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A jó minőségű röntgenkép éles, kontrasztos és megfelelő feketedé-
sű. A röntgenfelvételek készítése során előforduló egyik leggyakoribb
hiba, hogy a keletkezett röntgenkép túl sötét vagy túl világos lesz. A
probléma hátterében többféle jelenség állhat, amelyeknek felismeré-
se, korrekciója nélkülözhetetlen az optimális képminőség biztosítása
érdekében. Cikkünk ebben kíván segítséget nyújtani.

A röntgenkép keletkezése
A hagyományos film-fólia alapú röntgentechnológiában a röntgen-
kép úgy jön létre, hogy a röntgenfilmen található fotoemulzióban az
AgBr molekulák a röntgensugár hatására fizikai, majd az előhívás
során kémiai átalakuláson esnek át. Az átalakulást nemcsak rönt -
genfotonok, hanem a látható fény fotonjai is ugyanúgy ki tudják vál-
tani, utólag tehát nem mondható meg, hogy röntgensugár vagy fény
exponálta a filmet. Az exponálódott területen a film feketévé válik.
Amennyiben a felvétel túl sötét vagy túl világos lett, a hibát mind az
expozíció, mind az előhívás hiányossága okozhatta (1. kép). Le -
egyszerűsítve tehát a röntgenfilmen a fekete szín lezajlott expozíciót
jelent. 

Az expozíció hibái
Az egyik leggyakoribb hiba, ha túl sok vagy túl kevés sugár éri a rönt-
genfilmet. A röntgensugár mennyisége a kV és a mAs paraméterek-
kel jellemezhető, amely értékek a készüléken állíthatók. A mAs érték
a kibocsátott sugarak (röntgenfotonok) számát, míg a kV érték azok
energiáját (áthatoló erejét) mutatja. E két paraméter bizonyos határok
között kiváltja egymást, azaz például a kV csökkentésével és a mAs
megfelelő mértékű növelésével a feketedés mértéke nem változik. Ez
azzal magyarázható, hogy bár ez esetben a fotonok energiája
kisebb, s így több nyelődik el a testben, a fotonok nagyobb száma
kompenzálja az elnyelődés okozta veszteséget, és ugyanannyi
„darab” foton jut el a filmig. Ugyanez igaz a fordított esetre (kV növe-
lése, mAs csökkentése), amikor kevesebb számú, de nagyobb ener-
giájú fotonnal ugyanakkora feketedés érhető el. A gyakorlatban min-
dez azt jelenti, hogy lépcsőzetes állítási lehetőségű készülékeken
egy lépés a kV skálán lefelé (ált. 3–4 kV) és 1 lépés a mAs skálán fel-

felé (1–3 mAs) ugyanazt a feketedést biztosítja. Szélsőséges értékek
esetén a feketedés már nem lesz megfelelő (2. kép). 

Mi dönti hát el, hogy a mAs-t vagy inkább a kV-ot változtassuk? A
mAs a mA (katódspirált fűtő áram erőssége) és a s (azaz az expozí-
ció időtartamának) szorzata. A mA emelése általában javítja a felvé-
tel kontrasztosságát, ami kedvező a képminőség szempontjából. Az
áramerősség emelésének a röntgenkészülék (generátor) teljesítmé-
nye szab határt, amely a készülékek egyik meghatározó paramétere.
Sajnálatosan a mai hazai gyakorlatban használatos röntgenberende-
zéseknek általában ez a „leggyengébb pontja”. A felvételtechnika
során ugyanakkor általában az s, azaz az expozíciós idő alacso-
nyan tartása indokolt, a mozgáséletlenség elkerülése miatt. A mAs
két komponense a legtöbb készüléken nem állítható külön, hanem
úgy programozzák be, hogy az adott mAs érték a legmagasabb elér-
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3. kép: Alulexponált kép. Az egyes szervkontúrok megjelenése azt
mutatja, hogy a kV érték elegendő volt a sugár penetrációjához.

1. kép: A röntgenfilm feketedésének leggyakoribb hibái

2. kép: A mAs a röntgensugarak számát, a kV azok áthatolóerejét
jelöli. E két tulajdonság bizonyos határon belül kiváltja egymást, és
ugyanannyi foton jut el a filmig. Túl alacsony kV vagy mAs esetén
a feketedés nem lesz megfelelő.
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hető mA és következésképpen a legalacsonyabb idő szorzatából áll-
jon össze. Például 10 mAs értéket egy 100 mA-es gép 0,1 s alatt tud
leadni, ugyanezt egy 300 mA-es gép 0,033 sec alatt. Így jelenik meg
a készülék teljesítménye az időfaktorban, s végeredményként a kép-
élességben. 

Az állítható kV érték, azaz a csőfeszültség a legtöbb készüléken
40–100 kV tartományban mozog. Kisebb teljesítményű gépek azon-
ban nagyobb kV értékhez nem engednek magas mAs értéket válasz-
tani. 

