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Streszczenie

Wstęp: Obustronna radiografia stóp ogranicza narażenie 

pacjenta na dodatkową ekspozycję, a  także pozwala 

na analizę porównawczą obu stóp. Badanie to stosowane jest 

głównie w diagnozowaniu reumatoidalnego zapalenia stawów, 

ale jest też pomocne w różnicowaniu innych schorzeń zapalnych 

stawów. Optymalnie dobrane warunki ekspozycji i pole kolima-

cji mają wpływ na wartość współczynnika DAP, jak również istot-

ne znaczenie z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Cel: Praca ma na celu retrospektywną ocenę pola kolimacji w ra-

diografii obustronnej stóp oraz określenie wpływu wielkości ob-

szaru diagnostycznego zainteresowania na wartość DAP.

Materiały i metody: Badaniu poddano 108 porównawczych zdjęć 

rentgenowskich stóp wykonanych w okresie od 1 stycznia 2016 

roku do 31 stycznia 2017 roku w Zakładzie Radiologii Uniwersy-

teckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przeprowadzono 

pomiar długości i  szerokości radiogramów. Na podstawie uzy-

skanych danych wyliczono pole kolimacji. Uzyskane wartości 

porównano z wartością referencyjną – 720 cm2 (24 x 30 cm). Ob-

liczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu MS Excel 

2016 oraz Statistica 12.

Wyniki: Większość radiogramów (79,63%) wykonano wśród ko-

biet. Wiek pacjentów mieścił się w  przedziale od 19 do 77 lat. 

Średnie wymiary zdjęcia wynosiły 23,76 cm x  24,86 cm, a  war-

tość pola kolimacji 594,47 cm2. 18 (16,67%) radiogramów miało 

pole większe niż przyjęta wartość referencyjna. Statystycznie 

najczęściej wybierane parametry to 55 kV oraz 2,63 mAs. DAP 

przyjmował wartości od 2,80 cGy•cm2 do 6,80 cGy•cm2, ze śred-

nią wynoszącą 4,01 cGy•cm2.

Wnioski: Średnia wielkość pola kolimacji wyniosła mniej niż 

wartość referencyjna. Największe wartości DAP występowały 

w grupie radiogramów o polu z zakresu 600-960 cm2.

Słowa kluczowe: stopy, zdjęcie rentgenowskie, rentgenodia-

gnostyka, kolimacja

Abstract

Introduction: Bilateral feet radiography limits the patient’s risk to 

additional radiation exposure and allows a comparative analysis 

of both feet. This examination is mainly used for the diagnosis of 

rheumatoid arthritis but it’s also helpful in differentiation other 

inflammatory joint diseases. Optimally selected exposure param-

eters and collimation field affect value of the DAP factor, as well 

as have a significant importance for the radiological protection. 

Aim: The aim of the study was retrospective evaluation of colli-

mation field in bilateral feet radiography and to determine the 

impact of the size of the diagnostic area of interest on the DAP 

factor value.

Materials and methods: 108 comparative feet X-rays taken in Ra-

diology Department of the Medical University of Bialystok Clini-

cal Hospital from 1.01.2016 to 31.01.2017 were analyzed. A mea-

surement of the length and width of the radiographs were made 

and the collimation field was calculated based on the obtained 

data. Acquired values were compared with a  reference value - 

720 cm2 (24x30 cm). Statistical calculations were done with MS 

Excel 2016 and Statistica 12.

Results: Majority of radiograms (79.63%) were performed on 

women. The range of the patients age was from 19 to 77 years. 

Average dimensions of the X-ray were 23,76 cm x 24,86 cm and 

average collimation field was 594,47 cm2. 18 (16.67%) of all ra-

diograms had field bigger than reference value. Statistically 

most often chosen parameters were 55 kV and 2,63 mAs. The 

DAP factor took values from 2,80 cGy•cm2 to 6,80 cGy•cm2, with 

an average of 4,01 cGy•cm2. 

