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Streszczenie

Wprowadzenie.	 Zdjęcie RTG porównawcze rąk jest podsta-

wowym badaniem obrazowym w rozpoznaniu i ocenie procesu 

leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów rąk. Objawy radio-

logiczne często są bardzo dyskretne, co wymaga bardzo dobrej 

jakości obrazów w  zakresie kontrastu. Kontrastowość obrazu 

rentgenowskiego związana jest z niejednorodnością wiązki pro-

mieniowania emitowanego przez lampę rentgenowską. 

Cel. Celem badania była retrospektywna analiza anodowego 

efektu osłabienia promieniowania rentgenowskiego na radio-

gramach porównawczych rąk. 

Materiał	 i metoda. Materiał badawczy stanowiły 154 zdjęcia 

rentgenowskie porównawcze rąk. Dokonano analizy retrospek-

tywnej radiogramów w  zakresie oceny wieku i  płci pacjentów, 

pozycjonowanie rąk względem osi lampy RTG, wielkości pola 

kolimacji, wartości Dose Area Product, jasności pikseli tła w linii 

pośrodkowej radiogramu. Do analizy między zmiennymi zasto-

sowano test U Manna-Whitneya oraz test korelacji rang Spear-

mana, poziom istotności p < 0,001.

Wyniki.	Najczęściej radiogramy były wykonane kobietom (84%) 

w wieku od 22 do 82 lat. Tylko 4 (2,6%) radiogramy zostały wyko-

nane bez zachowania schematu katoda-nadgarstek/anoda-pal-

ce. Najczęściej radiogramy były wykonane przy polu kolimacji 

w przedziale 701-800 cm2 oraz DAP 2,6-3 cGy·cm2. Udowodnio-

no silną zależność (R = 0,63) pomiędzy wymiarem długości boku 

pola kolimacji a różnicą jasności pikseli mierzoną w ustalonych 

punktach pomiaru oraz przeciętną zależność (R = 0,43) pomię-

dzy polem kolimacji a różnicą jasności pikseli. 
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Abstract

Introduction	and	aim	of	 the	study. X-ray examination is the 

primary imaging technique in the diagnosis and evaluation of 

the treatment of rheumatoid arthritis. Radiological symptoms 

are often very discreet, what requires a very good image quality 

in terms of contrast. X-ray contrast image is related to the inho-

mogeneity of the X-ray beam. 

Aim. The aim of the study was a  retrospective analysis of the 

heel effect on X-ray hands. 

Material	and	methods. Material consisted of 154 radiographs. 

The retrospective analysis of radiographs was made, within the 

range of age and sex of patients, the positioning of hands rela-

tive to the axis of the X-ray tube, size of the collimation, Dose 

Area Product, brightness of the background pixels in the mid-

line radiograph. The Mann-Whitney U-test and Spearman’s rank 

correlation (p < 0.001), was used in analysis.

Results. Most frequently, the radiographs were made of wom-

en (84%) between the ages of 22 to 82 years. Only 4 (2,6%) radio-

graphs were taken without pattern „wrist-cathode/fingers-an-

ode”. Most frequently, the radiographs were made with the 

collimation in the range of 701-800 cm2 and DAP 2,6-3 cGy·cm2. 

The strong correlation (R = 0.63) between the side length of the 

collimation field and the difference pixel brightness, and the av-

erage correlation (R = 0.43) between the size collimation field 

and the difference pixel brightness, were proven.

Key	 words: heel effect, X-ray image, rheumatoid arthritis, 

collimation 
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Wprowadzenie

Reumatoidalne zapalenie stawów RA (Rheumatoid Arthritis) 

jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, cechującą się 

symetrycznym stanem zapalnym stawów, destrukcją chrząstki 

stawowej oraz zmianami narządowymi. Uważa się, że RA jest 

jedną z  głównych przyczyn niepełnosprawności ruchowej i  in-

walidztwa osób starszych [1]. Podstawowym badaniem obrazo-

wym w  przypadku podejrzenia zajęcia stawów rąk jest zdjęcie 

rentgenowskie porównawcze rąk (RTG PR), wykonywane w celu 

oceny stopnia zaawansowania w  przebiegu reumatoidalnego 

zapalenia stawów, a  także różnicowania gruźlicy (postać kost-

no-stawowa) i oceny procesu leczenia. Typowe zmiany RA mają 

charakter symetryczny i  dotyczą głównie małych stawów [2]. 