A fentiek értelmében, ahol a mozgáséletlenség lényeges szem-
pont (pl. éber, lihegő állat), ott érdemes a mAs komponenst alacso-
nyan tartani (s<0,05 sec). A megfelelő feketedés érdekében ehhez
magas kV-ot kell választanunk. Egy mozdulatlan állat hasi vagy vég-
tagfelvételéhez nyugodtan használhatunk magasabb mAs értéket a
kontrasztosság érdekében, mert a bemozdulás nem veszélyezteti a
képminőséget.

Az expozíciós értékek helytelen megválasztása a röntgenkép elég-
telen vagy túlzott feketedéséhez vezet. Ez esetben az első kérdés,
hogy egy túl világos vagy túl sötét kép esetén növelni, vagy csökken-
teni kell az expozíciós értékeket. A pillanatnyi képzavar megoldásá-
ban hasznos segítséget nyújthat a „pirítóssütő” hasonlat: amennyi-
ben a pirítós túl világos, növelni kell az értékeket, amennyiben túl
fekete lett, úgy csökkenteni. 

Ha a felvétel túl világos, először azt kell eldöntenünk, hogy a sugár
penetrációja megfelelő volt-e. Amennyi ben igen, úgy az egyes képle-

tek körvonala megjelenik-e a filmen. Ha igen, a penetráció megfelelő
volt, így a képminőség javítása érdekében elegendő a mAs érték
emelése kb. 30–50%-kal (3. kép). Ha az egész terület egységesen
fehér (4. kép), emeljük a kV-ot 10–15%-kal és ismételjük meg az
expozíciót. 

Ha a felvétel túl sötét lett, először azt kell megállapítanunk, hogy a
kontraszt megfelelő volt-e, ami leginkább a csontok és környező lágy-
szövetek összehasonlításával mér hető fel. Alapszabály, hogy a túl
magas kV érték mindig csökkenti a kontrasztot! Alacsony kontraszt
esetén a csontok nem fehérek, hanem szürkések, éppúgy, mint a
szomszédos lágyszövetek (5. kép). Ekkor a kV értéket kell csökken-
teni 10–15%-kal. Ha a kontraszt elfogadható, és a csontok nagyjából
fehérek és elkülönülnek a környező szövetektől (6. kép), elegendő a
mAs csökkentése 30–50%-kal.

A filmkidolgozás hibái
A filmkidolgozás lépései a hívás, fixálás és öblítés. A hívás során a
hívófolyadékban az exponálódott ezüst ionok kémiailag átalakulnak
és belőlük fekete fémezüst keletkezik. A kémiai átalakulást – így a
feketedést – számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfonto-
sabbak a hőmérséklet, a hívási idő és az oldat hatóanyag koncentrá-
ciója. Bármelyik tényező változása befolyásolhatja a film feketedését,
ezért fontos feladat a hívási körülmények standardizálása. Automata
hívó esetén ezt a készülék biztosítja, kézi filmkidolgozás esetén erről

6. kép: Túlexponált felvétel. A csontok és a lágyszövetek közti
den zitáskülönbség nem kifejezett. Ilyen esetben általában
elegendő a mAs érték csökkentése. 

7. kép: A film jobb oldalán mérsékelt fényszennyeződés jelei
láthatók. A kifejezett fényexpozíció egyúttal a kontraszt jelentős
csökkenését is okozza az érintett területen.

4. kép: Alulexponált kép. A kiterjedt homogén fehér területek azt
mutatják, hogy a sugár nem jutott át a testen, a kV érték emelése
szükséges a korrekcióhoz.

5. kép: Túlexponált felvétel. A csont sötétszürke, a lágyszövet és a
csont között alig van denzitáskülönbség. A kontraszt romlásának
oka a túl magas kV érték. 
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magunknak kell gondoskodnunk. Kézi filmkidolgozás során a másik
lehetőség, a „szemre” hívás, azaz a sötétkamrai lámpa fénye mellett
próbáljuk megítélni a feketedés mértékét, függetlenül a hívó hőmér-
sékletétől, koncentrációjától és az eltelt időtől.

Egyéb hibák
Nem kívánt feketedéshez vezethet a film fényszennyeződése (7-8.
kép). Ez történhet a sötétkamrában (nem megfelelő lámpa, ajtó
„rányitása”), vagy a kazetta hiányosságai (repedés, hibás becsukás)
miatt. 

Rendkívül fontos a mindennapi gyakorlatban az expozíció és a
filmkidolgozás összehangoltsága! Bár az egyik fázis kisebb hibái jól
korrigálhatók a másik oldalon (pl. kissé alulexponált felvételt hossza-
sabban előhívva megfelelő feketedést érhetünk el), a cél sokkal
inkább az, hogy egy változtatást és technikai improvizációt nem
igénylő egységes röntgentechnológiát alakítsunk ki. A rendszer sta-
bilitását ismételt minőségellenőrzéssel biztosíthatjuk, amelynek lépé-
seiről a sorozat későbbi fejezetében lesz szó.

8. kép: A kazetta sérüléséből fakadó fényszennyeződés. A nyíl az
exponálódott területet mutatja.


