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Streszczenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych jest 

bardzo częstym i  poważnym problemem zdrowot-

nym wśród osób powyżej 65. roku życia. W  przypadku 

znacznego zaawansowania choroby i  po wyczerpaniu 

możliwości leczenia zachowawczego przeprowadza się 

zabieg endoprotezoplastyki. Najpopularniejszym bada-

niem przed wszczepieniem i  po wszczepieniu endopro-

tezy jest klasyczne RTG (Classic Roentgenodiagnostics) 

porównawcze stawów biodrowych. Ocena stanu po en-

doprotezoplastyce stawu biodrowego wymaga wykona-

nia bardzo wysokiej jakości radiogramów. Zgodnie z filo-

zofią optymalizacji w rentgenodiagnostyce należy dążyć 

do zapewnienia najwyższej wartości diagnostycznej przy 

jak najniższej dawce promieniowania. Celem badania była 

analiza, jak poszczególne elementy endoprotezy wpły-

wają na EXI (Exposure Index) oraz dawkę DAP (Dose Area 

Product) w  zmiennych warunkach ekspozycji. Przeanali-

zowano 108 radiogramów tytanowego trzpienia z  gło-

wą (kobalt-chrom), panewki ceramicznej w  metalowej 

czaszy oraz całej endoprotezy – złożenie wymienionych 

wcześniej elementów przy zmianie napięcia anodowego 

w  zakresie 70-93 kV i  trzech różnych wariantach użycia 

kratki przeciwrozproszeniowej (bez kratki, f(o) = 115 i f(o) = 

180). Wartość EXI odpowiednio dla całej protezy, panewki 

ceramicznej w metalowej czaszy i trzpienia z tytanu z gło-

wą kobaltowo-chromową maleje wraz ze zmianą kratki 

rozproszeniowej na kratkę o  większym kącie geometrii 

pasków ołowiowych (f(o) = 180). Rodzaj materiału poszcze-

gólnych elementów protezy wpływa na wartość DAP. 

Przy odległości FFD 115 cm, zastosowanie kratki prze-

ciwrozproszeniowej f(o) = 180 zamiast f(o) = 115 powoduje 

wzrost wartości DAP przy ekspozycji całej endoprotezy.

Słowa kluczowe: staw biodrowy, endoproteza, rent-

genodiagnostyka, Dose Area Product, indeks ekspozycji, 

kratka przeciwrozproszeniowa

Abstract

Osteoarthritis of hips is a  very common and seri-

ous health problem among people over 65 years 

of age. In case of advanced disease, and after having 

exhausted the possibilities of conservative treatment, 

the surgery needs to be performed. The most common 

testing before and after implantation of the prosthesis 

is made by means of X-ray examination. Evaluation of 

total hip replacement requires a very good quality ra-

diographs. According to the philosophy of optimizing, 

diagnostic radiology should strive to provide the high-

est diagnostic value at the lowest dose of radiation. 

The aim of the study was to analyze how different ele-

ments of the prosthesis affect the Exposure Index (EXI) 

and the dose expressed as a Dose Area Product (DAP). 

108 radiographs were analyzed for titanium femoral 

stem with cobalt-chrome head, ceramic cup in a metal 

bowl and the whole prosthesis – by changing the anode 

voltage in the range of 70-93 kV and three different 

variants using the anti-scattered grid (without grid, f(o) 

= 115, f(o) = 180). EXI value measured   respectively to the 

entire prosthesis, ceramic cup in a metal bowl and tita-

nium femoral decreases along with the use of grid with 

a larger angle of lead strips (f(o) = 180). Type of material 

applied in individual elements of prosthesis affect the 

value of the DAP. DAP increases when prosthesis is ex-

posed at a distance of 115 cm FFD and anti-scattered 

gird f(o) = 180 is used, instead of f(o) = 115.