Objawy radiologiczne często są bardzo dyskretne, np. nadżerki 

na promieniowej krawędzi paliczków bliższych, co wymaga bar-

dzo dobrej jakości obrazów w zakresie kontrastu [3, 4]. 

Kontrast obrazu w rentgenodiagnostyce jest wynikiem różnic 

pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez badany 

obiekt. Optymalna kontrastowość radiogramu umożliwia uwi-

docznienie szczegółów. Głównym czynnikiem wpływającym na 

kontrast zdjęcia RTG jest wartość napięcia anodowego lampy ren-

tgenowskiej. Napięcie anodowe decyduje o przenikliwości wiązki 

promieniowania. Kolejnym czynnikiem jest obecność promienio-

wania rozproszonego. W obrazowaniu z zastosowaniem detekto-

rów cyfrowych kontrast może być modyfikowany przez zmianę 

parametrów wizualizacji, niezależnych od warunków akwizycji [5]. 

Kontrast obrazu rentgenowskiego związany jest również z nie-

jednorodnością wiązki promieniowania emitowanego przez lam-

pę rentgenowską. Natężenie promieniowania (I) od strony anody 

jest niższe (75%) i  wzrasta w  kierunku katody (120%). Zjawisko 

nazywane jest anodowym efektem osłabienia – AEO (ang. heel ef-

fect) [6, 7]. Niejednorodność wiązki promieniowania jest związana 

z  jego powstawaniem. Promieniowanie rentgenowskie nie jest 

wytwarzane na powierzchni anody, lecz na pewnej głębokości, 

w materiale, z którego jest wykonana tarcza. Dodatkowo nachyle-

nie tarczy elektrody dodatniej lampy rentgenowskiej sprawia, że 

część promieniowania X ulega absorpcji i filtracji [8]. 

Rys. 1. Anodowy efekt osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego (IA > IB > IC) 

Anodowy efekt osłabienia jest większy, gdy [8, 9, 10]:

1. Odległość ognisko-detektor obrazu (focus film distance, 

FFD) jest ≤ 100 cm.

2. Pole wiązki pierwotnej promieniowania ma wymiar powy-

żej 720 cm2 (tradycyjna błona rentgenowska o wymiarach 

krawędzi bocznych 24 x 30 cm).

3. Kąt anody jest ≤ 12º. 

Efektywne wspomaganie diagnostyki poprzez zastosowa-

nie w  praktyce anodowego efektu osłabienia wymaga, aby od 

strony katody podczas wykonywania zdjęcia RTG znajdował się 

obszar ciała pacjenta o znacznej grubości i/lub znacznym zróżni-

cowaniu tkankowym (tabela 1) [8, 11]. 

Tabela 1. Pozycjonowanie pacjenta w rentgenodiagnostyce klasycznej z uwzględ-

nieniem anodowego efektu osłabienia wiązki pierwotnej promieniowania [11]

Zakres badania Projekcja Katoda Anoda

Odcinek piersiowy kręgo-
słupa AP Th10-12 Th1-3

Klatka piersiowa PA/AP Jama 
brzuszna Szyja

Kość udowa ze stawem 
biodrowym AP Staw 

biodrowy
Staw 

kolanowy

Kość ramienna ze stawem 
ramiennym AP Staw 

ramienny
Staw 

łokciowy

Kości podudzia AP/LAT Staw 
kolanowy

Staw 
skokowy

Kości przedramienia AP/LAT Staw 
łokciowy Nadgarstek

Kości ręki AP/LAT Nadgarstek Palce

Kości stopy AP/LAT Staw 
skokowy Palce

AP – anterior-posterior (przednio-tylna); PA – posterior-anterior (tylno-przednia); 

LAT – lateral (boczna)

Celem badania była retrospektywna analiza anodowego efek-

tu osłabienia promieniowania rentgenowskiego na radiogra-

mach porównawczych rąk. 

Materiał i metoda

Materiał badawczy stanowiły 154 zdjęcia rentgenowskie porów-

nawcze rąk, kolejno wykonane w okresie od 15 czerwca do 15 listo-

pada 2014 r. w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Kli-

nicznego w Białymstoku. Wszystkie radiogramy zostały wykonane 

aparatem RTG Axiom Aristos FX Plus SIEMENS. Akwizycja obrazów 

rentgenowskich została przeprowadzona przy warunkach technicz-

nych zdefiniowanych w programie narządowym „Dłonie” (tabela 2). 

