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YHTEENVETO 

Säteilyaltistukseen liittyvä mahdollinen säteilyhaitta tarkoittaa riskiä saada syöpä 
tai muu somaattinen sairaus, perinnöllinen vaurio tai sikiövaurio. Säteilysuojelussa 
tarvitaan päätöksentekoa varten kvantitatiivista tietoa säteUyannoksen suhteesta 
syöpäriskiin. Syöpäriskin arvioiminen säteilyannosten perusteella ei kuitenkaan ole 
kiistatonta, vaan epidemiologinen ja molekyylibiologinen tieto syövän syntyyn 
vaikuttavista tekijöistä osoittaa pelkästään annokseen perustuvat riskiarviot 
epätarkoiksi. 

Raportissa käsitellään säteilystä aiheutuvan rintasyöpä-, keuhkosyöpä- ja leu
kemiariskin laskemista BEIR V -raportissa esitettyjen riskimallien perusteella ja 
tarkastellaan säteilyn altistuslähteitä sekä riskiarvioiden epävarmuutta. Riskiar
vioissa käytetään suhteellista riskimallia ja Suomen syöpäkuolleisuustiiastoja. 
Syövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus miehillä ja naisilla esitetään graafisina 
kuvioina iän ja ajan funktiona. Suhteellinen lisäriski esitetään ajan ja elinikäisriski 
altistusiän funktiona. Lisäksi tarkastellaan riskiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä 
sekä epidemiologiselta että molekyylibiologiselta kannalta. 
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SUMMARY 

Potential radiation detriment means a risk of cancer or other somatic disease, 
genetic damage or fetal injury. Quantitative information about the relation between 
a radiation dose and cancer risk is needed to enable decision-making in radiation 
protection. However, assessment of cancer risk by means of the radiation dose is 
controversial, as epidemiological and biological information about factors affecting 
the origin of cancers show that risk assessment is imprecise when the radiation 
dose is used as the only factor. 

Focusing on radiation risk estimates for breast cancer, lung cancer and leukemia, 
the report is based on the models given in the Beir V report, on sources of 
radiation exposure and on uncertainty of risk estimates. Risk estimates are 
assessed using the relative risk model and the cancer mortality rates in Finland. 
Cancer incidence and mortality rates for men and women are shown in graphs as 
a function of age and time. Relative risks are shown as a function of time after 
exposure and lifetime risks as a function of age at exposure. Uncertainty factors 
affecting the radiation risk are examined from the point of view of epidemiology 
and molecular biology. 
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1 JOHDANTO 

Säteilyaltistukseen liittyvä mahdollinen säteilyhaitta tarkoittaa riskiä saada syöpä 
tai muu somaattinen sairaus, perinnöllinen vaurio tai sikiövaurio. Kun ihminen 
tarkoituksellisesti altistetaan säteilylle, esim. röntgentutkimuksissa, on säteilystä 
aiheutuva haitta arvioitava, ja altistamisesta saatavan hyödyn on oltava haittaa 
suurempi. Pienehköjen säteilyannosten haitan arvioimiseen käytetään yleensä sä-
teilysyöpäriskiä eli säteilyperäisen syövän todennäköisyyttä ja sen riippuvuutta 
säteilyannoksesta. 

Epidemiologisella tutkimuksella pyritään selvittämään altistukseen liittyvää riskiä 
vertaamalla haitan esiintymistä altistuneissa ja altistumattomissa ihmisryhmissä. 
Epidemiologisin menetelmin havaittava altistuksen ja haittavasteen välinen riip
puvuus kertoo epäsuorasti myös syy-seuraussuhteen esiintymisestä. Säteilysyöpä-
riskiarviot perustuvat muutamiin epidemiologisiin tutkimuksiin, pääasiassa Hi
roshiman ja Nagasakin atomipommituksista selviytyneiden seurantaan. Eloonjää
neiden ihmisten terveydentilaa seuraamalla ja tutkimalla on saatu runsaasti tietoa 
säteilyn aiheuttamista terveyshaitoista. Riskiarviot ovat viime vuosina nousseet 
huomattavasti, kun eri syöpälajien ilmaantuvuudesta ja pommien säteilyannosarvi-
oista on saatu uutta tietoa. Vuonna 1990 on ilmestynyt kaksi laajaa selvitystä 
säteilyriskeistä, Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan suositus ICRP 601} ja 
USA.n Ionisoivan säteilyn biologisten vaikutusten komitean raportti BEIR V2). 
Niissä tehdyt arviot säteilysyövän kokonaisriskistä ovat 2 - 5-kertaisia verrattuna 
vastaaviin 1970-luvun arvioihin. 