Conclusions: The average size of the collimation field was smaller 

than its reference value. The biggest values of the DAP factor 

were in the group of radiograms with the field range from 600 

to 960 cm2.
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Wprowadzenie

Stopa jest najbardziej dystalną częścią kończyny dolnej. Składa się 

z  licznych kości, które dzielą się na kości stępu, śródstopia i  pal-

ców – łącznie 26, połączonych wieloma stawami. Największym 

stawem występującym w  tej okolicy jest staw skokowo-golenio-

wy, łączący goleń ze stopą, znajdujący się między kością skokową 

a piszczelową i strzałkową. Ruchy możliwe do wykonania w stawie 

skokowo-goleniowym to zawiasowe ruchy zgięcia podeszwowego 

lub grzbietowego. Stawy między kośćmi stępu umożliwiają odwra-

canie i nawracanie stopy, a stawy stępowo-śródstopne, w których 

występuje nieznaczna ruchomość, umożliwiają tzw. ruchy ślizgo-

we. Kolejnymi stawami znajdującymi się w  stopie są stawy śród-

stopno-paliczkowe wykazujące największą ruchomość. Umożliwia-

ją one wykonywanie ruchów zginania, prostowania, odwodzenia, 

a także przywodzenia palców. Zawiasowe stawy międzypaliczkowe 

(w paluchu występuje jeden w związku z obecnością tylko dwóch 

paliczków, a w pozostałych palcach po dwa) pozwalają jedynie na 

zginanie i prostowanie [1]. Tak duża ilość stawów i ich funkcjonal-

ność zwiększa prawdopodobieństwo procesów zapalnych i zmian 

zwyrodnieniowych. Zdjęcie rentgenowskie pozwala na ocenę 

struktur kostnych, szpar stawowych, uwidocznienie ewentualnych 

zmian sklerotycznych, a także cieni tkanek miękkich w badanej oko-

licy, a ze względu na niskie koszty wykonania jest ono wykorzysty-

wane jako badanie pierwszego wyboru w diagnostyce chorób kości 

i stawów [2]. Wykonywanie obustronnej radiografii stóp ogranicza 

narażenie pacjenta na dodatkową ekspozycję oraz pozwala na ana-

lizę porównawczą obu stóp. Badanie to stosowane jest głównie 

w  diagnozowaniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), ale 

jest też pomocne w różnicowaniu chorób zwyrodnieniowych sta-

wów (ChZS), dny moczanowej czy neuroartropatii Charcota wystę-

pującej w przebiegu m.in. cukrzycy [3-7].

Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą 

tkanki łącznej powodującą wyniszczanie tkanek stawowych i oko-

łostawowych, co prowadzi do upośledzenia sprawności stawów, 

a tym samym ogranicza sprawność fizyczną chorych [3]. Choro-

ba ta dotyka najczęściej stawy symetryczne, m.in. małe stawy 

znajdujące się w stopach i rękach [4]. Choroba zwyrodnieniowa 

stawów często obejmuje również stawy stóp, m.in. palucha (pa-

luch koślawy – hallux valgus czy paluch sztywny – hallux rigidus), 

a także staw skokowo-łódkowy. W chorobie tej następuje dege-

neracja warstwy chrzęstnej i  podchrzęstnej kości, co prowadzi 

do bólów stawowych, a  także ich zmniejszonej ruchomości [5]. 

W przebiegu dny moczanowej sole kwasu moczowego odkładają 

się w stawach, wywołując ich zapalenie, a także upośledzenie ich 

funkcji, co prowadzi do dolegliwości bólowych. Najczęściej kwas 

moczowy odkłada się w  stawie palucha [6]. Neuroartropatia 

Charcota jest przewlekłym procesem niszczenia kości i  stawów 

kończyny dolnej pozbawionej czucia, występującym jako powi-

kłanie zespołu stopy cukrzycowej, chociaż występuje również 

w innych schorzeniach. Proces ten prowadzi do destrukcji kości, 

a tym samym do zniekształcenia stopy, w skrajnych przypadkach 

konieczna jest amputacja [7]. Do czynników ryzyka wystąpienia 

chorób stawów należą wiek, płeć, otyłość, osteoporoza, jak rów-

nież predyspozycje genetyczne [5, 8]. 

