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Streszczenie

Wprowadzenie: Podczas wykonywania zdjęć należy sto-
sować środki ochrony radiologicznej. Jednym z  nich jest 

kolimacja, czyli ograniczenie wiązki promieniowania pierwot-
nego, wykorzystywana w  celu ochrony tkanek przed zbędną 
ekspozycją.
Cel: Celem badania był pomiar wielkości pól kolimacji radiogra-
mów kręgosłupa w odcinku szyjnym i porównanie ich z wielko-
ścią referencyjną.
Materiały i  metody: Analizie retrospektywnej poddano 150 
kolejnych zdjęć rentgenowskich kręgosłupa w  odcinku szyj-
nym, wykonanych w  dwóch projekcjach: przednio-tylnej (AP) 
i  bocznej (LAT). Przeprowadzono pomiar długości i  szerokości 
radiogramów oraz obliczono pole powierzchni. Przyjęto war-
tość referencyjną dla obu projekcji 18 x  24 cm (pole 432 cm2). 
Radiogramy zostały wykonane w okresie 19.05.2015-12.10.2015 
w  Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku. Analizę statystyczną przeprowadzono przy uży-
ciu programów MS Excel 2010 oraz Statistica 12.
Wyniki: Najczęściej radiogramy wykonano kobietom (n = 104; 
69,33%) w wieku 24-80 lat (Me = 57). Średnia wartość pola kolima-
cji zdjęcia RTG w projekcji przednio-tylnej wyniosła 284,54 cm2, 
SD = 32,19 cm. Największe odnotowane pole powierzchni ren-
tgenogramu AP wyniosło 414,03 cm2, natomiast najmniejsze 
235,83 cm2. Średnia powierzchnia radiogramu w projekcji bocz-
nej wyniosła 349,54 cm2, SD = 94,54 cm, a wartość maksymalna 
645,05 cm2 i  minimalna 231,12 cm2. Pole kolimacji radiogramu 
LAT zostało przekroczone w  19,33% przypadków. Najczęściej 
(n = 51; 34%) długość radiogramu LAT nie spełniała założonego 
kryterium. W przypadku zdjęć RTG AP nie odnotowano przekro-
czenia wartości referencyjnej pola wiązki promieniowania.
Wnioski: Co piąte zdjęcie w  projekcji bocznej miało wartość 
pola kolimacji większą od wartości referencyjnej. Zwiększenie 
pola wiązki promieniowania może być skutkiem obawy technika 
wykonującego ekspozycję przed nieobjęciem polem kolimacji 
całego obszaru, który powinien być widoczny na poprawnie wy-
konanym radiogramie.

Słowa kluczowe: kolimacja, kręgosłup szyjny, rentgenodiagno-
styka, zdjęcie rentgenowskie

Abstract

Introduction: Radiological protection should be used during 
X-ray imaging. It can be realized among others by means of 

collimation – the limitation of the useful radiation beam, used 
to shield tissue from unnecessary exposure. 
Aim: The aim of the study was to measure the size of collimation 
fields of cervical spine radiographs and compare them with the 
reference size.
Material and methods: We conducted a retrospective analysis 
of subsequent 150 X-ray images of the vertebral column in the 
cervical part made in two views: anteroposterior (AP) and lat-
eral (LAT). Length and width measurements of the X-rays were 
carried out of the survey and then the surface area was calcu-
lated. Accepted reference value for two views was 18 x 24 cm 
(area 432 cm2). Radiographs were taken of patients at the De-
partment of Radiology, Medical University Hospital in Bialystok, 
from May 19 to October 12, 2015. 
Statistical analysis was done using MS Excel and Statistica 12.  
Results: The most frequently radiographs were taken from 
women (n = 104; 69,33%), age range 24-80 (Me = 57). The av-
erage size of X-ray image collimation field in anteroposterior 
view was 284,54 cm2, SD = 32,19 cm. The largest recorded X-ray 
photo in AP view area was 414,03 cm2, while the smallest was 
235,83 cm2. The average size of X-ray image collimation field in 
LAT was 349,54 cm2, SD = 94,54 cm, while the maximum value 
was 645,05 cm2 and the minimum value was 231,12 cm2. Lateral 
X-ray image collimation field was exceeded in 19,33% cases. The 
most frequent (n = 51; 34%) X-ray image length in LAT did not 
meet the established criteria. In case of the reference value area 
of X-ray radiation beam in AP view, the reference value was not 
exceeded. 
Conclusions: Every fifth X-ray image in the lateral projection 
had collimation field value bigger than reference value. The in-
creased surface area of the radiographs may result from fear of 
the technician performing the exposure of not to cover by col-
limation field the entire area that should be visible on correct 
X-ray images.
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Wprowadzenie

