai és toxicitása hasonlítanak az emberben alkalmazottakhoz 

(GARAMVÖLGYI , 2007). Ahogy a fentebb idézett hazai munkában olvashatjuk: 

„A fentiekben felsoroltak ugyanakkor azt is lehetıvé teszik, hogy a humán 

gyakorlatban már mőködı diagnosztikai és terápiás eljárásokat a kutyák és 

macskák gyógykezeléséhez adaptáljuk.” Ezen ellátás képalkotó diagnosztikai 

protokolljának része lehet a funkcionális MRI is az intracranialis eseteknél. 

Bizonyos paradigmák (pl. passzív mozgatás, látómezı aktiválása) esetén nem 

feltétel az alany ébersége, így egyes funkciók lokalizálása altatott/kábított 

állatok esetén is lehetséges (pl. WILLIS ET AL. 2001). 

A kutyákban végzett diagnosztikai MR-vizsgálatok során a diffúziós 

szekvenciák (és az ezek alapján kalkulált ADC- és FA-térképek) segíthetnek 

egyes – akár a humán irodalomból ismert – patológiás elváltozások 

kimutatásában. Ezek a szekvenciák szélesebb körben alkalmazhatók 

állatkísérletek során is, például a sugárterápiás eljárásoknál a beavatkozás 

biológiai hatásainak kimutatására. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 

1.1. Semmiféle kényszerítést (altatást, kábítást és/vagy rögzítést) nem 

alkalmazó vizsgálati módszert dolgoztunk ki, mely alkalmas éber kutyák 

MR képalkotására. Ismereteink szerint ilyen mértékben noninvazív kutya 

MR-képalkotást mi végeztünk a világon elsıként. 

1.2. Igazoltuk új vizsgálati módszerünk alkalmazhatóságát ugyanazon kutyák 

éber és altatott állapotban készült MR-felvételeinek összehasonlításával. 

1.3. Különbözı ingereket alkalmazva éber, nem rögzített kutyákban végeztünk 

funkcionális MR-vizsgálatokat. 

2. Elemeztük, hogy a humán klinikai praxisban rutinszerően mőködı 

funkcionális és diffúziós MR-vizsgálatok mennyire és milyen 

adaptációkkal alkalmasak kutyák vizsgálatára. 

3. Módszertani tapasztalatokat győjtöttünk bizonyos, a humán gyakorlatban 

alkalmazott fMRI és DTI kiértékelı eljárások használhatóságáról 

kutyában. 

4. Egészséges kutyák agyáról diffúziós MR-felvételeket készítettünk, majd 

látszólagos diffúziós koefficiens (ADC) és frakcionális anizotrópia (FA) 

értékeket számoltunk a frontális fehérállomány és a laterális agykamra 

területén elhelyezett jobb és bal oldali mintaterületeken (ROI-kban). A 

kapott értékeket az aszimmetria vonatkozásában elemeztük, és humán 

adatokkal is összevetettük. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A modern képalkotó eljárások terjedésével a funkcionális és diffúziós MR-

képalkotás is egyre nagyon szerephez jut az alapkutatásban és a klinikai 

praxisban egyaránt. E dominánsan embereken használt eljárások növekvı 

számú alkalmazása figyelhetı meg az állattudományokban is, azonban e 

technikákban rejlı lehetıségek megfelelı kihasználásához elengedhetetlenek 

bizonyos módszertani adaptációk. 

Jelen dolgozatban az fMRI és a diffúziós MRI intracranialis alkalmazásának 

módszertani aspektusait tárgyaljuk kutyákban és embereken végzett 

vizsgálatokon keresztül. Vizsgálatainkat a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetben, egy 1,5 Tesla térerejő, Siemens Magnetom Avanto 

scanneren végeztük. 

Többek között a rögzítés okozta stressz és az anesztetikumok neurális 

aktivitást módosító hatásának elkerülése érdekében egy új vizsgálati módszert 

dolgoztunk ki kutyákban. Ennek lényege, hogy egy többlépcsıs tréninget 

alkalmazva megtanítottuk a kutyákat az MR scannerben való mozdulatlan 

fekvésre, így mindenféle kényszerítéstıl (rögzítéstıl, altatástól) mentesen 

tudtuk az állatok MR vizsgálatát elvégezni. Tudomásunk szerint ez a világon 

eddig egyedülálló eljárásnak számít, senki nem végzett ilyen mértékben 

noninvazív MRI-t kutyában. 