W związku z  podobnymi objawami chorób zajmujących stawy 

rentgenodiagnostyka klasyczna odgrywa znaczną rolę w  ich róż-

nicowaniu i  ocenie stanu zaawansowania. Poprawność wykonania 

procedury obustronnej radiografii stóp decyduje o  jej wartości 

diagnostycznej, dlatego bardzo ważny jest dobór właściwych para-

metrów obrazowania oraz odpowiednie pozycjonowanie pacjenta. 

Optymalnie dobrane warunki ekspozycji i pole kolimacji mają wpływ 

na wartość współczynnika dose area product (DAP), jak również istot-

ne znaczenie z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta [9].

Cel

Celem pracy była retrospektywna ocena pola kolimacji w radio-

grafii obustronnej stóp oraz określenie wpływu wielkości obszaru 

diagnostycznego zainteresowania na wartość dose area product.

Materiały i metody

Analizie poddano 108, losowo wybranych, porównawczych 

zdjęć rentgenowskich stóp, wykonanych w  okresie od 1 stycz-

nia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w Zakładzie Radiologii Uniwer-

syteckiego Szpitala Klinicznego w  Białymstoku. Do radiografii 

użyto aparatu rentgenowskiego Siemens Axiom Aristos FX Plus. 

Zdjęcia rentgenowskie zostały wykonane przy wiązce padającej 

prostopadle do detektora obrazu. 

Ocenie poddano następujące wartości: długości i szerokości 

radiogramów, odległości szpar stawu skokowo-łódkowo-pięto-

wego prawej i lewej stopy do dolnej granicy radiogramu (Fot. 1) 

oraz parametrów obrazowania (napięcie anodowe i obciążenie 

prądowo-czasowe) oraz dose area product. Pomiar długości i sze-

rokości radiogramów wykonano na stacji roboczej i porównano 

Fot. 1 Metodyka pomiaru odległości od dolnej granicy radiogramu do szpary stawu 

skokowo-łódkowo-piętowego stopy prawej i lewej

Źródło: Radiogram z  archiwum Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Kli-

nicznego w Białymstoku.
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z wartością referencyjną wynoszącą 720 cm2 (błona rentgenow-

ska o rozmiarze 24 x 30 cm). 

Wykonano test W Shapiro-Wilka w celu sprawdzenia normalno-

ści rozkładu, natomiast do analizy między zmiennymi został wyko-

nany test U Manna-Whitneya oraz test korelacji rang Spearmana. 

Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu MS Ex-

cel 2016 oraz oprogramowania fi rmy Statsoft – Statistica 12.

Wyniki

Analizie retrospektywnej poddano 108 zdjęć RTG, w  tym 86 

(79,63%) radiogramów zostało wykonanych wśród kobiet. Śred-

nia wieku pacjentów wyniosła 53,62 lat, z rozpiętością przedzia-

łu między 19. a  77. rokiem życia. Szczegółowy rozkład danych 

dotyczących wieku pacjentów z uwzględnieniem płci przedsta-

wiono na rysunku 1.

wielkości pola radiogramów zamieszczono w tabeli 2, natomiast 

zależność wielkości pola kolimacji a dose area product przedsta-

wiono na rysunku 2.

W badanej grupie 18 (16,67%) radiogramów miało wartość 

pola kolimacji wyższą od wartości przyjętej za wzorcową. War-

tość szerokości była większa w stosunku do wartości referencyj-

nej w przypadku 35 (32,41%) radiogramów, a wartość długości 

jedynie w przypadku 6 (5,56%) zdjęć rentgenowskich.