Syövän syntyyn, kehittymiseen ja ilmaantuvuuteen vaikuttavat säteilyn lisäksi 
useat muut tekijät, kuten tupakointi, hormonitoiminta, ravinto, perinnölliset ja 
ympäristötekijät. Erityisesti säteilysyöpäriskiin vaikuttavat säteilyannoksen lisäksi 
esimerkiksi sukupuoli ja altistusikä. Säteilyn ja muiden syiden aiheuttamaa syöpää 
ei voida histologisesti erottaa toisistaan, vaan säteilyssä aiheutuvan syövän osuutta 
voidaan arvioida vain epidemiologisesti ja tilastollisesti. Tämäkin on vaikeaa, sillä 
pienillä säteilyannoksilla ja kohderyhmillä säteilyn osuus syövän syntyyn ei yleen
sä tule tilastollisesti merkitseväksi. Säteilytoiminnasta aiheutuvaa väestön sätei-
lysyöpäriskiä on yleensä arvioitu kollektiivisen efektiivisen annoksen (manSv) 
perusteella, joka tarkoittaa säteilyn kohteena olevan ryhmän henkilökohtaisten 
efektiivisten annosten summaa. Rajatulle ja tunnetulle kohderyhmälle on kuitenkin 
käytettävä riskiarviota, joka ottaa huomioon kohderyhmän erikoispiirteet, esimer
kiksi ikä- ja sukupuolijakauman. Vastaavasti jokaisen yksilöllinen säteilyriski 
riippuu vain henkilökohtaisesta altistuksesta ja biologiasta. 
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Tässä raportissa on esitetty joidenkin syöpälajien ilmaantuvuus ja kuolleisuus 
Suomen Syöpärekisterin tilastojen perusteella havainnollisina pintakuvioina iän ja 
ajan funktiona. BEIR V:ssä on esitetty eri syöpätyypeille pitkälle meneviä säteily-
riskimalleja, joita voitaneen pitää parhaimpana tällä hetkellä käytettävissä olevana 
kvantitatiivisena tietona. Syöpäriskin arvioiminen säteflyannosten perasteelia ei 
kuitenkaan ole kiistatonta, ja siitä esitettyä arvostelua tarkastellaan tämän raportin 
lopussa. Koska käytännön säteilysuojelussa tarvitaan kvantitatiivista tietoa sätei
lyannoksen suhteesta syöpäriskiin mm. säteilylle altistuvien riskiryhmien tunnista
misessa, ALARA-periaatteen mukaisissa optimointitehtävissä, annos- ja toimen-
piderajojen määrittelyssä eri työntekijäryhmille ja seulontatutkimusten kohderyh
män määrittelyssä, on tässä raportissa esitetty BEIR V:ssä esitettyjen riskimallien 
mukaiset riskiarviot joillekin syöpätyypeille. Riskimalli on suhteellinen, eli 
säteilysyöpäriski oletetaan verrannolliseksi syövän luonnolliseen ilmaantuvuuteen. 
Koska luonnollinen ilmaantuvuus vaihtelee voimakkaasti maasta toiseen, niin myös 
säteilysyöpäriski vaihtelee maasta toiseen, ja kussakin maassa olisi säteilyris-
kiarviot tehtävä maan omiin syöpätilastoihin perustuen. 
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2 SYÖVÄN ILMAANTUVUUS JA 
KUOLLEISUUS ERI IKÄRYHMISSÄ 

Suomen Syöpärekisteri on pitänyt tilastoa vuosittain 1950-luvulta lähtien eri 
syöpien ilmaantuvuudesta ja kuolleisuudesta ikäryhmittäin.3 Näihin tilastoihin 
perustuen on piirretty ilmaantuvuus ja kuolleisuus tapausmäärinä miehille ja 
naisille iän ja ajan funktiona kokonaissyöpämäärästä, rintasyövästä (vain naisille), 
keuhkosyövästä ja leukemiasta, vuosilta 1955 - 1985 ja ikäryhmille 17 - 87 vuot
ta. Ajan suhteen on rekisteristä laskettu viiden vuoden keskiarvot siten, että esim. 
vuosi 1985 tarkoittaa vuosien 1983 - 1987 keskiarvoa. Kuviin on piirretty inter-
polointikäyrät ajan suhteen vuoden ja iän suhteen kahden vuoden välein. Näin 
menetellen ovat tapausmäärien vuosittaiset satunnaisvaihtelut tasoittuneet, ja 
kuvioissa hahmottuu muutosten pitkäaikainen kehitys. 