Az általunk betanított kutyák agyáról éber és (kontrollként) altatott 

állapotban is készítettünk strukturális felvételek, melyek minısége között nem 

találtunk szignifikáns különbséget. 

Az éber kutyákban különbözı paradigmákat (szomatoszenzoros ingerlés, 

jutalomfalat vetítése projektorról) alkalmazva funkcionális MRI-t végeztünk. 

Az éber kutyák tréningezése, MR vizsgálata során szerzett módszertani 

tapasztalatainkat összegyőjtöttük, hogy más kutatócsoportok, esetlegesen más 

állatfajon tervezett fMR vizsgálatához azok felhasználhatóak legyenek. 
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Az fMRI állatorvosi képalkotó diagnosztikába való adaptációs lehetıségeit 

bemutatandó két humán fMR-vizsgálatot ismertettünk. 

Az elsı egy sugárterápiát (RT) megelızı fMRI, aminek eredményeképpen 

kapott fı aktivációs területeket védendı területként (OR) definiáltuk a RT 

tervezésénél. Három besugárzási tervet készítettünk, majd ezeket 

összevetettük. Eredményül azt kaptuk, hogy a funkcionális MRI információk 

integrálása a konvencionális 3D alapú sugárkezelés tervezésébe a funkcionális 

területek (lényegében funkcionális rizikószervek) megkímélését teszik lehetıvé 

a célterület maximális ellátása mellett. 

A másik humán esetnél egy idegsebészeti mőtétet megelızı fMR-

vizsgálatot mutattunk be. Az intracraniális tumorral rendelkezı beteg 

mozgatókérgét egy módosított „finger-tapping” paradigmával lokalizáltuk. E 

vizsgálat segítségével képet kaptunk a tumoros, ödémás terület és a 

mozgatókéreg viszonyáról, az aktiváció kiterjedésérıl, ami az idegsebészeti 

beavatkozás tervezésénél plusz információt jelentett. 

A diffúziós MR-képalkotást kutyákban intracranialisan meglehetısen kevés 

esetben alkalmazták eddig, a látszólagos diffúziós koefficiens (ADC) és 

frakcionális anizotrópia (FA) értékek egyidejő mérésére pedig egyáltalán nem 

találtunk adatot az irodalomban. Így egy, az Intézetünkben korábban végzett 

humán vizsgálatsorozat (WALTER ET AL. 2009) mintájára kutyákban végeztünk 

intracranialis diffúziós MRI-t. A tizenöt egészséges kutya agyáról készült 

képsorozatok alapján ADC- és FA-térképeket kalkuláltattunk a DTI Studio 

szoftver segítségével. Két-két mintaterületet (ROI) jelöltünk ki a jobb, illetve a 

bal agyféltekében, a frontális fehérállomány és laterális agykamra régiójában, 

majd az ezekben mért ADC- és FA-értékeket elemeztük. Nem találtunk egyik 

paraméter esetében sem hemiszférikus aszimmetriára utaló különbséget. 

A DTI Studio alkalmasnak bizonyult a kutyaagy diffúziós felvételeinek 

értékelésére, bár a három vizsgálati sík képminısége között jelentıs 

különbséget találtunk, ami nehezítette az egyes képletek lokalizálását. Az 
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idézett humán vizsgálati eredményekkel összehasonlítva megállapítottuk, hogy 

a kutyában mért értékek nagyságrendileg megfeleltek a humánnak, azonban a 

relatív kis méret miatt jelentısen kevesebb képlet azonosítható megbízhatóan. 
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9. SUMMARY  

 

The effects of the spread of modern imaging techniques may be observed 

through the increase of the role of functional and diffusion magnetic resonance 

imaging (fMRI) both in basic research as well as in clinical practice. These 

techniques—which were developed specifically for use in humans—are 

gradually being implemented in animal science, but in order to functional and 

diffusion MRI with animals effectively, certain adaptation of certain 

methodological components are necessary. 

In this dissertation we examine methodological aspects of intracranial use 

of functional and diffusion magnetic resonance imaging via examination of 

dogs and human. A 1.5T whole-body magnetic resonance scanner (Siemens 

Magnetom Avanto) was used for our experiments. The tests and examinations 

were performed at the Institute of Diagnostic Imaging and Radiation Oncology 

at the University of Kaposvár. 