Wartości odległości szpary stawu skokowo-łódkowo-pię-

towego do dolnego brzegu zdjęcia rentgenowskiego były po-

dobne dla obu stawów i mieściły się w przedziale od 2,46 cm do 

Rys. 1 Struktura wiekowa badanej populacji z uwzględnieniem płci

Źródło: Opracowanie własne.

Przy wykonywaniu zdjęcia rentgenowskiego obustronne-

go stóp najczęściej wybierano następujące parametry: 55 kV 

w  przypadku napięcia anodowego oraz 2,63 mAs w  przypad-

ku obciążenia prądowo-czasowego. Dose area product przyj-

mował wartości od 2,80 cGy•cm2 do 6,80 cGy•cm2, ze średnią 

4,01 cGy•cm2. Szczegółowe dane statystyczne dotyczące roz-

kładu miar wartości parametrów wykonywania radiogramów 

obustronnych stóp oraz DAP przedstawiono w tabeli 1. 

Średnie wymiary zdjęcia (szerokość x  długość) w  badanej 

grupie wynosiły 23,76 cm x 24,86 cm, odchylenie standardowe 

wynosiło 2,63 cm w  przypadku szerokości, a  wysokości: 2,72 

cm. Średnia wartość pola kolimacji to 594,47 cm2. Najmniejszą 

zanotowaną wartością pola powierzchni było 408,85 cm2, a naj-

większą 954,75 cm2. Miary rozkładu szerokości, długości oraz 

Tabela 1 Analiza miar rozkładu wartości warunków ekspozycji i DAP radiogramów obustron-

nych stóp

Zmienna
Miara rozkładu

M Min Max SD Q1 Me Q3

Napięcie
anodowe [kV]

55,02 55,00 57,00 0,19 55,00 55,00 55,00

Obciążenie
prądowo-
czasowe [mAsJ

2,634 2,530 3,333 0,007 2,630 2,630 2,630

Dose Area
Product
[cGycm2]

4,01 2,80 6,80 0,75 3,50 4,00 4,35

Źródło: Opracowanie własne.
M – średnia, Min – wartość najmniejsza, Max – wartość największa, SD – odchylenie stan-
dardowe, Q1 – kwartyl dolny, Me – mediana, Q3 –s kwartyl górny

Tabela 2 Analiza rozkładu wartości szerokości, długości oraz wielkości pola powierzchni radio-

gramów obustronnych stóp

Zmienna
Miara rozkładu

M Min Max SD Q1 Me Q3

Szerokość [cm] 23,76 18,42 31,14 2,63 22,04 23,84 25,11

Wysokość [cm] 24,86 20,22 31,78 2,72 23,18 24,56 25,98

Pole
powierzchni
[cm*]

594,47 408,85 954,75 117,22 512,50 578,79 642,44

Źródło: Opracowanie własne.
M – średnia, Min – wartość najmniejsza, Max – wartość największa, SD – odchylenie stan-
dardowe, Q1 – kwartyl dolny, Me – mediana, Q3 – kwartyl górny

Rys. 2 Wielkość pola kolimacji a dose area product

Źródło: Opracowanie własne.
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14,75 cm. Szczegółową analizę miar rozkładu odległości przed-

stawiono w tabeli 3. 

W teście korelacji rang wg Spearmana wykazano dodatnią ko-

relację pomiędzy odległością od szpary stawu skokowo-łódko-

wo-piętowego do dolnej granicy zdjęcia rentgenowskiego, a jego 

długością (stopa prawego i lewa: rs = 0,72) oraz wymiarami zdjęcia 

rentgenowskiego a wartością współczynnika DAP (szerokość: rs = 

0,88, wysokość: rs = 0,83, pole: rs = 0,98). Nie wykazano statystycz-

nie istotnego związku pomiędzy pozostałymi zmiennymi.