Kuvassa 1 (a,b,c,d) on esitetty syövän kokonaisilmaantuvuus ja -kuolleisuus 
miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä. Kuvassa 2 (a,b,c,d) on esitetty leukemian ja 
kuvassa 3 (a,b,c,d) keuhkosyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus miehillä ja naisilla 
eri ikäryhmissä. Kuvassa 4 (a,b) on esitetty rintasyövän ilmaantuvuus ja kuollei
suus naisilla eri ikäryhmissä. Edellä mainituissa kuvissa on selvästi havaittavissa, 
paitsi syöpien tapausmäärän kasvua, myös muutoksia jakauman muodossa vuosien 
kuluessa. Kuvista käyvät selville myös miesten ja naisten väliset erot syövän 
ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa, sekä erot saman syöpälajin ilmaantuvuuden 
ja kuolleisuuden välillä. 1950-Iuvulla ikäjakauman huippu on yleensä leveä, mutta 
tultaessa 1980-luvulle huippu on kaventunut ja siirtynyt hiukan vanhempiin 
ikäryhmiin päin. Poikkeuksena on naisten keuhkosyöpä, jossa jakaumien huippu 
on siirtynyt nuorempaan suuntaan. Miehillä keuhkosyövän ilmaantuvuus ja 
kuolleisuus on moninkertainen naisiin venattuna, mutta jakaumien huippu on 
siirtynyt vanhempaan suuntaan ja ajan suhteen kääntynyt laskuun, kun taas naisilla 
se nousee jyrkästi. 
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Kuva la. Syövän kokonaisilmaantuvuus miehillä vuosina 1955 - 1985 eri ikäryh
missä (esim. ikäryhmä 57 v. tarkoittaa ikävuosien 55 - 59 keskiarvoa). 
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Kuva lb. Syövän kokonaisilmaantuvuus naisilla vuosina 1955 - 1985 eri ikäryh
missä. 
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Kuva le. Kokonaissyöpäkuolleisuus miehillä vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 2a. Leukemian ilmaantuvuus miehillä vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 2b. Leukemian ilmaantuvuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 2d. Leukemiakuolleisuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 3a. Keuhkosyövän ilmaantuvuus miehillä vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 3b. Keuhkosyövän ilmaantuvuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 3c. Keuhkosyöpäkuolleisuus miehillä vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 3d. Keuhkosyöpäkuolkisuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 4a. Rintasyövän ilmaantuvuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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Kuva 4b. Rintasyöpäkuolleisuus naisilla vuosina 1955 - 1985. 
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3 SÄTEILYRISKIN LASKEMINEN 

Kun säteily absorboituu biologisessa kudoksessa, tapahtuu molekyylien ionisaati
oita ja atomien virittymisiä, jotka ovat satunnaisesti jakautuneita yksittäisten 
hiukkasten kulkemalla reitillä ja riippuvat säteilyn tyypistä. Varattujen hiukkasten 
reiteillä ionisaatiot tapahtuvat tiheästi, kun taas röntgen- ja gammasäteilyssä 
harvaan ja välillisesti, vuorovaikutuksissa syntyvien elektronien välityksellä. 
Kaikki säteilyn biologiset haittavaikutukset syntyvät vaurioista pienissä kohteissa, 
solujen tumissa. Vuorovaikutuksissa energiaa siirtyy väliaineeseen hyvin epätasai
sesti ja molekyyiunittakaavassa paikallinen säteilyannos vaihtelee suuresti, eikä 
keskimääräisellä annoksella ole biologisesti merkityksellistä tulkintaa. Säteilyn 
biologisiin haittoihin vaikuttaa solun herkkiin kohteisiin siirtynyt energia, ei 
niinkään koko elimen tai edes solun keskimääräinen annos. Pieniin kohteisiin 
absorboitunut energia on satunnaissuure, joka voi poiketa huomattavasti odotusar
vostaan. 

