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„ТИХИЯТ ГЕНИЙ“ ХАЛ АНГЕР И НЕГОВОТО ЕПОХАЛНО ОТКРИТИЕ – ГАМА  

КАМЕРАТА 

Доц. Петър Триндев 

 

Хал Оскар Ангер е от хората, които са направили наистина революционен принос 

към нуклеарната медицина. Милиони пациенти по целия свят са се възползвали от ди-

агностиката и лечението, които зависят от използването на гама камерата на Ангер и 

иновациите, станали възможни благодарение на нейното развитие. И все пак малко 

хора са запознати с дългогодишната история на нейния генезис както и с изобретател-

ността и всеотдайността, с които Ангер създава тази и други иновации в областта на 

нуклеарната медицина.  

На 8 ноември 1895 г. германският инженер Конрад Рентген открива неизвестно до 

тогава лъчение, което по-късно е наречено рентгеново в знак на признателност към от-

кривателя.  След 1 месец Рентген прави първата рентгенова снимка на ръката на жена 

си, а след 2 месеца е първото диагностично приложение чрез  рентгенова снимка отк-

риват игла в ръката на пациент, която изваждат оперативно. Това бележи началото на 

рентгеновата диагностика. 

През 1896 г., една година след откриване на рентгеновото лъчение, Анри Бекерел 

открива естествената радиоактивност, а нейното първото диагностично приложение се 

случва едва след 45 години, когато през 1941 г. д-р Хамилтън с Гайгер Мюлеров (Г-М) 

брояч прави картографиране на щитовидна жлеза след поета терапевтична доза йод-

131. До този основополагащ момент се стига след като:   

- 1903 г.  Уилям Крукс представя първото устройство, което използва сцинтила-

тор; 

- 1913 г.  Георг Хевеши прави първите изследвания върху използване на радио-

активни маркери; 

- 1928 г.  Ханс Гайгер и Валтер Мюлер създават Гайгер-Мюлеровия (Г-М) детек-

тор (брояч) 

- 1929 г.  Ърнест Лорънс, изобретява циклотрона; 

- 1935 г.  Ян Раджман демонстрира първият фотоелектронен умножител (ФЕУ);  

- 1938 г. Глен Сийборг и Джак Ливингуд с циклотрон получават радиоактивния 

йод-131, който е първият и единствен радиофармацевтик до 1960 г.  

Инструментите за детектиране на йонизиращо лъчение, налични в края на 40-те на 

миналия век са сонди, подобни на тръбата на Гайгер-Мюлер, които обаче са нечувст-

вителни към високоенергийния фотон на радионуклида йод-131 и дозата, която се 

изисква, е твърде висока за клинични приложения. Освен това фотонните импулси 

трябва да се броят с просто око, което е твърде бавно, за да бъде практичен метод за 

клинични приложения. Продължаващите изследвания водят до нови открития, които 

са стъпка към така жадуваното от лекарите изобразяване на разпределението на ра-

дионуклида йод-131 в човешкото тяло: 

- 1944 г.  Къран и Бейкър присъединяват ФЕУ към сцинтилационния кристал;  

ФЕУ преобразува сцинтилацията в електрически импулс, пропорционален на 

интензитета на сцинтилацията т.е. на енергията на детектирания гама квант; 
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- 1948 г.  Хофщадтер  открива активирането на сцинтилатора NaJ с Tl, което 

рязко повишава ефективността на детектиране на гама лъчение при стайна 

температура. 

Устройството, с което за първи път се получават 

сцинтиграми – образи на разпределението на йод-

131 е линейния скенер. През 1949 г. Касен и сътр. 

сглобяват сцинт.детектор от кристал, ФЕУ и колима-

тор с един отвор. Монтират детектора на механична 

рамка и с ръчно преместване над щит.жлеза на па-

циента измерват точка по точка натрупването на йод-

131I. Процедурата отнема часове и не е приета в 

практиката. По-късно Касен и Къртис добавят два 

ел.мотора, с което сцинт.детектор обхожда  автома-

тично по линеен растер изследваната област, а през 

1954 г. Х.Алън и сътр. въвеждат амплитуден анали-

затор, който значително подобрява качеството на образа. 

