
MRI áttekintés 

Orvosi képdiagnosztika 

3. ea. 2015 ősz 



MRI 
• Alapelv: hogyan lehet mágneses vizsgálattal valamilyen anyag (jelen 

esetben az élő emberi szervezet) belső felépítéséről információt 
kapni? 

• A mágneses vizsgálat fizikai alapjainak leíró jellegű bemutatása. 
– Alapelv (mágneses térbe helyezett anyag viselkedése) 
– A viselkedés módosítása, mit lehet így  érzékelni, mit lehet mérni. 
– Hogyan lehet  a szummációs érzékelésből szelektív érzékelést nyerni?  

• Szelektivitás irány és pozíció szerint 
• Szelektivitás valamilyen testszövet szerint 

• A primér érzékelt jelből hogyan lesz kép? 

• Milyen tulajdonságai vannak a képnek? 
– Jel/zaj viszony, a kép zajossága 
– Felbontás 
– Kontraszt 

• Hogyan zajlik a vizsgálat  
• Az MR készülék felépítése 



Az MRI történetének néhány 
fontosabb állomása 

Számos Nobel-díj:  
Isidor Isaac Rabi 1938 mágneses magrezonancia jelenség. 1944 fizikai 
Nobel-díj. 

Felix Bloch és Edward Mills Purcell az anyagok szerkezetének 
vizsgálatára alkalmassá tett mag mágneses rezonancia vizsgáló módszer 
kidolgozása. 1952-ben megosztott Nobel-díj.  

Raymond Damadian 1971 in vitro MRI kísérlet: a rákos szövetek jól 
elkülöníthetőek az egészségesektől. 1977 szeletképet egy emberi 
mellkasról. A felvétel 4,5 óráig tartott. 

Paul Lauterbur (az MRI jelek lokalizációja) és Peter Mansfield (eljárás 
jelentős felgyorsítása, jelentős hozzájárulás az MRI és az fMRI 
megalkotásához. 2003-ban megoszott orvosi Nobel-díj.  

Richard Ernst, 1975: számítógépes képrekonstrukció Fourier-
transzformáció felhasználkásával. 1991. kémiai Nobel-díj. 



MRI alapelve  

• Larmor egyenlet 

• Precesszáló mozgás frekvenciája 

• Bo mágneses mező 1+  Tesla A Föld másnese 
mezejének erőssége 0,05 gauss, 1T=10000 
gauss Protonokra 42.58 MHz/T 



MRI alapelve 
Pörgettyű analógia 
Precesszáló mozgás 

gravitáció 

Referencia koordinátarendszer 

Külső, impulzusszerű gerjesztés hatása 



MRI alapelve 

• Precesszálás, ha csak Bo külső mágnese tér van 

A precesszálás frekvenciája (Larmor frekvencia): =B0  



MRI alapelve 
A perturbálás hatása: a precesszáló mozgás elfordul 
z irányból az x-y sík felé. A precesszáló mozgás megmarad 

Az elforgatáshoz külső RF 
pulzus(ok)ra van szükség. 
 
B1 mágneses teret megfelelő 
frekvenciával adunk.  
 
Ennek energiája E, ami a 
parallel és az antiparallel 
állapotok közötti különbség. 
B1 frekvenciája megegyezik a 
Larmor frekvenciával: 
rezonancia 



MRI alapelve 
Külső, impulzusszerű gerjesztés 
hatása 

Relaxáció: visszatérés a nem 
pereturbált állapothoz:Relaxáció 
időbeli lefolyása T1 időállandó 

T1 anyagfüggő (testszövet, 
folyadék), és a mágneses tér 
intenzitásától (B0 ) is függ. 



MRI alapelve 
Másik fontos időállandó: T2 
• Egyensúlyi állapotban a protonok precesszáló mozgása inkoherens. 

• A perturbáló gerjesztés hatására koherenssé válik. A preceszáló mozgás 
fázisviszonyai egymáshoz képes rögzítettek. 

• A perturbálás megszüntetése után T2 időállandóval áll vissza az inkoherens állapot 

• T2 is anyagfüggő (testszövet, folyadék), és a perturbáló mágneses tértől is függ. 
Járulékos hatások miatt T2 helyett egy T2* játszik szerepet 

   
T1 és T2 (T2*) anyagfüggése az egyik 
lényeges fizikai jelenség, ami lehetővé 
teszi az egyes szövetek megkülönbözteté-
sét: a testszövetek szerinti szelektivitást 



MRI alapelve 

Pozíció szerinti szelektivitás biztosítása: az alap mágneses mező a 
pozíció függvényében változzon: lineáris profil szerint változtatják 

A precesszálás frekvenciája pozíciófüggő lesz 



MRI alapelve 
• A 3D térfogat feltérképezése 

– pontonként (voxelenként) 

 

 

– Vonalanként 

– Megfelelően választott frekvenciájú perturbáló  

     jellel 

 

 

 

 

 

 

 



MRI alapelve 
szeletkiválasztás 



MRI alapelve 

A szeletpozíció és a szeletvastagság meghatározása 



MRI alapelve 
Többszeletes 
képalkotás 



MRI alapelve 
• Jel/zaj viszony 

– Zajforrások: B0, lineárisan függ B0 -tól nagyobb B0, jobb jel/zaj 
viszony. De: a túl nagy B0 járulékos zajhatásokat eredményez 

– Protonok száma (voxel- (szövet) függő) voxel szelet méret növekedés 
növeli a protonok számát, de a felbontást rontja 

– Átlagolás (két vagy több azonos képet vesznek fel (ugyanarról a 
pozícióról, területről) van időkorlát, hogy ne legyen elmozdulás  

– SNR ∝ I × Vox(x,y,z) × √(NEX) × 1/(√(BW))× 
× f (QF) × f (B0) × f(gap) × f (recon), 
 
 

• Szokásos műtermékek (artifacts) 
– A mágneses mező véletlenszerű ingadozása.A mező gradiens 

módosulás: pozíció máshol lesz, mint ahol lennie kellene 
– A fizikai kialakítás  is hat rá 
– Páciens mozgása 



MRI alapelve 

• Felbontás 
Nagyobb felbontás: kisebb voxel, vékonyabb szelet, 
kevesebb proton, nagyobb zaj. Síkbeli felbontás 
hasonló a CT-jéhez 0,5– 1 mm (512 x 512 pixel), de 
van extra felbontású lehetőség is 0,02 mm  
Elvi határ 15 to 20µm, de 50 m alatti nemigen van. 

• Kontraszt 
Különböző tulajdonságú szövetek képénél az 
itenzitáskülönbségek T1 és T2 időállandók, 
protonsűrűség. 



MRI alapelve 

• Irodalom 
• Handbook of medical imaging Vol. 1. Physics and 

Psychophysics.  Chapter 6. Eds: Jacob Beutel, Harold L. Kundel, 
and Richard L. Van Metter, SPIE Press. 2000. 

• Webb, A. : Introduction to Biomedical Imaging, Chapter 4. 
IEEE Press,  2003. 

 