Key words: hip, prosthesis, X-ray examination, Dose 

Area Product, Exposure Index, anti-scattered gird
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Wstęp

Starzejące się społeczeństwo krajów rozwiniętych dotykają licz-

ne problemy zdrowotne. Jednym z nich jest choroba zwyrodnie-

niowa stawów (osteoarthrosis, osteoarthritis, morbus degenerati-

vus articulorum), która występuje u 12% ludności Europy i 60% 

populacji po 65. roku życia. Patologia ta najczęściej dotyczy 

kręgosłupa oraz stawów biodrowych (Fot. 1) i kolanowych [1, 2]. 

endoprotezy dotyczy głównie usytuowania panewki protezy 

w kości miednicznej i trzpienia protezy w kanale szpikowym kości 

udowej, stabilności protezy oraz zjawiska by-pass transfer, czyli 

niefizjologicznego przenoszenia obciążeń do odcinka dystalne-

go kości udowej objawiające się zwiększeniem gęstości warstwy 

korowej i  jej pogrubieniem [6-8]. Ocena stanu po endoprotezo-

plastyce stawu biodrowego wymaga wykonania bardzo dobrej 

jakości radiogramów. Zgodnie z filozofią optymalizacji w rentge-

nodiagnostyce należy dążyć do zapewnienia najwyższej wartości 

diagnostycznej przy jak najniższej dawce promieniowania. 

DAP (Dose Area Product) jest prostym i  skutecznym sposobem 

oceny narażenia na promieniowanie w  rentgenodiagnostyce 

konwencjonalnej. Może posłużyć do szacowania ryzyka działania 

promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki (skutki sto-

chastyczne) [9]. Indeks ekspozycji EXI (Exposure Index) jest wskaźni-

kiem, dzięki któremu technik elektroradiologii uzyskuje informację 

o szacunkowej wielkości ekspozycji w obrazowaniu w danym zakre-

sie klinicznym. Indeks ekspozycji charakteryzuje dawkę detektora, 

a  nie dawkę powierzchniową (na skórze pacjenta) [10]. Exposure 

Index może być wskaźnikiem jakości wykonywanych radiogramów, 

jednak należy pamiętać, że na jego wartość wpływa wiele zmien-

nych, np. współczynnik wypełnienia i ogniskowa kratki przeciwroz-

proszeniowej. Stosowanie kratki przeciwrozproszeniowej popra-

wia kontrast radiogramu – w radiologii cyfrowej stosunek sygnału 

do szumu SNR (Signal-to-Noise Ratio) nawet o 40% [11]. 

Celem pracy było zbadanie, jak poszczególne elementy endo-

protezy wpływają na Exposure Index oraz dawkę wyrażoną jako 

Dose Area Product w zmiennych warunkach ekspozycji. Dodatko-

wo określono wpływ na wymienione powyżej wielkości zastoso-

wania kratki o ogniskowej f(o) = 180, zamiast kratki f(o) = 115 dedy-

kowanej do wykonywania zdjęć stawów biodrowych.

Materiał i metody

Przeanalizowano 108 radiogramów elementów endoprotezy 

stawu biodrowego, tj. tytanowego trzpienia z  głową (kobalt-

-chrom), panewki ceramicznej w metalowej czaszy oraz całej en-

doprotezy – złożenie wymienionych wcześniej elementów. 

Warunki techniczne wykonanych ekspozycji:

Stałe: 

a) środkowa dominanta systemu AEC (Automatic Exposure 

Control ),

b) odległość lampa RTG – detektor obrazu FFD (Focus-Film 

Distance): 115 cm,

c) kolimacja wiązki promieniowania: 20 cm x 30 cm (60 cm2),

d) czułość detektora 400,

e) bez filtracji dodatkowej.

Zmienne:

a) napięcie prądu anodowego od 70 do 93 kV (skok co 1,5-3 kV),

b) kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 115 i f(o) = 180 oraz bez 

kratki. 

Radiogramy wykonano aparatem RTG AXIOM FX Siemens 

z detektorem płaskim a-Si (amorficzny krzem). Parametry DAP 

Fot. 1. Zdjęcie RTG porównawcze stawów biodrowych (♀, 73 lata). Zaawansowana 

choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Radiogram wykonany w celu zakwa-

lifikowania do zabiegu endoprotezoplastyki.

Źródło: Materiał własny Zakładu Radiologii USK w Białymstoku.