Tabela 2. Warunki techniczne programu narządowego „Dłonie” Axiom Aristos FX 

Plus SIEMENS

Parametr Wartość

Napięcie anodowe [kV] 50

Obciążenie prądowo-czasowe [mAs] 2,1

Odległość lampa RTG-detektor obrazu [cm] 115

Ognisko małe

Dokonano analizy retrospektywnej radiogramów, poddając 

ocenie:

1. Dane demograficzne pacjenta (wiek i płeć).

2. Pozycjonowanie rąk pacjenta względem osi katoda-anoda. 

3. Wielkość pola wiązki pierwotnej promieniowania rentge-

nowskiego (kolimacji).

4. Wartość Dose Area Product (DAP).

5. Jasność piksela w zdefiniowanych punktach pomiaru.

Ocena jasności pikseli tła została wykonana w  linii pośrod-

kowej zdjęcia RTG, odpowiadającej osi lampy rentgenowskiej, 

w dwóch punktach:
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1) 3 cm od górnej krawędzi radiogramu (P1)

2) 3 cm od dolnej krawędzi radiogramu (P2).

Pomiar jasności piksela i  pola wiązki pierwotnej (kolimacji) 

został przeprowadzony na monitorze stacji przeglądowej SIE-

MENS o  głębokości przetwarzania 12 bitów. Pomiar wartości 

DAP został przeprowadzony przy użyciu komory jonizacyjnej 

aparatu RTG i odczytany z protokołu ekspozycji zdjęcia RTG. 

Do analizy między zmiennymi zastosowano test U  Manna-

-Whitneya oraz test korelacji rang Spearmana, poziom istotności 

p < 0,001. W obliczeniach wykorzystano pakiet Statystica 10.0 

firmy StatSoft. 

Wyniki

Analizie poddano 154 zdjęcia RTG, w  tym 129 (84%) radiogra-

mów wykonanych kobietom i  25 (16%) mężczyznom. Wiek ko-

biet wynosił od 22 do 82 lat (średnia 56 lat), natomiast mężczyzn 

od 24 do 76 lat (średnia 54 lata). 

W analizowanym materiale tylko 4 (2,6%) radiogramy zostały 

wykonane przy pozycjonowaniu pacjenta, gdy od strony katody 

ułożone były palce osoby badanej. 

Najczęściej radiogramy były wykonane przy polu kolimacji 

w  przedziale 701-800 cm2. Szczegółowa analiza wartości pola 

kolimacji została przedstawiona w tabeli 3. 

Tabela 3. Zakresy pola kolimacji w analizowanym materiale

Pole kolimacji [cm2] n %

≤ 600 9 6

601-700 44 28

701-800 46 30

801-900 38 25

901-1000 14 9

≥ 1001 3 2

Razem 154 100

Najczęściej radiogramy były wykonane przy wartości Dose 

Area Product w przedziale 2,6-3,0 cGy·cm2. Szczegółowa analiza 

wartości dawki została przedstawiona w tabeli 4. 

Tabela 4. Wartości DAP w analizowanym materiale

DAP [cGy·cm2] n %

≤ 2,5 18 12

2,6-3,0 62 40

3,1-3,5 55 36

3,6-4,0 16 10

≥ 4,1 3 2

Razem 154 100

Największe pola kolimacji analizowanych radiogramów zwią-

zane są z  najwyższymi wartościami dawek promieniowania. 

Wartości DAP w poszczególnych zakresach pola kolimacji w ana-

lizowanym materiale przedstawiono na rysunku 2. 

Na rysunku 3 przedstawiono porównanie kolimacji dwóch 

zdjęć RTG z badanego materiału. Radiogram A cechuje najwyż-

sza wartość DAP (4,3 cGy·cm2), natomiast radiogram B – wartość 

najniższa DAP (2,1 cGy·cm2). 

Udowodniono silną zależność (R = 0,63) pomiędzy wymiarem 

długości boku pola kolimacji (równoległym do osi lampy RTG) 

a  różnicą jasności pikseli mierzoną w  ustalonych punktach po-

miaru oraz przeciętną zależność (R = 0,43) pomiędzy polem koli-

macji a różnicą jasności pikseli (Rys. 4). 

Rys. 4 Wykres rozrzutu zależności między różnicą jasności pikseli a polem kolimacji

Uwzględniając pole kolimacji 720 cm2 jako wartość graniczną 

(wartość pola dla błony RTG o wymiarach 24 x 30 cm), w przy-

padku 61 radiogramów (40%) nie przekroczono tej wielkości, 

a wartość DAP zawierała się w granicach 2,1-2,9 cGy·cm2 (śred-

nio 2,6). Zmiana jasności pikseli w osi pośrodkowej radiogramu 

jest większa dla RTG PR o polu kolimacji > 720 cm2 (p < 0,001) 

(Rys. 5). 