Podstawowym badaniem rentgenodiagnostycznym kręgosłupa 

szyjnego jest zdjęcie rentgenowskie w projekcji przednio-tylnej 

AP (Anterior-Posterior) i bocznej LAT (Lateralis). Każdy prawidło-

wo wykonany radiogram powinien obejmować cały ten odcinek 

wraz z granicznym kręgiem sąsiadującym (pierwszy kręg piersio-

wy). Pole kolimacji powinno mieć rozmiar 18 x 24 cm, co umożli-

wia uwidocznienie opisanego zakresu badania [1].

Rentgenodiagnostyka klasyczna kręgosłupa w  odcinku szyj-

nym należy do najczęściej wykonywanych metod diagnostyki ob-

razowej, ponieważ jest tania, powszechnie dostępna i charakte-

ryzuje się wysokimi wskaźnikami skuteczności rozpoznawczej [1]. 

Istnieje wiele przyczyn wykonywania zdjęć rentgenowskich, ale 

głównym powodem jest wykrycie patologii o charakterze zmian 

jego naturalnej krzywizny, zmian w gęstości tkanki kostnej, zmian 

zapalnych i nowotworowych oraz oceny podjętego procesu lecze-

nia. Radiogramy wykonywane są również w celu pośredniej oceny 

krążków międzykręgowych. Kręgi szyjne mogą stać się miejscem 

zmian destrukcyjno-zapalnych [2]. U ponad połowy osób po 40. 

roku życia rozwija się choroba zwyrodnieniowa (spondyloartroza), 

która obejmuje zmiany wokół trzonów kręgów, w  stawach wła-

ściwych kręgosłupa oraz krążków międzykręgowych. Choroba 

występuje u mężczyzn i kobiet z podobną częstością, ale cięższy 

przebieg dotyczy kobiet. Zmiany zwyrodnieniowe mają także ne-

gatywny wpływ na rdzeń kręgowy, znajdujący się w kanale krę-

gowym kręgosłupa, utworzonym przez nałożone na siebie kręgi. 

Kanał kręgowy pod wpływem narośli kostnych (osteofitów) może 

ulec zwężeniu wraz z uciskiem struktur nerwowych [3]. 

Podczas wykonywania zdjęć należy stosować środki i  zasady 

ochrony radiologicznej. Jednym z najprostszych działań jest ko-

limacja, czyli ograniczenie wiązki promieniowania użytecznego. 

Wiązka promieniowania X powinna być zawsze dostosowana do 

diagnozowanego obszaru anatomicznego. Takie postępowanie 

ma na celu ochronę tkanek przed zbędną ekspozycją. Jeśli wiązka 

promieni rentgenowskich jest większa, wtedy też większą dawkę 

promieniowania otrzymuje pacjent. Ograniczenie wiązki powo-

duje redukcję promieniowania rozproszonego, wpływając pozy-

tywnie na jakość otrzymanego obrazu 

przez zwiększenie kontrastowości [4].

Cel

Celem badania był pomiar wielkości 

pól kolimacji radiogramów kręgosłupa 

w  odcinku szyjnym i  porównanie ich 

z wielkością referencyjną. 

Materiały i metody 

Analizie retrospektywnej poddano 150 

kolejnych zdjęć rentgenowskich kręgo-

słupa w  odcinku szyjnym, wykonanych 

w  technice cyfrowej w  dwóch projekcjach: przednio-tylnej 

i  bocznej. Radiogramy wykonano w  okresie 19.05.-12.10.2015 

w  Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

w Białymstoku. Wyboru okresu analizy dokonano losowo. Radio-

gramy przeanalizowano w zakresie płci i wieku pacjentów oraz 

wskazania i wyniku badania. 

Dla każdego zdjęcia RTG przeprowadzono pomiar długości 

i  szerokości oraz obliczono pole powierzchni. Pomiary wyko-

nano na stacji roboczej technika aparatu RTG Axiom Aristos 

Siemens. Jako wartość referencyjną dla obu projekcji przyjęto 

18 x 24 cm (pole 432 cm2) [1, 2]. 

Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programów 

MS Excel 2010 oraz Statistica 12, na poziome istotności p = 0,05. 

Cechom statystycznym ilościowym wyliczono wartości średnie, 

mediany, wartości modalne oraz ich częstość, wartości minimal-

ne i  maksymalne. W  celu analizy statystycznej wykonano test 

chi-kwadrat oraz wyliczono współczynnik korelacji rang Spe-

armana, który posłużył do porównania wielkości pól kolimacji 

z wiekiem pacjentów. 

Wyniki

Większa część rentgenogramów została wykonana kobietom 

(n = 104; 69,33%). Wiek pacjentów mieścił się w przedziale 22-84 

lat (M = 56,73), odchylenie standardowe wieku badanej popula-

cji wynosiło 14,87 lat. Strukturę wiekową pacjentów z uwzględ-

nieniem płci przedstawiono na rysunku 1. 

Wszystkie zdjęcia RTG kręgosłupa w odcinku szyjnym zostały 

wykonane z powodu zmian zwyrodnieniowych. Najczęstsze opi-

sy radiogramów przedstawiono na rysunku 2. 

Wszystkie rozpoznania zostały określone na podstawie zdjęć 

RTG znajdujących się w szpitalnej bazie danych. W 14% przypad-

ków stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji medycznej 

w zakresie braku interpretacji radiogramów. 

Długość zdjęć RTG w projekcji przednio-tylnej w 8% (n = 12) 

przypadków była większa niż wielkość referencyjna. Szerokość 

żadnego ze 150 radiogramów AP nie przekroczyła wartości 

wzorcowej. Radiogramy kręgosłupa w projekcji LAT cechowała 

Rys. 1 Wykres ramka-wąsy obrazujący rozkład wieku badanej grupy z uwzględnieniem płci

Źródło: Opracowanie własne.
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większa częstość przekroczeń wartości referencyjnej. W  8% 

przypadków (n = 12) szerokość zdjęcia przekroczyła normę, na-

tomiast długość w 34% przypadków (n = 51). 

Średnia pola powierzchni zdjęcia RTG w  projekcji przednio-

-tylnej była o 65 cm2 mniejsza niż średnia pola radiogramu w pro-

jekcji bocznej. Szczegółowe dane dotyczące wielkości pola koli-

macji zdjęć objętych analizą przedstawiono w tabeli 1. 

Wielkość pola kolimacji wszystkich zdjęć RTG w  projekcji 

przednio-tylnej była mniejsza niż wartość referencyjna, nato-

miast w projekcji bocznej w około 20% przypadkach większa.

 Długość, szerokość i  pole powierzchni radiogramów w  obu 

projekcjach miały rozkład inny niż normalny. Różnica wielkości 

pola kolimacji ze względu na płeć badanego pacjenta była istot-

na statystycznie w przypadku zdjęć w projekcji bocznej: długość 

(p = 0,0043), szerokość (p = 0,49), pole (p = 0,0065). W analizowa-

nym materiale kobietom wykonano radiogramy LAT o większym 

polu kolimacji. Nie wykazano zależności pomiędzy polem zdjęcia 

RTG a rozpoznanymi problemami klinicznymi. 

Dyskusja 

Głównym wskazaniem do rentgenodiagnostyki klasycznej od-

cinka szyjnego kręgosłupa są urazy oraz zmiany zwyrodnienio-

we. Wszystkie radiogramy poddane analizie zostały wykonane 

z  powodu spondyloartrozy. Choroba zwyrodnieniowa stawów 

kręgosłupa należy do najczęstszych schorzeń związanych z wie-

kiem [5]. Najczęściej opisy wykonanych radiogramów dotyczy-

ły zniesienia fizjologicznej lordozy. W  płaszczyźnie strzałkowej 

odcinek szyjny kręgosłupa powinien być wygięty w  kształcie 

podwójnej litery S, natomiast w płaszczyźnie czołowej powinien 

być prosty [6]. Zniesienie fizjologicznej lordozy może być zwią-

zane ze zmianami zwyrodnieniowymi, ale także wzmożonym na-

pięciem mięśni (tzw. objaw strunowy) i chorobami niszczącymi 

elementy stabilizujące kręgosłup. 

Radiogramy wraz z opisami są dokumentacją medyczną i mu-

szą być archiwizowane przez podmiot leczniczy udzielający 

świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki [7]. Kompletność obok 

czytelności jest warunkiem rzetelności prowadzonej dokumen-

tacji medycznej [8]. Część analizowanych w  badaniu zdjęć RTG 

nie posiadała opisów. Wykazany odsetek braków w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej jest niższy niż u innych autorów [9, 10]. 