Czynnikami ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawu biodro-

wego (coxarthrosis), oprócz zaawansowanego wieku, jest także: 

płeć żeńska, czynniki genetyczne, nieprawidłowa biomechanika 

stawu, nadwaga i ciężka praca fizyczna [3]. W przypadku znacz-

nego zaawansowania choroby i  po wyczerpaniu możliwości 

leczenia zachowawczego przeprowadza się zabieg endopro-

tezoplastyki [4]. W Polsce w 2013 roku wykonano 54 208 endo-

protezoplastyk stawowych, w tym 39 349 zabiegów w obrębie 

stawu biodrowego [5].

Zarówno przed, jak i po zabiegu endoprotezoplastyki niezbęd-

ne jest wykonanie badań obrazowych. W  ocenie koksartrozy 

stawów biodrowych ma zastosowanie: klasyczne zdjęcie RTG, to-

mografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy i scyn-

tygrafia [4]. Najpopularniejszym badaniem przed wszczepieniem 

i po wszczepieniu endoprotezy pozostaje klasyczne zdjęcie RTG 

porównawcze stawów biodrowych. Standardowo rentgenodia-

gnostykę stawów biodrowych wykonuje się przed zabiegiem 

operacyjnym w celu przeprowadzenia planowania leczenia ope-

racyjnego oraz bezpośrednio po zabiegu, a także co 3 miesiące 

w  pierwszym roku po operacji, a  następnie co 12 miesięcy. Ze 

wskazań klinicznych podany schemat badań obrazowych z zasto-

sowaniem promieniowania rentgenowskiego może zostać rozbu-

dowany o kolejne ekspozycje. Ocena radiogramu po implantacji 
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i EXI odczytano z protokołu DICOM 3.0 na stacji opisowej Ma-

gicView Siemens.

Analiza otrzymanych wyników została przeprowadzona 

w  programie MS Excel 2007 oraz Statistica 10.0. W  celu okre-

ślenia zależności pomiędzy elementem endoprotezy a otrzyma-

nymi warunkami ekspozycji zastosowano test Kruskala-Wallisa 

(poziom istotności p  < 0,001). Test Korelacji Rang Spearmana 

użyto do wyznaczenia wpływu kratki przeciwrozproszeniowej 

na warunki ekspozycji. Wykonano podwójne grupowanie w celu 

precyzyjnego określenia wpływu wyboru kratki przeciwrozpro-

szeniowej na warunki ekspozycji podczas badania poszczegól-

nych elementów endoprotezy stawu biodrowego.

Ograniczeniem przeprowadzonego badania jest fakt, że 

pomiary DAP i  analiza EXI dotyczą sytuacji eksperymentalnej, 

w której nie wykorzystano fantomu odzwierciadlającego tkanki. 

Wyniki

Istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy wartością para-

metru EXI a  rodzajem zastosowanej kratki (p < 0,001) dla każ-

dego badanego elementu endoprotezy. Wartość parametru EXI 

maleje wraz ze zmianą kratki rozproszeniowej na kratkę o więk-

szym kącie geometrii pasków ołowiowych (Rys. 1-3). Wartości 

parametru EXI są najwyższe w  pomiarach bez zastosowania 

kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich elementów endo-

protezy (najwyższe dla trzpienia). 

Pomiędzy poszczególnymi elementami endoprotezy nie 

stwierdza się różnic istotnych statystycznie (p = 1) w  wartości 

DAP przy stosowaniu kratki f(o) = 115 oraz kratki f(o) = 180. Wzrost 

parametru DAP związany jest z  rodzajem materiału budujące-

go poszczególne elementy protezy (Rys. 4). Największe war-

tości parametru DAP są otrzymywane podczas pomiarów całej 

endoprotezy. 