Rys. 2 Pole kolimacji a wartości DAP

Rys. 3 Pole kolimacji wybranych radiogramów z  analizowanego materiału A. Maksymalne 

1069,7 cm2 (32,26 x 33,16 cm) B. Minimalne 542,9 cm2 (24,14 x 22,49 cm)
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Rys. 5 Wykres ramka-wąsy pole kolimacji a różnica jasności pikseli w osi pośrodko-

wej radiogramu

Dyskusja 

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą, na którą cierpi 

w Polsce około pół miliona osób. Szczyt zapadalności na RA do-

tyczy populacji pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. W wyróżnionym 

okresie życia częściej chorują kobiety niż mężczyźni (stosunek 

3:1). U  mężczyzn zapadalność zwiększa się z  wiekiem [12, 13]. 

W grupie badanej również dominują kobiety, którym wykonano 

RTG PR w celu oceny stopnia zaawansowania procesu chorobo-

wego i skuteczności prowadzonej terapii. 

Przedmiotem niniejszej analizy była ocena anodowego efektu 

osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego, co nie jest 

zagadnieniem zbyt często omawianym w  rentgenodiagnostyce 

klasycznej. Terry i wsp. udowodnili występowanie AEO dla ana-

logowego aparatu mammograficznego, gdzie spadek intensyw-

ności promieniowania wynosił do 40% wzdłuż osi anoda-katoda 

[14]. Podobną zależność potwierdził Fung i  wsp. w  przypadku 

aparatów ogólnodiagnostycznych [15]. Niektórzy autorzy sugeru-

ją opracowanie specjalnych filtrów celem uzyskania jednorodnej 

wiązki lub algorytmów przetwarzania obrazu uwzględniających 

anodowy efekt osłabienia [16, 17, 18]. Jednakże właściwa orien-

tacja pacjenta podczas rentgenodiagnostyki względem osi dłu-

giej lampy RTG wpływa pozytywnie na jakość obrazu i wielkości 

dawek otrzymywane przez poszczególne narządy [15]. Faktem 

jest, że w  gabinecie RTG, gdzie wykonano analizowane radio-

gramy, w  procedurach roboczych opisujących postępowanie 

personelu podczas wykonywania zdjęcia RTG porównawczego 

rąk nie uwzględniono orientacji pacjenta względem osi katoda-

-anoda. Stąd technicy elektroradiologii, wykonując radiogramy, 

samodzielnie dokonywali wyboru, jak pozycjonować pacjenta. 

Z przeprowadzonej analizy materiału badawczego wynika, że tyl-

ko w czterech przypadkach orientacja rąk pacjenta nie uwzględ-

niała anodowego efektu osłabienia i  pozycjonowanie zostało 

przeprowadzone według schematu katoda-palce/anoda-nadgar-

stek. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przy pozycjonowaniu 

rąk pacjenta z  wykorzystaniem AEO (schemat katoda-nadgar-

stek/anoda-palce) chory jest odwrócony tyłem do okna z  szybą 

ołowiową znajdującą się pomiędzy sterownią a gabinetem RTG, 

gdzie wykonano radiogramy poddane analizie. Taka pozycja pa-

cjenta podczas rentgenodiagnostyki utrudnia obserwację cho-

rego przez technika elektroradiologii co do spełnienia polecenia 

zachowania stabilności ułożenia rąk. Stąd sposób montażu apara-

tu rentgenowskiego i rozwiązania architektoniczne gabinetu RTG 

powinny uwzględniać możliwość wykorzystania zjawiska anodo-

wego efektu osłabienia w rentgenodiagnostyce z zapewnieniem 

aspektu bezpieczeństwa pacjenta podczas świadczeń – możli-

wość obserwacji reakcji chorego przez technika elektroradiologii.