Значим принос в подобряване на чувствител-

ността на скенера донася фокусирания колиматор, с 

който се получават първите томографски сцинтиг-

рами. Линейният скенер бързо се превръща в стан-

дартен инструмент, използван в нуклеарната меди-

цина и остава такъв в продължение на две десетиле-

тия. Неговият недостатък обаче е времето, необхо-

димо за сканиране на голям орган като белите дро-

бове или скелета, а  динамични изследвания са не-

възможни. Все по-остро се усеща необходимостта от 

голям стационарен детектор, който обхваща цялото 

изследвано поле и визуализира динамиката на разпределението на радионуклида. Този 

знаменателен момент настъпва през 1956 г. с изобретяването на гама камерата на Ан-

гер. Исторически погледнато, нито едно откритие или изобретение не е било толкова 

важно за появата на нуклеарната медицина като дисциплина. Без преувеличение исто-

рическият момент на появата на Ангер-камерата за нук-

леарната медицина може да се сравни само с появата 

на първата рентгенова снимка за образната диагнос-

тика преди повече от 60 години.  

Хал О. Ангер, най-плодовитият изобретател на 

инструменти за нуклеарна медицина, е роден в Денвър, 

Колорадо, на 24 май 1920 г. - най-големият от тримата 

сина на фермер. Баща му е първо поколение германо-

американец, а майка му британо-американка. Когато е 

на 5 години, семейството му се премества в Лонг Бийч, 

Калифорния, където той постъпва в държавното учи-

лище в Лонг Бийч.  В детството си  Хал не е имал обс-

тоятелства или условия в семейството, които биха 

могли да предскажат по-късния му успех като плодовит 

изобретател. Интересът му към електро- и радиотехни-

ката се проявява още в прогимназията със сглобяване 

на няколко радиоприемника и по-късно в гимназията с 

построяване на любителски предавател. В ранните си колежански години той се заема 



3 
 

с направата на телевизионен приемник - в дните, когато има само една експеримен-

тална телевизионна станция в района на Лос Анджелис.  

Висшето  си образование Хал Anger завършва с бакалавърска степен по елект-

роинженерство от Калифорнийския университет в Бъркли през юни 1943 г. Втората све-

товна война е в разгара си и младият инженер постъпва в Радиоизследователската ла-

боратория на Харвардския университет за разработка на радарни системи. През 1948 

г. се завръща в Калифорнийския университет в Бъркли като инженер-изследовател в 

лабораторията "Донър“, където остава до пенсионирането си през 1982 г. 

През 1931 г. Ърнест Лорънс, изобретателят на циклотрона, създава про-

чутата лаборатория в Бъркли, Калифорния и посвещава голяма част от изсле-

дователската програма на откриването и производството на изкуствени изотопи. 

Джон Лорънс, братът на Ърнест Лорънс, вижда възможностите за диагностично 

и терапевтично приложение на радионуклидите, които се получават от циклот-

рона. Работата в новата лаборатория скоро привлича вниманието на Уилям Х. 

Донър, президент на Международната фондация за изследване на рака (по-

късно преименувана на Фондация Донър). Смъртта на сина му от рак мотивира 

интереса на У. Донър към изследванията на рака. През 1940 г. той посещава 

лабораторията и впечатлен дарява 150 000 долара за сграда, в която да се по-

мещава дейността "медицинската физика". Нововъзникналата лаборатория при-

ема името на дарителя “Донър“.   

Младият Х. Ангер се интересува активно от проектиране и изграждане на неща, 

които да са практически полезни.  Изследванията му обаче изискват обширни познания 

по физика, оптика, фотография и други области. Затова Ангер взима едновременно ня-

колко магистърски курса по физика в същия университет. 