Säteilyn aiheuttamat akuutit terveysvaikutukset johtuvat pääasiassa riittävän mo
nien solukuolemien vaikutuksesta. Tällöin haitan todennäköisyys riippuu annok
sesta siten, että pienillä annoksilla haitan todennäköisyys on nolla ja suurilla, 
kynnysarvon ylittävillä annoksilla yksi. Kynnysarvon ylittävillä annoksilla haitan 
vakavuus kasvaa annoksen funktiona johtuen vaurioituneiden solujen lukumäärän 
kasvusta. Tämän tyyppistä vaikutusta kutsutaan deterministiseksi (ei-stokastiseksi). 
Tunnettuja deterministisiä haittoja ovat mm. säteilysairaus ja harmaakaihi. 

Ilmiötä, jossa säteilyn aiheuttaman haitan todennäköisyys on verrannollinen 
annokseen, mutta haitan vakavuus ei riipu annoksesta, kutsutaan stokastiseksi 
(satunnaiseksi). Syövän syntyminen säteilyn myöhäisvaikutuksena on stokastinen 
ilmiö. Syövän syntymisen edellytyksenä on määrätyllä tavalla vaurioitunut solu, 
jonka täytyy säilyä elävänä ja lisääntymiskykyisenä. Koska säteily aiheuttaa sekä 
soluvaurioita että solukuolemia, niin säteilyannoksen kasvaminen toisaalta suuren
taa ja toisaalta pienentää syövän todennäköisyyttä. 

Säteilyn stokastisten haittojen arvioimiseen käytetään säteilyriskiin verrannollista 
efektiivistä annosta.1 Sen määrittämiseksi lasketaan 12 säteilyherkän elimen 
ekvivalenttiannokset sopivassa keskimääräistä potilasta vastaavassa fantomissa.*-7 

Efektiivinen annos lasketaan siten, että elinten ekvivalenttiannokset kerrotaan 
suhteellisilla riskitekijöillä ja saadut tulot lasketaan yhteen. 
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3.1 Säteilyperäisen syöpäriskin laskeminen BEIR V 
-raportin mukaan2 

Malli 

Syövän ilmaantuvuuden riippuvuus säteilyannoksesta D voidaan esittää annosvas-
tefunktiona 

F(D) = (a^OjD+ajD^^-p^-P jD 2 ) , (1) 

missä ensimmäinen tekijä kuvaa soluvaurioiden todennäköisyyttä ja jälkimmäinen 
solukuolemien vaikutusta. 

Annosvastefunktio F(D) voidaan kytkeä syövän luonnolliseen iänmukaiseen il
maantuvuuteen X0 (A) käyttäen esim. absoluuttisen tai suhteellisen riskin malleja: 

Absoluuttinen riski: a0 «0 

\(4J>) = Xo(A)+F(D) = y ^ M a j D + a ^ V p t - P i D - ^ 2 ) (2) 

Suhteellinen riski: a0 *\ 

X(AJ>) = \e(A)F(D) = X^AXl^D+ajDVpC-^D-fijD2) (3) 

Tässä D = D(E) on iässä E saatu säteilyannos, X (A,D) on tarkasteltavan syöpäla-
jin iänmukainen kokonaisilmaantuvuus iässä A ja X0(A) on vastaava luonnollinen 
ilmaantuvuus ilman säteilytystä. 

Mallia on muunnettu BEIR Hl-raportissa4 siten, että säteilyn aiheuttama lisäriski 
oletetaan nollaksi säteilytystä seuraavana latenssiaikana, ja että annosvastefunktion 
kertoimet voivat riippua sukupuolesta ja säteilytysiästä. 

Raporteissa BEIR IV5 ja BEIR V2 käytetty yleinen suhteellinen riskimalli on 
muotoa 
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XIAJKEH = X.<A){l*0)exp[At4)**(E)+A(7)]} (4) 

missä 

AD)=axD tai W*J>+*J>2 (5) 

ja T = A-E on säteilytyksen jälkeen kulunut aika.Tässä mallissa vain funktio f(D) 
riippuu annoksesta. 

BEIR V-raportissa malli esitetään muodossa 

Y(D) = Y 0 [ l + f ( D ) g ( p ) ] (6) 

ja funktioiden f ja g muoto ja parametrit ilmoitetaan eri tapauksia varten. Tulo y0fg 
on säteilyn aiheuttama iänmukainen lisäriski ja tulo fg vastaava suhteellinen 
lisäriski. Useimmissa tapauksissa y (P) tarkoittaa kuolleisuusriskiä, jolloin y0 on 
tarkasteltavan väestön iänmukainen kuolleisuus tarkasteltavaan syöpään. 