To avoid influential effect on neural activation of stress (through fixation) 

and anesthesia, we worked out an examination method for dogs, which 

includes a special training session in which we prepare the dogs step-by-step 

for the MR examination. Based on our training methods, conscious dogs could 

stay motionless for an extended duration within the scanner without any need 

for use of restraint (fixation, anesthesia) allowing for long measurements using 

fMRI protocols. 

We were able to acquire appropriate anatomical images of the trained 

conscious dogs’ brain which were repeated with the same dogs under general 

anaesthesia. We did not find any significant differences in the images taken 

from conscious and anaesthetized dogs. 

Using different paradigms (somatosensory stimulation, projection of images 

of rewards) we made functional MRI on conscious dogs. 
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We collected important information and experience of the methodological 

aspects during the training phase and MR examination of conscious dogs 

which are to be made available for other research groups (e.g. use in the 

planning of fMRI on other animal species). 

To demonstrate the possible adaptation of fMRI within veterinary diagnostic 

imaging we reviewed two human fMRI examinations. 

The first case was an fMRI performed prior to the planning of radiotherapy 

(RT). Main activations observed on the fMRI scans were defined as Organs at 

Risk (OR) in the contouring process (RT planning). Three different theoretical 

planning situations were applied and compared. Our results demonstrated that 

using fMRI information in conventional 3D based treatment planning 

potentially leads to a significant dose reduction in critical organs (essentially 

functional OR’s), with no compromise in PTV coverage. 

The second case was an fMRI acquired prior to the planning of 

neurosurgical operation. The motor cortex of a patient with an intracranial 

tumor was localized using a modified “finger-tapping” paradigm. We acquired 

information about the relation of tumor, edema and motor cortex, the extension 

of activation—these provide assistance to the planning of neurosurgical 

operation. 

Currently the application of intracranial diffusion MRI is considerably rare 

in dogs. We did not find any data in the literature using simultaneous 

measurements of the apparent diffusion coefficient (ADC) and fractional 

anisotropy (FA) values. Therefore we performed intracranial diffusion MRI on 

dogs based on the experience of a human examination series undertaken at our 

Institute earlier (WALTER ET AL. 2009). Fifteen healthy dogs were included in 

our diffusion study. We calculated the ADC and FA maps using “DTI Studio” 

software and placed two-two region of interest (ROI) points in the right and 

left hemisphere of the brain: in the region of frontal white matter and lateral 

ventricles. The diffusion values were measured in these points and were then 
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statistically compared to detect interhemispheric asymmetry. We did not find 

any significant differences between the data of the two hemispheres in regards 

to the ADC and FA values. 

DTI Studio proved to be successful in the evaluation of diffusion images of 

dog’s brain, although we found important difference between the quality of the 

three examination planes—this lead to minor complications in the localization 

of specific anatomical regions. We compared our results with the cited human 

data. The ADC and FA values measured in dog brain were equal in order of 

magnitude with human values, however, due to the relative small size of dog 

brain, we could identify less anatomical region. 
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15. MELLÉKLETEK  