През 1950 г. Ангер прави първия си голям пробив с нов инструмент за измерване 

на радиоактивност - сцинтилационен кладенчев кристал, който да замени  броячите на 

Гайгер Мюлер. Ангер се досеща да пробие отвор в кристала, така че радиоактивната 

проба да може да бъде поставена вътре в него при по-добра геометрия, по-висока  

ефективност и стабилност при количествена оценка на радионуклиди. За отбелязване 

е фактът, че Ангер не патентова изобретението си защото счита, че всеки би могъл да 

се сети и да го направи. И до ден днешен кладенчевият кристал е широко използван в 

измервателната практика инструмент. "Колкото и важна да е гама-камерата за нуклеар-

ната медицина", казва д-р Томас  Бъдинджър  "Хал е изобретател на друго устройство, 

което е от решаващо значение за нуклеарната медицина - кладенчевият брояч. Това е 

най-широко използваният  инструмент, тъй като се намира във всяка лаборатория, ко-

ято се занимава с изотопи.“ 

Когато Касен и сътр. през 1949 г. описват линейния скенер за изобразяване на in 

vivo разпределението на радионуклидите, Anger е силно впечатлен, но осъзнава, че ме-

ханичното движение на детектора напред-назад над тялото на пациента е сериозно ог-

раничение. Регистрират се само фотони директно насочени към колиматора с един от-

вор, докато останалите излъчени от обекта фотони са "пропилени".  Ангер е запленен 

от перспективата, която се очертава в областта на визуализирането на разпределени-

ето на радионуклидите in vivo и във въображението му се постепенно се оформя иде-

ята-мечта за разработване на детектор, който обхваща цялото зрително поле, така че 

да може да се наблюдава динамичното преразпределение на радионуклида.  

Междувременно списъкът на плодотворните разработки на Ангер продължава 

да расте. С присъщият си ентусиазъм и нестихваща творческа енергия той работи 
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едновременно върху няколко проекта:  

-    До 1952 г. е завършен първия модел на гама-камера, при която пинхол колима-

тор проектира образа на разпределението на йод-131 върху кристал NaJ [Tl] . Сцинти-

лациите се регистрират от фотографска плака върху другата страна на кристала. Не-

достатъкът на този модел е ниската му чувствителност - необходимо е продължително 

време на експозиция (един час или повече). 

-  През 1953 г. създава два подобрени варианта на скенер за целотелесно скени-

ране "Mark I WholeBody Scanner", който използва десет сцинтилационни брояча, които 

сканират едновременно 7-инчова (18 см) широка лента.  

- През 1959 г. той разработва първата в света позитронна камера, в която двойка 

сцинтилационни камери,  разположени от двете страни на пациента регистрират ани-

хилационни гама кванти по схема на съвпадение. Тези постижения се превърнаха в 

по-нови успешни техники като позитронна емисионна томография (PET). 

Линейният скенер набира все повече привърженици сред медицинското съсло-

вие, но и разпалва въображението с мечта за устройство, което да доставя динамична 

информация за разпределението на радионуклида в цялото изследвано поле. Оче-

видно основни елементи в такова устройство трябва са голям сцинтилационен кристал 

NaI  и група ФЕУ, но всички изследователи са твърдо убедени, че няма как да се получи 

информация за местоположението на отделна сцинтилация в кристала. Вярващ е само 

Ангер, който продължава да работи неуморно върху проблема. В края на 1956 г. гени-

алното прозрение го осенява и той разра-

ботва т.н.“центроидна позиционираща ло-

гика“ на свързване на изходите на ФЕУ 

така, че за всяка сцинтилация да се полу-

чат координати Х- и У-.  Първият модел 

гама камерата с 4-инчов сцинтилационен 

кристал и 7 ФЕУ е подробно описан  в ста-

тия, озаглавена "Нов инструмент за кар-

тографиране на излъчватели на гама 

лъчи". През 1958 г. Ангер получава амери-

кански патент #3011057   на сцинтилаци-

онната гама камера, която ще бъде извес-

тна с неговото име. 

