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Ahogy tréfásan mondani szokták, a röntgen „technikai sport”, hiszen
az alkalmazott technológia döntő fontosságú a képi megjelenítés
minősége szempontjából. A röntgendiagnosztika létezése során jó
néhány technikai újítás történt (pl. erősítő fóliák, Lysholm rács), ame-
lyek lényegesen javították a diagnosztikai eredményességet, de az
utóbbi évtizedek analóg-digitális átállása talán minden eddiginél
nagyobb fordulatot hozott e 120 éves módszer történetében. 

Már az elején lényeges leszögezni, hogy a digitális technológia nem
érinti magát a röntgencsövet, azaz a kibocsátott röntgensugár – és
ennek technikai háttere – még mindig nagyjából ugyanaz, mint 100
évvel ezelőtt. A változtatás a képreceptort érinti – azt az alkotóelemet,
amely a röntgensugarat detektálja, és látható képpé alakítja. Ezt a
feladatot a XX. század végéig a röntgenfilm látta el, mígnem az 1980-
as években a FUJI megalkotta az első digitális röntgendetektor rend-
szerét. Ettől kezdve a digitális radiográfia robbanásszerű fejlődésé-
nek lehetünk szemtanúi, ami mind a technológiai megoldások szá-
mában, mind a digitális radiográfia elterjedésében jól látható. Mára a
világ fejlett országaiban a humán területen a hagyományos röntgen-
filmes technológiát szinte teljes egészében felváltotta a digitális kép-
alkotás. A trend az állatorvosi világban is hasonló, bár az átállás némi
késéssel és időben elnyújtottabban történik. Hazánkban a digitális
rendszerek elterjedése az utóbbi 5 évben kezdett meredeken felfelé
ívelni, amelynek hátterében az egyre elérhetőbb árszínvonal és az
ezzel párhuzamosan növekvő szakmai-piaci igény áll.

Képreceptorok

A röntgenfotonok energájának elektromos jellé, majd képpé alakítá-
sára számos technikai megoldás született. Ezek közül a lényegeseb-

beket soroljuk fel itt. Az eszközök elnevezésében sajnos sok a hason-
lóság és az átfedés, ami a tisztánlátást megnehezíti. Leegyszerű -
sítve, mára két fő irányzatot különítünk el a digitális radiográfián belül.

1. Indirekt rendszerek, CR (Computed Radiography),
foszforlemezes rendszerek
Az indirekt rendszerekben, a digitális röntgenkazettában egy speciá-
lis ún. „foszforlemez” található (PSP – photostimulable phosphor). A
phosphor elnevezés az angol nyelvben nem a foszfort, mint kémiai
elemet jelöli, hanem a foszforeszkáló tulajdonságú anyagokat. A
lemez részecskéi tárolják a röntgensugarak energiáját, amit egy spe-
ciális kiolvasóban (szkennerben) lézersugár szabadít fel és a tárolt
energia mennyisége jellé alakul. A jelet azután számítógép segítsé-
gével képpé alakítják és monitoron jelenítik meg (1. kép). Maga a
kazetta nem azonos a hagyományos filmes rendszer kazettájával,
hiszen a szkenner automatikusan veszik ki, olvassa le, törli, majd
visszatölti a PSP lemezt a kazettába (2. kép). Ebből adódóan a kép
kiolvasása időigényes (kb. 1-3 perc).

2. Direkt rendszerek, flat panel detektorok, DR (Digital
Radiography), DDR (Direct Digital Radiography)
A flat panel detektorokban a jel előállítása már magában a „kazettá-
ban” (valójában ez már nem is hívható kazettának) megtörténik, nem
szükséges hozzá külön kiolvasási folyamat. A jel vezeték vagy WiFi
útján kerül a számítógépbe, ami azután a képet megjeleníti (3. kép).
Régebben a panelt a vizsgálóasztalba rögzítették, manapság gyako-
ri a hordozható változat is, amely pl. nagyállatok vizsgálata során
igen praktikus. A DR rendszerekben a kép viszonylag gyorsan (5-15
sec) elkészül. A flat paneleken belül is kétféle típust különítünk el. Az
ún. direkt konverziós flat panelekben a röntgensugár egyből elektro-
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1. kép: Az indirekt (CR) rendszerekben a kép információ a foszfor-
lemez szemcséiben energia formájában tárolódik, amit a kiolvasó-
ban lézerfény szabadít fel látható fény formájában. A fénysugarat
fotokatód fogja fel és alakítja analóg jellé, amely egy analóg-digi-
tális átalakítás után kerül a computerbe.

