
KAMARAI ÁLLATORVOS 2010/118

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y E K

Talán kevéssé ismert, hogy a 19. század al-
konyán Thomas Edison is jelentõs részt vál-
lalt a röntgentechnológia fejlõdésében. Edi-
son intenzíven tanulmányozta a katódsugár-
csõbõl kilépõ ismeretlen sugárzás hatásait
és többek között olyan anyagokat vizsgált,
amelyek az x-sugárzásnak kitéve fluoresz-
cens tulajdonsággal rendelkeznek. Így talált
rá 1895-ben a kalcium-wolframátra (CaWO4),
amely új fejezetet nyitott a radiológia történe-
tében.

A CaWO4 kristályok röntgensugárzás ha-
tása alatt látható kék színû fényt bocsátanak
ki. Folyamatos besugárzás mellett a fényki-
bocsátás is folyamatos. Ha eközben a sugár-
forrás és a CaWO4 ernyõ közé egy testet he-
lyezünk, az egyes testrészek eltérõ sugárel-
nyelése miatt a test képe (árnyéka) megje-
lenik a fluoreszcens anyaggal bevont át-
világító ernyõn (fluoroscopia). A századelõn
a röntgenorvosok az ernyõ másik oldalán
állva figyelték a megjelenõ képet, miközben
tudtukon kívül komoly sugárterhelésnek vol-
tak kitéve (1. kép). A sugárveszély jelentõsé-
gének felismerésével ill. a technika fejlõdésé-
vel a direkt megfigyelést felváltotta a képerõ-
sítõ ill. tévékamera útján történõ megjelenítés. 

A kalcium-wolframát nem csak a röntgen-
átvilágítást forradalmasította, hanem a felvé-
teltechnikát is. A röntgenképek kezdetben
fotoemulzióval bevont üveglapra készültek,
amelyet késõbb felváltott a röntgenfilm. A

röntgenfilmen lévõ AgBr emulzió fotokémiai
átalakulását nem csak a fény, de a röntgen-
sugár is képes elõidézni, azonban sokkal
kisebb hatékonysággal. Ezért tûnt nagyszerû
ötletnek egy olyan anyag használata, amely a
röntgensugarat „átalakítja” látható fénnyé, s
így fotokémiai hatását felerõsíti. Az erõsítõ
fóliák segítségével a kezdeti több perces ex-
pozíciós idõt a töredékére lehetett csökken-
teni, jelentõsen javítva ezzel a képminõséget
és minimalizálva a páciens sugárterhelését.

Az 1970-es évektõl a CaWO4 fóliákat fel-
váltották az ún. ritka földfém fóliák. A ritka
földfémek a periódusos rendszer meghatáro-
zott csoportjába tartozó elemek (gadolínium,
ittrium, lantán, stb.), amelyek vegyületei a kal-
cium-wolframátnál lényegesen intenzívebb
fluoreszcens hatással rendelkeznek. Ezen
tulajdonságuknál fogva hamarosan átvették
a CaWO4 egyeduralmát a hagyományos film-
fólia felvételtechnika terén. 

Az erõsítõ fólia felépítése

A fólia több rétegbõl áll. Alapja egy mû-
anyagból vagy kartonból készült lap, amely-
nek film felõli oldalát borítja a fényhatásért
felelõs, homogén kristályokból álló fluoresz-
káló réteg. A fényhatáshatás fokozása ér-
dekében a két anyag közé fényvisszaverõ
réteg kerül. A film felöli oldalt védõbevonat
óvja a mechanikai hatásoktól (2. kép).

Az erõsítõ fóliák tulajdonságát, felhaszná-
lási területét a kristályok mérete és anyagi
tulajdonsága határozza meg.

Szemcseméret
Az egyes kristályok önálló miniatûr fényforrá-
sokként foghatók fel. Nagyobb kristály ugyan-
olyan besugárzás hatására erõsebben vilá-
gít, a kisebb kevésbé. A kristályok mérete
egy másik lényeges paramétert is befolyásol:
a keletkezõ kép felbontását. Minél kisebbek a
felvétel elemi képpontjai, annál élesebb ké-
pet kapunk (3. kép). A szemcseméretet, más
néven erõsítési faktort elméleti viszonyszá-
mokkal jelölik, értéke 20-1600 közé esik. Az
állatorvoslásban 100, 200, 400 és 800-as
erõsítési faktorú fóliákkal találkozhatunk leg-
gyakrabban. Összefoglalva: a 800-as fólia
nagyobb kristályokat tartalmaz, így kisebb
sugármennyiség (mAs) esetén is megfelelõ
feketedést hoz létre, de a kép kevésbé lesz
éles. Ezzel szemben a 100-as fólia részlet-
gazdagabb képet ad, de hosszabban vagy
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Fogalomtár
A fluoreszkáló anyagok jellegzetes-
sége, hogy nagy energiájú fotonokat
nyelnek el, amelyeket kisebb ener-
giájú látható fényfotonok formájá-
ban sugároznak ki a behatás ideje
alatt. A fluoreszkálás nem tévesz-
tendõ össze a foszforeszkálással,
aminek során a test a fény energiá-
ját „elraktározza”, majd hosszabb
idõ – gyakran órák – alatt sugározza
ki. Szakmai fordításokban okozhat
zavart, hogy az angol nyelvben az
erõsítõ fóliák anyagaként gyakran
emlegetett phosphor nem a fosz-
fort, mint kémiai elemet jelenti, ha-
nem általánosságban azokat a ve-
gyületeket, amelyek fényt bocsáta-
nak ki fotokémiai alapon. A foszfor
angol neve phosphorus.