 
Táblázatok 

 
1. táblázat. A normalitás-teszt statisztikai eredményei Kefirnél és Diónál mért 

jel/zaj és kontraszt értékek esetén 
 

Paraméter Szekvencia Állapot K–S Z-érték p-érték 

 Kefir 

jel/zaj GM T1 éber 0,60 0,87 

jel/zaj GM T1 altatott 0,51 0,96 

jel/zaj WM T1 éber 0,65 0,80 

jel/zaj WM T1 altatott 0,49 0,97 

kontraszt GM-WM jel/zaj T1 éber 0,53 0,94 

kontraszt GM-WM jel/zaj T1 altatott 0,45 0,99 

jel/zaj GM T2 éber 0,49 0,97 

jel/zaj GM T2 altatott 0,67 0,76 

jel/zaj WM T2 éber 0,72 0,68 

jel/zaj WM T2 altatott 0,46 0,98 

kontraszt GM-WM jel/zaj T2 éber 0,91 0,38 

kontraszt GM-WM jel/zaj T2 altatott 0,64 0,80 

 Dió 

jel/zaj GM T1 éber 0,99 0,28 

jel/zaj GM T1 altatott 0,73 0,66 

jel/zaj WM T1 éber 1,09 0,19 

jel/zaj WM T1 altatott 0,59 0,88 

kontraszt GM-WM jel/zaj T1 éber 0,59 0,87 

kontraszt GM-WM jel/zaj T1 altatott 0,83 0,50 

jel/zaj GM T2 éber 0,91 0,38 

jel/zaj GM T2 altatott 0,49 0,97 

jel/zaj WM T2 éber 0,69 0,73 

jel/zaj WM T2 altatott 0,86 0,46 

kontraszt GM-WM jel/zaj T2 éber 0,59 0,87 

kontraszt GM-WM jel/zaj T2 altatott 0,56 0,91 
Jelmagyarázat: GM = szürkeállomány, WM = fehérállomány. K–S = Kolmogorov–

Smirnov 
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2. táblázat. A háromféle sugárkezelési terv esetén adott minimum, maximum 

és átlagdózis értékek a különbözı agyi struktúráknál, és azok térfogati adatai. 

A vastag kiemelés az adott struktúrára vonatkozó legkisebb átlag dózist jelöli 

(a táblázat folytatása és a jelmagyarázat a következı oldalon) 

 

Terv Struktúra 
Térfogat 

[cc] 

Min. 
dózis 
[cGy] 

Max. 
dózis 
[cGy] 

Átlag 
dózis 
[cGy] 

Konf. 3D fMRI nélkül agy 1238,97 99 4513 3023 

Konf. 3D fMRI-vel agy 1238,97 33 4435 2457 
IMRT agy 1238,97 114 4733 2684 

Konf. 3D fMRI nélkül agytörzs 12,8 1659 4164 3164 

Konf. 3D fMRI-vel agytörzs 12,8 1772 4207 3436 

IMRT agytörzs 12,8 178 4733 1415 

Konf. 3D fMRI nélkül CTV 14,62 4141 4401 4237 

Konf. 3D fMRI-vel CTV 14,62 4016 4098 4044 
IMRT CTV 14,62 3839 4420 4054 

Konf. 3D fMRI nélkül OR 6,48 1424 2801 1599 

Konf. 3D fMRI-vel OR 6,48 737 1067 858 

IMRT OR 6,48 330 1107 611 

Konf. 3D fMRI nélkül OR2 14,62 1383 1706 1536 

Konf. 3D fMRI-vel OR2 14,62 90 1029 667 
IMRT OR2 14,62 198 1254 730 

Konf. 3D fMRI nélkül OR3 2,02 1886 4058 3043 

Konf. 3D fMRI-vel OR3 2,02 951 2480 1452 

IMRT OR3 2,02 449 1490 801 

Konf. 3D fMRI nélkül OR4 5,39 168 290 211 

Konf. 3D fMRI-vel OR4 5,39 60 141 101 
IMRT OR4 5,39 199 1181 498 

Konf. 3D fMRI nélkül PTV 552,6 3497 4535 4246 

Konf. 3D fMRI-vel PTV 552,6 3449 4435 4135 

IMRT PTV 552,6 2005 4733 4065 

Konf. 3D fMRI nélkül PTV2 437,45 3935 4525 4250 

Konf. 3D fMRI-vel PTV2 437,45 3977 4435 4137 

IMRT PTV2 437,45 3111 4733 4114 

Konf. 3D fMRI nélkül jobb szem 8,41 5 174 108 

Konf. 3D fMRI-vel jobb szem 8,41 5 95 45 
IMRT jobb szem 8,41 15 474 254 

Konf. 3D fMRI nélkül jobb látóideg 0,66 169 1575 553 
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Terv Struktúra 
Térfogat 

[cc] 

Min. 
dózis 
[cGy] 

Max. 
dózis 
[cGy] 

Átlag 
dózis 
[cGy] 

Konf. 3D fMRI-vel jobb látóideg 0,66 86 185 125 
IMRT jobb látóideg 0,66 272 599 421 