Dyskusja

Zagadnienie parametrów obrazowania w  radiografii obustron-

nej stóp nie jest tematem często poruszanym w literaturze. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że podczas 

wykonywania radiografii najczęściej stosuje się napięcie anodo-

we 55 kV oraz obciążenie prądowo-czasowe 2,63 mAs. Według 

Bekas i  wsp. w  badaniu przeprowadzonym w  56 placówkach 

województwa mazowieckiego, napięcie anodowe znajdowało 

się w przedziale od 40 do 70 kV, a obciążenie prądowo-czasowe 

wyniosło od 0,9 do 6 mAs. Bontrager i  Lampignano wskazują, 

że napięcie anodowe w technice cyfrowej powinno wynosić od 

60 do 70 kV [10]. Podobne warunki rekomendują autorzy innych 

podręczników techniki radiografii [11, 12]. Ciekawym sposobem 

ustalenia warunków ekspozycji jest technika proporcjonalnych 

zakresów anatomicznych, w  której parametry wykonania ra-

diografii stopy to odpowiednik radiografii stawu łokciowego 

w projekcji przednio-tylnej [13]. W przypadku tego zakresu kli-

nicznego wartości ustawień warunków ekspozycji w  rekomen-

dacji autorów podręczników są wyższe od wartości podanych 

w polskiej procedurze wzorcowej [14].

Dose area product zdjęcia rentgenowskiego obu stóp w ana-

lizowanym materiale wyniósł średnio 4,01 cGy•cm2 przy polu 

kolimacji ze średnią wartością wynoszącą 594,47 cm2. Hart 

i wsp. analizując narażenie na promieniowanie w Wielkiej Bryta-

nii, otrzymali wartość DAP w radiografii stóp równą 6 cGy•cm2 

[15]. Dose ara product przy polach kolimacji nieprzekraczających 

wartości referencyjnej równej 720 cm2 wyniósł średnio 3,98 

cGy•cm2. Według zasady ALARA kolimacja powinna ograniczać 

się do diagnozowanego obszaru anatomicznego, a monitorowa-

nie DAP pozwala na ocenę jakości wykonywanej procedury [16]. 

Aktualnie w przepisach krajowych brakuje poziomu referencyj-

nego radiografii obustronnej stóp [17]. Jednakże myśląc o do-

skonaleniu jakości, warto ustalić jego wartość w danym gabine-

cie rentgenowskim i okresowo analizować otrzymane wartości. 

Zdjęcie rentgenowskie porównawcze stóp w  projekcji 

przednio-tylnej wykonywane jest najczęściej w  celu analizy 

zmian zwyrodnieniowych. Obszar diagnostycznego zaintereso-

wania obejmuje zakres anatomiczny – od kości palców obu stóp 

przez śródstopie po szeregi dalsze kości stępu. Na radiogramie 

mogą być widoczne częściowo kości skokowe i piętowe [17, 18, 

19]. Zazwyczaj promień centralny (PC) jest odchylony o kąt 10° 

w kierunku stawu skokowego przy pozycji leżącej lub siedzącej 

pacjenta ze zgiętymi kończynami dolnymi w  stawach biodro-

wych i kolanowych [18, 20]. Można także zastosować inne roz-

wiązanie – detektor ułożyć na klinowej podpórce o nachyleniu 

10°-15°, przy czym szersza część klina powinna znajdować się od 

strony palców stóp. Przy pozycjonowaniu z  użyciem podpórki 

przebieg promienia centralnego jest prostopadły [21]. W przy-

padku pacjentów z  urazem kończyn dolnych, kiedy nie można 

zginać nóg, możliwe jest wykonanie badania z pionowym usta-

wieniem detektora na blacie stołu. Płaszczyzna detektora może 

być ustawiona lekko skośnie (około 5° w  kierunku strony po-

deszwowej stopy, aby uniknąć zniekształceń geometrycznych 

związanych z oddaleniem obiektu badanego). W tym przypadku 

także promień centralny powinien być odchylony w  kierunku 

stawu skokowego (20°) [22]. Podczas wykonywania radiografii 

obustronnej stóp w pozycji stojącej (w fizjologicznym obciąże-

niu) odchylenie PC wynosi 15° [18, 20].