През юни 1958 г. Ангер провежда демонстрация на камерата на годишната 

среща на Дружеството по нуклеарна медицина (SNM). Членовете на дружеството са 

силно впечатлени от показаното изобретение. "Това, което Anger направи е брилянтно 

и ще е трудно да се подобри. Нуклеарната медицина вече има устройство, което може 

да изобразява сърцето, мозъка, черния дроб, бъбреците и костите с по-висока раздели-

телна способност от линейния скенер, по-бързо и по-вярно във времето.“ казва д-р 

Стенли Голдсмит. Четири години по-късно през 1962 г. Ангер завършва разработката на 

гама камера с 19 ФЕУ, чието 11,5 - инчово (30 см) поле е напълно пригодно за клинична 

дейност. Едновременно с това Ангер работи и върху подобрения на първата си позит-

ронна камера.  

Въпреки проявеният клиничен интерес, минават няколко години, преди гама ка-

мерата да влезе в рутинна употреба. Производителите, респектирани от очакваната ви-

сока цена на ГК, са скептични относно жизнеспособността на апарата и важността му за 

нуклеарната медицина. Ключова роля в този критичен момент изиграва нуклеарният 

медик д-р Уилям Г. Майърс от Държавния университет в Охайо. Той веднага прозира 

клиничното значение на изобретението на Ангер, става най-силният му поддръжник и 
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убеждава университетската болница направи поръчка за първата търговска версия на 

гама камерата. Д-р Майърс се изказва изключително ласкаво за успеха на Ангер: .  "За 

мен впечатляващия аспект на всичките му иновации и изобретения е, че Хол Ангер тол-

кова ясно видя какво трябва да се направи и го направи, много преди медицинската 

професия да осъзнае необходимостта от това. В това се крие същността на истинския 

гений!". 

Неуморимият и с широка обществена известност д-р У. Майърс убеждава шефа 

на компанията Nuclear Chicago да се заеме с производството на първия прототип на 

гама камерата - нов бизнес, който носи небивал търговски успех. Продуктът става мо-

ментален хит, тъй като дава на практику-

ващите лекари ефективно и лесно за из-

ползване, многофункционално устройс-

тво за изображения, което се използва 

като основно устройство на нуклеарна ме-

дицина във всички страни. Изобретението 

на Ангер дава огромен тласък на индуст-

рията за т.н. инструменти за изображе-

ния. В началото единствените производи-

тели на гама камери са Nuclear-Chicago, 

Ohio Nuclear и Picker, но с течение на вре-

мето и други производители разработват 

и пускат  свои собствени камери, но 

всички са базирани на оригиналния ди-

зайн на Ангер. 

Ангер осъзнава, че приемането на ГК от медицинската общност зависи от демон-

стрирането на клинични резултати. Затова работи в активно сътрудничество с д-р Алек-

сандър Готшалк  върху клиничното приложение на апарата. През 2-те години съвместна 

работа е въведен радиофармацевтика  68Ga-EDTA за локализиране на мозъчни тумори 

с позитронната версия на камерата.  Д-р Готшалк е първият, който използва Tc-99m 

pertechnetate с гама камерата, като демонстрира сцинтиграфия на мозъка  и динамични 

изследвания на кръвния поток на сърцето и други органи. 

Един от факторите, които възпрепятстват широкото използване на камерата, е 

естественият човешки скептицизъм към промяната. Лекарите се чувстват комфортно с 

линейния скенер, който произвежда статични образи (сцинтиграми) с големината на из-

следвания орган. За разлика от тях образите от гама камерата са на полароиден филм 

с размери 10х12 см. Проучване през 1973 г. показва, че 11 години след инсталиране на 

първата гама-камера, повече от половината от анкетираните лекари използват скенера, 

въпреки наличието на гама камера. Днес обаче гама камерите са единственият избор в 

болниците, а линейни скенери са отдавна забравени. 