Konf. 3D fMRI nélkül chiasma opticum 1,87 1170 3809 2384 

Konf. 3D fMRI-vel chiasma opticum 1,87 166 3857 1962 

IMRT chiasma opticum 1,87 387 3341 989 

Konf. 3D fMRI nélkül bal szem 9,07 21 714 202 

Konf. 3D fMRI-vel bal szem 9,07 6 441 131 
IMRT bal szem 9,07 11 1086 275 

Konf. 3D fMRI nélkül bal látóideg 0,73 246 1595 516 

Konf. 3D fMRI-vel bal látóideg 0,73 190 1473 496 
IMRT bal látóideg 0,73 285 1689 623 

Jelmagyarázat: IMRT = intenzitásmodulált sugárterápia, CTV = klinikai céltérfogat 
(poszt-operatív szövethiányos terület + környezı ödéma + környezı kontrasztanyagot 

halmozó szövet), OR = rizikószerv, PTV = tervezett céltérfogat (CTV + 2,5 cm) 
 
 

3. táblázat. A normalitás-teszt statisztikai eredményei a megadott agyi 

régiókban mért FA és ADC adatsorokra vonatkozólag kutyában 

 
Terület (félteke) Paraméter K–S Z-érték p-érték 

frontális WM (bal) FA 0,60 0,86 

frontális WM (jobb) FA 0,86 0,45 

laterális agykamra (bal) FA 0,73 0,66 

laterális agykamra (jobb) FA 0,68 0,75 

frontális WM (bal) ADC 0,42 0,99 

frontális WM (jobb) ADC 0,89 0,41 

laterális agykamra (bal) ADC 0,70 0,72 

laterális agykamra (jobb) ADC 0,59 0,87 

Jelmagyarázat: WM = fehérállomány, FA = frakcionális anizotrópia, ADC = 
látszólagos diffúziós együttható, K–S = Kolmogorov–Smirnov 
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4. táblázat. A kanok és szukák adatainak összehasonlításából származó 

statisztikai eredmények 

 

Terület (félteke) Paraméter t-érték p-érték 

frontális WM (bal) FA 1,17 0,26 

frontális WM (jobb) FA 1,55 0,15 

laterális agykamra (bal) FA -1,47 0,17 

laterális agykamra (jobb) FA 0,53 0,61 

frontális WM (bal) ADC -0,52 0,61 

frontális WM (jobb) ADC -0,30 0,77 

laterális agykamra (bal) ADC 1,25 0,24 

laterális agykamra (jobb) ADC 0,57 0,58 

 

 

5. táblázat. A két korcsoport adatainak összehasonlításából származó 

statisztikai eredmények 

 
Terület (félteke) Paraméter t-érték p-érték 

frontális WM (bal) FA 0,04 0,97 

frontális WM (jobb) FA 0,62 0,54 

laterális agykamra (bal) FA -0,76 0,46 

laterális agykamra (jobb) FA -0,45 0,66 

frontális WM (bal) ADC 0,83 0,43 

frontális WM (jobb) ADC 0,29 0,78 

laterális agykamra (bal) ADC -0,51 0,62 

laterális agykamra (jobb) ADC -1,99 0,07 
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Ábrák  

 
 

 

 

1. ábra. Az angol illetve magyar szöveg hallgatása közben aktiválódott voxelek 

a beteg axiális síkú T1-súlyozott strukturális felvételeire vetítve (p < 0,001; 

korrekciómentes). Minden kép alatt található egy z-érték, ami az adott szelet 

z-tengely mentén való pozícióját jelzi 
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2. ábra. A bal kézfej érintése és szúrása közben aktiválódott voxelek a beteg 

axiális síkú T1-súlyozott strukturális felvételeire vetítve (p < 0,001; 

korrekciómentes). Minden kép alatt található egy z-érték, ami az adott szelet 

z-tengely mentén való pozícióját jelzi 
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3. ábra. A beteg fejszámolása közben aktiválódott voxelek az axiális síkú T1-

súlyozott strukturális felvételekre vetítve (p < 0,001; korrekciómentes). Minden 

kép alatt található egy z-érték, ami az adott szelet z-tengely mentén való 

pozícióját jelzi 
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4. ábra. A beteg kézmozgatása közben aktiválódott voxelek az axiális síkú T1-

súlyozott strukturális felvételekre vetítve (p < 0,001; korrekciómentes). Minden 

kép alatt található egy z-érték, ami az adott szelet z-tengely mentén való 

pozícióját jelzi 

 