Podczas wykonywania radiogramu porównawczego rąk zaleca-

ny rozmiar błony rentgenowskiej to 24 x 30 cm [19, 20, 21]. W przy-

padku techniki cyfrowej obszar pola wiązki promieniowania nie 

powinien przekraczać wskazanej wielkości, a nawet być mniejszy, 

co skutkuje redukcją promieniowania rozproszonego. Promienio-

wanie rozproszone wpływa na obniżenie kontrastu radiogramu 

[22, 23]. Miller i wsp. wykazali, że w rentgenodiagnostyce klasycz-

nej promieniowanie rozproszone jest przyczyną wzrostu dawki 

powierzchniowej nawet do 40% (zależność związana z wielkością 

pola wiązki i  energią promieniowania) [24]. W  przeprowadzonej 

analizie jedynie 40% radiogramów zostało wykonanych z zacho-

waniem zalecanego pola wiązki pierwotnej. Biorąc pod uwagę, 

iż ograniczenie pola promieniowania jest prostą czynnością, to 

należy większą uwagę zwrócić na czynniki prowadzące do zanie-

chania tej praktyki. Działania wdrożone w  celu wyeliminowania 

czynników wpływających na wzrost dawki wpisują się w  zasadę 

doskonalenia jakości świadczeń zdrowotnych z  wykorzystaniem 

promieniowania rentgenowskiego [25]. Należy również prowa-

dzić audyt dawek otrzymywanych przez pacjenta podczas wyko-

nywania zdjęć rentgenowskich różnych obszarów ciała. Zgodnie 

z obowiązującym w Polsce prawodawstwem w zakresie ochrony 

radiologicznej nie należy przekraczać wartości poziomów refe-

rencyjnych. Jednak w przypadku RTG PR brakuje określenia dawki 

referencyjnej wyrażonej jako dawka wejściowa lub Dose Area Pro-

duct [26]. Nie zwalnia to jednak osób wykonujących radiogramy 

z przestrzegania zasad ochrony radiologicznej. Wykonana analiza 

wskazuje na konieczność wprowadzenia działań w  zakresie sto-

sowania efektywnej kolimacji wiązki pierwotnej promieniowania 

oraz intensyfikacji nadzoru inspektora ochrony radiologicznej. 

Dodatkowo na podstawie przeprowadzonego badania można 

zdefiniować lokalny poziom referencyjny (dla wskazanego typu 

aparatu RTG i parametrów ekspozycyjnych opisanych w tabeli 2 

oraz założeniu, że pole wiązki pierwotnej nie przekracza wartości 

720 cm2) jako DAP ≤ 3 cGy·cm2. 

Poziom szarości piksela jest proporcjonalny do ilości pochło-

niętego promieniowania rentgenowskiego. Wyższe wartości re-

prezentują wyższy stopień pochłaniania wiązki [5]. W wykonanym 

badaniu większy stopień pochłaniania promieniowania dotyczy 

krawędzi radiogramu bliższej anodzie. Od strony katody wiązka 

charakteryzuje się wyższym napięciem, a tym samym jest bardziej 

przenikliwa, co w obrazie charakteryzuje się niższą wartością ja-

sności piksela tła. Kontrast obrazu rentgenowskiego może być 

rozpatrywany jako różnice pochłaniania wiązki promieniowania 
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rentgenowskiego przechodzącej przez obiekt badany, a  także 

sposób prezentacji obrazu na monitorze. Kontrastowość wyświe-

tlanego zdjęcia RTG może być regulowana poprzez zmiany okna 

skali szarości. Zmniejszenie szerokości (window width) powoduje 

wzrost kontrastowości wyświetlanego obrazu. Lekarz radiolog, 

dokonując oceny klinicznej radiogramu, może dokonać zmiany 

szerokości okna, jednak regulacja ta ma charakter subiektywny 

[27, 28]. Optymalny kontrast radiogramu umożliwia rozpoznanie 

szczegółów anatomicznych w  danym zakresie klinicznym oraz 

subtelnych zmian patologicznych, co jest szczególnie ważne 

w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Podsumowując, podczas wykonywania zdjęcia RTG porów-

nawczego rąk technik elektroradiologii powinien zwrócić uwagę 

na zachowanie wyznaczników dobrej praktyki diagnostycznej: 

a) ułożenie rąk pacjenta zgodnie z  schematem katoda- 

-nadgarstek/anoda-palce,

b) pole wiązki pierwotnej promieniowania ≤ 720 cm2 (24 

x 30cm),

c) DAP ≤ 3 cGy·cm2.

Wnioski

1. Technicy elektroradiologii wykorzystują zjawisko anodo-

wego efektu osłabienia, pozycjonując pacjenta podczas 

wykonania zdjęcia RTG porównawczego rąk.

2. Anodowy efekt osłabienia jest słabiej zauważalny przy ma-

łych polach kolimacji wiązki pierwotnej promieniowania. 

3. Dalsze możliwe kierunki badań to identyfikacja czynników 

mających wpływ na zaniechanie stosowania prawidłowej 

kolimacji przez techników elektroradiologii podczas rent-

genodiagnostyki klasycznej i wskazanie skutecznych dzia-

łań zapobiegawczych. 
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