Autorom niniejszego opracowania nie udało się odnaleźć 

publikacji dotyczących pól kolimacji zdjęć rentgenowskich krę-

gosłupa szyjnego. Dostępna literatura dotyczy błędów zwią-

zanych z  ograniczaniem wiązki pierwotnej promieniowania 

podczas rentgenodiagnostyki klasycznej innych obszarów ciała. 

W  analizie przeprowadzonej przez zespół Stollfuss dotyczącej 

porównania stosowania kolimacji zdjęć klatki piersiowej nowo-

rodków wykonywanych aparatem 

przyłóżkowym w  dwóch szpitalach 

dowiedziono, że tylko jedna trzecia 

radiogramów charakteryzowała się 

prawidłowym zakresem badania [11]. 

W  badaniu Pasieka i  wsp. aż 60% 

rentgenogramów porównawczych 

rąk wykonano przy polu kolimacji 

większym niż wartość referencyjna 

(720  cm2) [12]. Natomiast Manning- 

-Stanley i  wsp. wykazali, że nawet 

niewielkie zmiany w  centrowaniu 

podczas rentgenodiagnostyki klasycznej miednicy wpływają na 

wielkość kolimacji obszaru badania [13]. 

Właściwa kolimacja powinna być jednym z czynników w opty-

malizacji badań rentgenowskich i ustalaniu lokalnych poziomów 

referencyjnych dawek promieniowania [14]. Jest to zgodne z filo-

zofią zasady ALARA (as low as reasonably achievable) – tak nisko 

jak to rozsądnie możliwe. Sformułowanie „tak nisko” dotyczy dawki 

promieniowania otrzymywanej przez pacjenta, ale do granicy, 

którą wyznacza słowo „rozsądnie”. Należy pamiętać, że obniżając 

dawkę od pewnego poziomu, tracone są z obrazu informacje waż-

ne klinicznie [15]. Stąd jakość radiogramu powinna być wystarcza-

jąca do zapewnienia odpowiedzi w zakresie problemu zdrowot-

nego, z powodu którego diagnostyka jest wykonywana [16]. 

Wielkość pola kolimacji powinna być dobrana do obszaru kli-

nicznego zainteresowania [4]. Fotografia 1 przedstawia radio-

gramy o  największym zakresie wiązki pierwotnej w  badanym 

materiale. Prezentowane zdjęcie RTG AP (Fot. 1A) wykonano 

tak, że górna krawędź kolimacji sięga powyżej dolnych brzegów 

Rys. 2 Częstość występowania patologii w obrębie kręgosłupa szyjnego w badanej 

populacji (u niektórych pacjentów występowała więcej niż jedna nieprawidłowość)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1 Podstawowe parametry statystyczne długości i szerokości (w cm) i pól kolimacji (w cm2)

Parametr Średnia Wartość  
maksymalna

Wartość 
minimalna Dominanta Częstość 

dominanty Mediana

Projekcja przednio-tylna

Pole 284,54 414,03 235,83 267,59 4 268,40

Długość 21,10 27,35 17,20 19,92 16 19,98

Szerokość 13,47 16,45 11,02 13,44 23 13,42

Projekcja boczna

Pole 349,54 645,05 231,13 268,39 3 319,62

Długość 23,39 34,89 18,49 19,94 6 22,79

Szerokość 14,77 21,72 11,12 13,46 13 13,48

Źródło: Opracowanie własne.
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oczodołów, tym samym częściowo gałki oczu znajdują się w polu 

wiązki promieniowania rentgenowskiego. Prawidłowe postępo-

wanie technika elektroradiologii to ustalenie ograniczenia wiązki 

do poziomu linii łączącej otwory słuchowe zewnętrzne [17]. Na-

tomiast na prawidłowo wykonanym radiogramie w projekcji LAT 

dolna krawędź kolimacji powinna sięgać maksymalnie do wysoko-

ści 2. kręgu piersiowego [18, 19]. Uwidocznienie ostatniego kręgu 

szyjnego (C7) i pierwszego piersiowego (Th1) jest bardzo ważne 

przy poszukiwaniu niestabilności [20]. Prezentowane zdjęcie RTG 

LAT (Fot. 1B) to w znacznej części pozbawiony szczegółów obraz 

bocznego rzutu górnej części klatki piersiowej. Nie jest widoczne 

przejście C7/Th1. Celem wizualizacji, którego należy przy pozycjo-

nowaniu pacjenta zwrócić uwagę, aby jego barki były rozluźnione 

i opuszczone [16, 19]. W niektórych ośrodkach ze względu na ob-

razowanie C7/Th1 zamiast klasycznej projekcji bocznej wykonuje 

się zdjęcie RTG w pozycji pływaka [21, 22]. 