Въпреки че гама камерата на Ангер работи успешно в клинични условия, това не 

пречи на други изследователи да полагат усилия в изграждането на подобен апарат.  

Бендър и Блау през 1962 г., Тер-Погосян през 1963 г., Келершон през 1964 г., Old Delft 

през 1974 г. представят различни конструкции, но никоя не може да се конкурира с гама 

камерата на Ангер и след няколко годишни клинични изпитвания тези проекти са изос-

тавени. 

Оттогава са реализирани много различни изпълнения и приложения на гама ка-

мери. Върху основната версия на гама камерата се правят нови допълнения, които 

обогатяват и разширяват получаваната диагностична информация.  
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- Ангер и Мюленер завъртат пациент пред детектора и правят томографски об-

рази, 

- Мюленер изобретява slant hole колиматора, чрез който се получава динамична 

информация от няколко дълбочини от обекта.  

-  Харпър и Бек правят първото целотелесно сканиране с гама-камерата.  

- Яшчак и Кийс завъртат детектора на гама камерите около пациента, за да полу-

чат томографски образи.  

През 50-те и 60-те години на миналия век изследванията се фокусират върху на-

мирането на вещества, които се натрупват избирателно в определени органи и могат 

да бъдат маркирани с радиоактивни материали. 

През 1960 г. Станг и Ричардс обявяват наличието на Тс-99m, който може да се 

получи от генератор Мо-99. Това проправя пътя за снабдяване на болниците с изотопи 

с кратък живот и прави клиничното им използване практично като дава огромен тласък 

на развитието на нуклеарната медицина.  

След дългa и ползотворна кариера Ангер се пенсионира през 1982 година. Той 

публикува повече от 90 статии в списания, 22 глави от книги и притежава 14 патента в 

САЩ. Неговите изключителни постижения са признати с множество престижни награди 

и отличия. 

До края на живота си (2005 г.) Ангер не изоставя любимото си поприще – посе-

щава научни сбирки и конференции. Занимава се с любимите си хобита – фотография, 

туризъм и катерене в планината. Приятелите му го описват като много скромен и с ве-

дър характер, а колегите му с уважение го наричат „тихият гений“. През целият си живот 

Ангер натрупва съкровище от знания и опит, но не приема да преподава, защото счита, 

че няма дарба за това. 

С изобретяването на първата клинично успешна гама камера  Ангер създаде ос-

новата за сложните системи за изображения, налични днес. Забележително е, че той не 

се задоволява само с откритието на принципа на гама камерата, а активно проучва под-

робно нейните параметри. Разработва теоретически и изпитва практически различни 

варианти на паралелни, конвергентни и дивергентни колиматори, обсъжда  подробно 

параметрите разделителна способност, чувствителност, мъртво време и “pile up” ефект 

и набелязва мерки за оптимизирането им, подчертава належащата нужда от устройство 

за регистриране на образи, различно от запомнящия осцилоскоп и полароидния филм. 

Тих, скромен и непретенциозен, Ангер твърдо се съпротивлява на етикетите, ко-

ито биха го изобразили като научна или нуклеарна икона на медицината. Вместо това 

той разглежда работата и постиженията си като резултат от желанието си да създава 

продукти, които биха помогнали на хората.  

Впечатляваща и незаличима  е ролята на Ангер за промяната на нуклеарната 

медицина от статична техника за изобразяване към такава, която подчертава нейните 

томографски и функционални възможности. Напълно заслужено създаденият от него 

апарат се нарича Ангерова  гама камера. Дори в днешно време нови конструкции на 

гама камери различни от принципа на Ангер се наричат не-Ангерови (non-Anger) гама 

камери. 

 

 

 