1. kép: Tuberkulózis vizsgálat a 40'-es években.
(Forrás:http://www.med.yale.edu)

2. kép: Az erõsítõ fólia szerkezete: 1. Védõréteg 2. Fluoreszkáló
réteg 3. Reflektív réteg 4. Váz 5. Záróréteg
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nagyobb sugármennyiséggel kell rá exponál-
ni. Különösen régebben a fóliákat gyakran
jelölték a slow, medium/regular, fast elnevezé-
sekkel, amely elnevezés a megfelelõ fekete-
déshez szükséges idõre utal, s lényegében
megegyezik a fenti besorolással: gyors
fólia=nagy kristályméret, lassú fólia= kis
kristályméret. 

Anyagi tulajdonságok
A ritka földfém fóliák – a kristályt alkotó ve-
gyület típusától függõen – kék vagy zöld
fényt bocsátanak ki. A röntgenfilmen találha-
tó fotoemulzió összhangban kell legyen a ki-
bocsátott fény spektrumával, azaz kék
fóliához kékérzékeny, zöld fóliához zöldér-
zékeny röntgenfilmet kell használni. A kék
és zöld rendszerek között nincs különbség a
keletkezõ kép minõsége tekintetében. Bár
egy ideje már a kereskedelemben nem elér-
hetõ, a leleményes állatorvosi forrásokból
idõnként fel-felbukkanó CaWO4 fólia kék színt
bocsát ki, amelynek intenzitása jócskán el-
marad a ritka földfém fóliákétól. 

A röntgenfilm feketedéséhez a fólia által
kibocsájtott fény kb. 95%-ban, míg a primer
röntgensugár csak kb. 5%-ban járul hozzá.

Gyakorlati szempontok

A röntgenkazettában a 2 fólia szendvicsként
fogja közre a röntgenfilmet. A röntgencsõhöz
közelebb esõ (tube side) fólia általában
vékonyabb, az asztal felé esõ vastagabb. A
fólia és a film szoros érintkezését a kazettá-

ban elhelyezett vékony szivacsréteg biztosít-
ja. Lényeges, hogy a fólia felületére jutott bár-
milyen szennyezõdés, állati szõr leblokkolja a
fényt, s így árnyéka megjelenik a röntgenfil-
men (4. kép). A fóliát ért sérülés, felpattogzás
pedig örökre meglátszik minden egyes felvé-
telen (5. kép)! Ha erre van gyanúnk, gondo-
san vizsgáljuk át a fóliák felületét (6. kép)! A
szennyezõdések egy része puha textília és
gyári fóliatisztító oldat segítségével eltávolít-
ható. A fóliák épségének ellenõrzése és
rendszeres tisztítása a radiológiai minõség-
biztosítás elengedhetetlen eleme Átlagos,
gondos használat mellett egy fóliapár kb. 5-
10 évig használható megbízhatóan, ezután
gyengül a teljesítménye. A régi fóliák gyakran
megsárgulnak és fénytelenné válnak. Ha ka-
zettánkat használtan szerezzük be, a fólia szí-
ne ellenõrizhetõ, ha nyitott állapotban, sötét-
ben ráexponálunk (7. kép). Több kazettára tör-
ténõ egyidejû expozícióval a felvillanás erõs-
sége is összehasonlítható (8. kép). Színhelyte-
len film-fólia kombináció esetén a felvétel alul-
exponáltnak és kontrasztszegénynek tûnik. 

Összefoglalva:
Az erõsítõ fóliák használatának fõ elõnye, hogy
a szükséges sugárdózist csökkentése révén 

- az expozíciós idõ lerövidül, ami csökken-
ti a mozgáséletlenség lehetõségét,

- kisebb teljesítményû röntgenkészülékek-
kel is lehet esélyünk jó minõségû felvéte-
leket készíteni,

- lényegesen csökken a páciens/személy-
zet sugárterhelése.

6. kép: Fóliahibák

7. kép: Kék és zöld fólia felvillanás közben
egy elsötétített helyiségben

8. kép: Fóliák összehasonlítása. A - egyál-
talán nem ad ki fényt, B és C - gyenge,
D- megfelelõ intenzitású fényt bocsát ki

4. kép: Röntgenkazettában lévõ szõr árnyéka 5. kép: Hibás erõsítõ fóliával készült röntgenfelvétel

3. kép: Nagyobb kristályméret esetén a keletkezõ fénypont,
s így a filmen kialakult feketedés (elemi képpont) is nagyobb