Fot. 1 Radiografia kręgosłupa w odcinku szyjnym. Zdjęcia RTG o największym polu 

kolimacji w analizowanym materiale. A. Projekcja AP; B. Projekcja LAT

Zetterberg i wsp. łączą brak prawidłowej kolimacji ze zmianą 

techniki obrazowania z  analogowej na cyfrową [23]. Podczas 

wykonywania zdjęć rentgenowskich z  wykorzystaniem bło-

ny rentgenowskiej wymiar kasety był informacją dla technika 

elektroradiologii o  maksymalnej wielkości pola promieniowa-

nia. Jednak w  technice cyfrowej można do każdego programu 

narządowego przypisać wielkość pola wiązki promieniowania 

rentgenowskiego. Deklarowane pole nie powinno przekraczać 

wartości referencyjnej. 

Fakt, że przekroczenia wartości referencyjnej pola kolimacji 

dotyczyły tylko zdjęć RTG w  projekcji bocznej, można wiązać 

z  obawą technika elektroradiologii przed nieobjęciem polem 

wiązki pierwotnej całego obszaru, który powinien być widocz-

ny na prawidłowo wykonanym radiogramie. Innym powodem 

takiego stanu rzeczy mogą być rozpuszczone włosy pacjentów. 

Problem szczególnie dotyczy kobiet, u których stwierdzono wy-

stępowanie większego pola kolimacji radiogramów w projekcji 

bocznej w porównaniu z mężczyznami. Włosy mogą optycznie 

skracać bądź też wydłużać sylwetkę, wpływając tym samym na 

dobór wielkości pola kolimacji. Poznanie rzeczywistych przy-

czyn problemu i wdrożenie działań zapobiegawczych jest celem 

analizy zdjęć odrzuconych. Analiza radiogramów odrzuconych 

dostarcza informacji o skuteczności pracy pracowni rentgenow-

skiej i  jest podstawą systemu kontroli jakości, a  także edukacji 

techników elektroradiologii [24]. Analiza odrzuconych filmów 

powinna być przeprowadzana raz na kwartał lub po wykonaniu 

określonej liczby zdjęć [25]. Według WHO współczynnik zdjęć 

odrzuconych równy lub większy 10% jest nieakceptowalny, na-

tomiast wartość w przedziale 10-5% wymaga ciągłego monito-

rowania [26]. Zwiększenie pola kolimacji radiogramu samo w so-

bie nie sprawi, że zdjęcie przestaje być diagnostyczne, jednak 

skutkuje niepotrzebnym zwiększeniem dawki otrzymanej przez 

pacjenta. Nie należy także zapominać o  wykonywaniu testów 

sprawdzających, czy symulacja świetlna pokrywa się z rzeczywi-

stym polem naświetlania. Jeżeli źródłem problemu związanego 

z kolimacją jest wadliwie działający aparat, należy jak najszybciej 

wykonać konieczne działania naprawcze [27]. Natomiast jeśli 

problem wynika z niewłaściwego postępowania personelu, któ-

rego przyczyną jest rutyna czy też niewiedza, należy wprowa-

dzić szkolenia mające na celu uświadomienie pracownikom, jak 

ważnym elementem ochrony radiologicznej jest kolimacja. 

Wnioski

1. Co piąte zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego w projekcji bocz-

nej miało pole kolimacji większe niż wartość referencyjna. 

Natomiast wszystkie zdjęcia RTG w projekcji przednio-tyl-

nej miały wartość pola kolimacji mniejszą lub równą warto-

ści referencyjnej.

2. Dalsze możliwe kierunki badań na podstawie przeprowa-

dzonej analizy to poznanie rzeczywistych przyczyn sto-

sowania w  projekcji bocznej kolimacji o  polu powierzchni 

większym niż wartość referencyjna oraz porównanie pól 

kolimacji z wielkościami referencyjnymi w rentgenodiagno-

styce pozostałych odcinków kręgosłupa.
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