W pomiarach całej endoprotezy bez zastosowania kratki, 

z użyciem kratki f(o) = 115 oraz kratki f(o) = 180 zachodzi istotna 

statystycznie (p < 0,001) bardzo silna korelacja ujemna (r = -0,96; 
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Rys. 4. Uśrednione wartości DAP otrzymane podczas pomiarów elementów endo-

protezy bez użycia kratki, z kratką f(o) = 115 oraz kratką f(o) = 180. Zakres napięcia 

anodowego 70-93 kV

b – bez kratki przeciwrozproszeniowej, k/115 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 115, 

k/180 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 180

Rys. 1. Wykres ramka-wąsy wartości indeksu ekspozycji w zależności od zastosowanej 

kratki przeciwrozproszeniowej podczas ekspozycji całej protezy (trzpień i panewka)

b – bez kratki przeciwrozproszeniowej, k/115 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 

115, k/180 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 180

Rys. 2. Wykres ramka-wąsy wartości indeksu ekspozycji w zależności od zastosowa-

nej kratki przeciwrozproszeniowej podczas ekspozycji trzpienia

b – bez kratki przeciwrozproszeniowej, k/115 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 

115, k/180 – kratka przeciwrozproszeniowa f(o) = 180

Rys. 3. Wykres ramka-wąsy wartości indeksu ekspozycji w zależności od zastosowa-

nej kratki przeciwrozproszeniowej podczas ekspozycji panewki

r = -0,97; r = -0,97) pomiędzy napięciem a wartością obciążenia 

prądowo-czasowego (Rys. 5); bardzo silna korelacja dodatnia 

(r = 0,99; r = 1; r = 1) pomiędzy napięciem a wartością parametru 

EXI (r = 0,99; r = 1; r = 1) oraz DAP (r = 0,88; r = 0,89; r = 0,92). 
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Rys. 6. Wartości iloczynu natężenia i czasu ekspozycji w zależności od napięcia ano-

dowego podczas ekspozycji trzpienia

W pomiarach panewki ceramicznej z  metalową czaszą bez 

zastosowania kratki, kratki f(o) = 115 oraz kratki f(o) = 180 istnieje 

istotna statystycznie (p < 0,001) bardzo silna korelacja ujemna 

(r = -0,95; r  = -0,98; r  = -0,98) pomiędzy napięciem anodowym 

a wartością obciążenia prądowo-czasowego (Rys. 7); bardzo sil-

na korelacja dodatnia pomiędzy napięciem a wartością parame-

tru EXI oraz DAP (r = 0,92; r = 0,87). 

Rys. 5. Wartości iloczynu natężenia i czasu ekspozycji w zależności od napięcia ano-

dowego podczas ekspozycji całej endoprotezy

W pomiarach trzpienia protezy bez zastosowania kratki, 

z  użyciem kratki f(o) = 115 oraz kratki f(o) = 180 istnieje istotna 

statystycznie (p < 0,001) bardzo silna korelacja ujemna (r = 0;  

r = 0; r = 0) pomiędzy napięciem a wartością obciążenia prądowo-

czasowego (Rys. 6); bardzo silna korelacja dodatnia (r = 1; r = 1;  

r = 1) pomiędzy napięciem a wartością parametru EXI oraz DAP 

(r = 0,89; r = 0,92; r = 0,92). 

Dyskusja

Materiał poszczególnych elementów endoprotezy decyduje 

o wartościach indeksu ekspozycji. Dodatkowo EXI jest silnie zwią-

zany z  ogniskową zastosowanej kratki przeciwrozproszeniowej. 

Wartość indeksu ekspozycji maleje wraz ze zmianą kratki roz-

proszeniowej na kratkę o większym kącie geometrii pasków oło-

wiowych (bez zmiany odległości FFD). W przypadku aparatu RTG 

firmy Siemens niska wartość EXI odpowiada niskiej dawce pro-

mieniowania docierającej do detektora [12]. W podstawowych za-

kresach klinicznych EXI ustalane są przez poszczególnych produ-

centów aparatów RTG, co może stanowić trudność w porównaniu 

wartości indeksu ekspozycji pomiędzy podmiotami leczniczymi 

posiadającymi sprzęt różnych firm (Rys. 8) [10, 12]. 