W analizowanym materiale promień centralny nie był kiero-

wany dogłowowo. Nie stosowano także filtra kompensacyjnego 

w  kształcie klina. Zadaniem filtracji dodatkowej jest wyrówna-

nie różnic w pochłanianiu promieniowania przez poszczególne 

obszary stopy, a  tym samym zapobieganie przeeksponowaniu 

radiogramu w obrębie palców [18, 23- 25].

W prezentowanym badaniu przeprowadzono pomiar odle-

głości od szpary stawu skokowo-łódkowo-piętowego do dolnej 

granicy zdjęcia obu stóp w celu określenia zakresu pola wiązki 

promieniowania. Zmierzone wartości cechowały znaczne różni-

ce pomiędzy radiogramami (2,46-14,7). Mniejsze zróżnicowanie 

odnotowano w przypadku porównania dwustronnego. Tym sa-

mym należy uznać, że badane kończyny lokowano podczas pozy-

cjonowania na podobnej wysokości względem górnej krawędzi 

pola symulacji świetlnej, jednak nie stosowano we wszystkich 

przypadkach właściwej kolimacji. W  analizowanym materiale 

wartość referencyjną pola kolimacji przekroczono w ponad 1/5 

radiogramów, które ukazywały znacznie większy obszar ana-

tomiczny (dystalne fragmenty kości goleni), bądź obejmowały 

znaczny obszar wokół stóp (Fot. 2). Gdyby zastosowano prawi-

dłową kolimację dla wszystkich zdjęć, najprawdopodobniej nie 

zostałaby odnotowana tak duża rozpiętość odległości od stawu 

skokowo-łódkowo-piętowego do dolnej granicy radiogramu. 

Potencjalne różnice powinny wynikać tylko z  różnic osobni-

czych. Wykonując radiografię obustronną stóp, należy dążyć, 

aby dolna krawędź kolimacji znajdowała się na wysokości linii łą-

czącej kostkę boczną kości strzałkowej lewej z prawą. Natomiast 

krawędzie boczne powinny być przesunięte o jeden centymetr 

od zewnętrznego zarysu badanych stóp (Fot. 3). 

Tabela 3 Analiza miar rozkładu odległości [cm] od szpary stawowej do dolnego brzegu radiogramu

Zmienna
Miara rozkładu

M Min Max SD Q1 Me Q3

Stopa prawa 7,32 2,46 14,75 2,37 5,59 7,03 8,55

Stopa lewa 7,42 2,84 14.22 2,28 5,64 7,13 8,66

Źródło: Opracowanie własne.
M – średnia, Min – wartość najmniejsza, Max – wartość największa, SD – odchylenie stan-
dardowe, Q1 – kwartyl dolny, Me – mediana, Q3 – kwartyl górny
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Wnioski

1. W analizowanym materiale średnia wielkość pola powierzch-

ni radiogramów wynosiła mniej niż wartość referencyjna.

2. Wartość dose area product radiografii obustronnej stóp ro-

śnie wraz z polem wiązki pierwotnej.

Podziękowanie

Autorzy dziękują Pani Magdalenie Antonowicz za wykonanie 

fotografii przedstawiających pozycjonowanie. 

A.

B

Fot. 2 Błędy kolimacji w radiografii obustronnej stóp. A. Uwidocznienie znacznego 

obszaru wokół stóp. B. Uwidocznienie dystalnych fragmentów goleni. 

Źródło: Radiogramy z archiwum Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Kli-

nicznego w Białymstoku.

A.

B

Fot. 3 Pozycjonowanie pacjenta w radiografii obustronnej stóp. A. Widok z góry. B. 

Widok boczny 

Źródło: Magdalena Antonowicz
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