2. kép: A CR rendszerek alkotóelemei a foszforlemezt tartalmazó
röntgenkazetta, a kiolvasó egység (szkenner), a munkaállloomás
(computer) és a monitor. A szkenner a félig becsúsztatott kazettá-
ból kiemeli a foszforlemezt,  leolvassa, törli, majd visszahelyezi a
kazettába.
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mos jellé alakul egy fotokonduktor rétegben (amorf szelén), míg az
indirekt konverziós flat panelekben a röntgenfoton először fénnyé ala-
kul át egy szcintillátor ernyőn, amit azután egy ún. TFT rács alakít
elektromos jellé. Ez utóbbi elméletileg kicsit rosszabb, mert minden
átalakítási folyamat információvesztéssel jár, de a gyakorlatban álta-
lában nincs látványos különbség a két rendszer között (4. kép). 

Létezik a detektoroknak egy harmadik csoportja is, ami az indirekt
konverziós flat panelekhez hasonlít, de itt a fényt egy ún. CCD kame-
ra fogja fel. Bár a képmegjelenítés gyors, a képminőség általában
nem éri el a DR vagy CR rendszerekét, ami miatt ezen irányzat kiszo-
rulóban van a piacról.

A detektorok két fő fizikai tulajdonsága a térbeli felbontás és a
kontrasztfelbontás. Térbeli felbontás alatt 1 elemi képpont (pixel)
méretét értjük, ami pedig a kép élességét határozza meg. A digitális
rendszereknek sokáig a térbeli felbontás volt a gyenge pontja a
hagyományos film-fólia rendszerekhez képest, hiszen ott egy pixel

nagysága általában az erősítőfólia molekuláris kristályméretével azo-
nos. A technológia fejlődésének köszönhetően a pixelméret mára a
digitális rendszerekben is elérte a 100 μm nagyságrendet (egyes
mammográfiás rendszerekben még ennél is kisebb lehet), ami meg-
közelíti a hagyományos röntgenkép térbeli felbontását, és a gyakor-
latban már semmiféle diagnosztikai hátrányt nem jelent (5. kép).

A kontrasztfelbontás azt jelenti, hogy hány szürkeárnyalatot tud
elkülöníteni a rendszer egymástól. Ez a mai készülékekben 1012-
1016 nagyságrendű. Természetesen az emberi szem nem képes
ennyi árnyalat elkülönítésére, de a digitális feldolgozás nagyszerűsé-
ge abban rejlik, hogy az egyes, közeli számértékekhez láthatóan elté-
rő szürkeségű területeket rendel, így a különbség szemmel is érzé-
kelhetővé válik (ún. ablakolás, 6. kép). A gyakorlatban mindez úgy
érvényesül, hogy mind a kevés, mind a sok sugarat kapott területek
megjeleníthetők az „ablak” szélességének és helyének változtatásá-
val (7-8. kép).

5. kép: A térbeli felbontás jelentősége a képminőségben. A képe-
ken egy könyökízület részlete látható, az „A” képen egy alacso-
nyabb, a „B” képen egy nagyobb felbontású megjelenítésben. A
képek eltérő élessége, részletgazdagsága szembetűnő.

6. kép: Az „ablakolás” elmélete. A képen látható rendszerben a
detektor 1014 számú eltérő intenzitású jelet képes észlelni (14 bites
rendszer). Az „A” esetben a közepes erősségű jelek szélesebb tar-
tományát alakítjuk át szürkeárnyalatokká, míg a „B” esetben a
gyengébb jelek szűkebb tartományára néz az „ablak”.

3. kép: Az Egyetem Kisállatklinikáján található DR rendszer. A flat
panel (1) a röntgenasztal kazettatartójában helyeződik, de szükség
esetén onnan ki is vehető. A panel az áramot a hálózatból nyeri
(2). A központi munkaállomás számítógépével (3) wifi (4) útján
kommunikál. A keletkezett kép bent a röntgentérben is azonnal lát-
ható egy monitoron (5).

4. kép: A DR (direkt digitális) rendszerek főbb típusai. A direktkon-
verziós panelekben a szelén fotokonduktor rétegben a röntgen -
foton egyből elektromos töltéssé alakul, míg az indirekt konverziós
direkt rendszerekben előbb egy szcintillátorban fénnyé alakul,
amelyet egy második lépésben alakítanak jellé. A CCD rend -
szerekben ez utóbbi lépés a CCD panelben történik.
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7. kép: Ha az ablakot az erősebben besugárzott területekre, azaz
a vékony testtájakra optimalizáljuk, akár a vékony bőrredők is lát-
ványosan megjeleníthetők (fehér nyíl), míg a csontok (fekete nyíl)
szinte már nem is azonosíthatók.

8. kép: Ha az „ablakot” arra a területre állítjuk, ahol több sugár
nyelődött el (fekete nyíl), akkor a csigolyák látványosan előtűnnek,
de a bőrfelszín (fehér nyíl) már nem lesz megítélhető.
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