Rys. 7. Wartości iloczynu natężenia i czasu ekspozycji w zależności od napięcia ano-

dowego podczas ekspozycji panewki

Rys. 8. Kermy w powietrzu mierzone na powierzchni detektora i odpowiadające im 

wielkości indeksów ekspozycji w zależności od producenta aparatu RTG [12]

Jednak wyznaczenie „lokalnych” (w danym gabinecie RTG) za-

kresów EXI z uwzględnieniem typu protezy stawu biodrowego 

pozwoli na doskonalenie techniki radiografii oraz podniesienie 

świadomości osób wykonujących i  oceniających zdjęcia RTG 

w zakresie czynników mających wpływ na jakość radiogramu, jak 

i dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta. 

W rentgenodiagnostyce klasycznej implanty wpływają na 

wzrost dawki wyrażonej jako Dose Area Product. Podobnie w ra-

dioterapii, stan po wszczepieniu protezy stawu biodrowego może 

być przyczyną istotnych błędów w obliczeniach dawek terapeu-

tycznych, a  ich zmienność wynika z  zastosowanego materiału 

protezy [13]. W pomiarach absorpcji promieniowania jonizujące-

go na potrzeby planowania leczenia dowiedziono, że osłabienie 

wiązki jest mniejsze dla implantów z tytanu niż ze stali i stopów 

kobaltu [14, 15]. W  przypadku wykonywania zdjęć RTG pacjen-

tów po endoprotezoplastyce, wzrost dawki wyrażonej jako DAP 

związany jest z konsekwencją działania systemu AEC (Automatic 

Control Exposition). Wyższe wartości obciążenia prądowo-czaso-

wego lampy RTG związane są z ekspozycją materiałów o większej 

gęstości i  wyższej liczbie atomowej pierwiastków wchodzących 

w ich skład [16, 17]. Podobny wzrost Dose Area Product obserwo-

wany jest także w sytuacji, gdy w polu kolimacji znajdzie się osło-

na z materiału pochłaniającego promieniowanie rentgenowskie, 

np. fartuch ołowiowy [18]. Ponieważ stan kliniczny po implanta-

cji endoprotezy jest czynnikiem niezależnym, wpływającym na 

dawkę pacjenta w  rentgenodiagnostyce klasycznej, stąd należy 

zadbać o właściwą kwalifikację do badań, a przy ich wykonywaniu 
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wykorzystać wszystkie dostępne sposoby jej redukcji, np. ograni-

czenie pola wiązki pierwotnej (kolimacja). 

W rentgenodiagnostyce stawu biodrowego rekomendowaną 

wartością napięcia anodowego w technice cyfrowej jest 80-85 kV 

[19]. W wykonanym badaniu przy użyciu kratki f(o) = 115 o ogniskowej 

zgodnej z  FFD dla wszystkich wariantów endoprotezy w  zakresie 

napięcia od 81 do 85 kV iloczyn natężenia i czasu ekspozycji wynosił 

około 1 mAs. W  przypadku rentgenodiagnostyki stawów biodro-

wych u  pacjentów po endoprotezoplastyce należy pamiętać, że 

stosując wyższe napięcie anodowe, uzyskujemy bardziej przenikliwą 

wiązkę, jednak kosztem możliwej utraty kontrastowości obrazu [20]. 

Wnioski:

1. Wartość parametru EXI w  wykonanych pomiarach, odpo-

wiednio, całej protezy, panewki ceramicznej w metalowej 

czaszy i  trzpienia z  tytanu z  głową kobaltowo-chromową 

maleje wraz ze zmianą kratki rozproszeniowej na kratkę 

o większym kącie geometrii pasków ołowiowych (f(o) = 180).

2. Rodzaj materiału poszczególnych elementów protezy 

wpływa na wartość DAP.

3. Przy odległości lampa RTG – detektor obrazu 115 cm zasto-

sowanie kratki przeciwrozproszeniowej o ogniskowej f(o) = 

180 zamiast o ogniskowej f(o) = 115 powoduje wzrost warto-

ści DAP przy ekspozycji całej endoprotezy.

4. W pomiarach poszczególnych elementów endoprotezy 

wraz ze wzrostem napięcia lampy rentgenowskiej nastę-

puje spadek wartości iloczynu natężenia i czasu ekspozycji 

mAs we wszystkich trzech wariantach użycia kratki prze-

ciwrozproszeniowej (bez kratki / f(o) = 115 / f(o) = 180).
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