3.1.1 Kertasäteilytyksen elinikäisriski 

Elinikäisriskillä G(t) iässä t tarkoitetaan todennäköisyyttä sairastua (tai kuolla) 
tiettyyn sairauteen (syövän lajiin) iän t jälkeen. Säteilystä aiheutuva elinikäinen 
lisäriski saadaan elinikäisen kokonaisriskin jasäteilyttämättömän väestön elinikäis-
riskin erotuksena: 

AG(D^ ) = G(DJ )-G{Oji ) (7) 

Elinikäisriski G(D,E) voidaan laskea integroimalla iänmukaisen riskin 

y[AJXE>] = yjmumAM (8) 

ja elossaolotodennäköisyyden S(A) tulo säteilytysiästä E alkaen: 
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G(D&= f v[AMEftS<A)ME) dA (9> 
A~E 

missä S(E) on elossaolotodennäköisyys säteilytysiässä E. 

Elinikäisriski ilman säteilytystä (D=0) on vastaavasti 

G(OJE)= / y0(A)S<AME) dA (10) 
A~E 

Erotuksena saadaan suhteellisen riskin tapauksessa: 

&G(D& = / [Y.(l^)-Yj504)/5(£) dA 
A-E ( H ) 

m 

- lfjmP)g^)S{A)IS{E)dA 

Kertasäteilytyksestä iässä E aiheutuva elinikäinen lisäriski voidaan siis laskea 
integroimalla iänmukaisen lisäriskin y0(A) f (D) g (P) ja normitetun elossaoloto-
dennäköisyyden S(A)/S(E) tulo säteilytysiästä E alkaen. 

Todennäköisyydet y0(A) ja S(A) saadaan tarkasteltavan väestön syöpä- ja kuollei
suustilastoista. 

Kaava (11) edellyttää, että molemmissa kaavoissa (9) ja (10) S(A) on säteilyttä-
mättömän väestön elossaolotodennäköisyys. Tulos AG on tällöin elinikäinen lisä-
riski siinä väestön osassa, joka ei kuole muihin säteilytyksen vaikutuksiin. Tällais
ta tulkintaa on käytetty 8EIR III -raportissa, mutta BEIR V vaatii, että elossaolo
todennäköisyys S(A) kaavassa (9) ottaa huomioon myös kilpailevat säteilysyövät. 
Tämä vaatimus tekee laskut hyvin työläiksi. Suhteellisen mallin ja lineaarisen 
annosriippuvuuden tuottama yksinkertaisuus menetettäisiin, ja riskit olisi laskettava 
erikseen jokaista annosta varten. Näin ei ole menetelty tässä raportissa, vaan on 
käytetty kaavaa (11). Tämä elinikäisriskiarvio vastaa säteilytystä, joka on kohdis
tunut pääasiassa vain niihin elimiin, joiden syöpäriskiä lasketaan. Sen sijaan BEIR 
V -raportin clinikäisriskiarviossa kaikki elimet ovat saaneet saman säteilyannok-
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sen, ja muiden säteilysyöpien aiheuttama kuolleisuus pienentää tarkasteltavaa 
syövän laskennallista riskiä. 

3.1.2 Toistuva tai jatkuva säteilytys 

Jos säteilyannos koostuu useasta säteilytyksestä tai on saatu pitkän ajan kuluessa, 
niin eri säteilytyksiä tai aikavälejä vahtaavat lisäriskit oletetaan toisistaan riippu
mattomiksi, ja kokonaislisäriski saadaan laskemalla yhteen kaikkia säteilytyksiä 
vastaavat lisäriskit. 

Elinikäinen kokonaislisäriski saadaan laskemalla yhteen eri säteilytyksiä vastaavat 
elinikäiset lisäriskit. Jatkuva säteilytys voidaan käsitellä esimerkiksi vuoden 
pituisina säteilytysjaksoina. 

BEIR V-raportissa todetaan, että nämä yksinkertaiset riippumattomuusoletukset 
tuskin ovat oikeita kaikissa tapauksissa, esim. eri säteilylajeilla ja -energiolla ja 
erilaisilla annosten ja annosnopeuksien yhdistelmillä. Komitea arveli kuitenkin, 
ettei käytettävissä ole riittävästi tietoa näiden riippuvuuksien täsmälliseen käsitte
lyyn. 

3.1.3 Riskimallit eri elinten syöville 

BEIR V -raportissa on annettu suhteellisen riskimallin parametrit seuraaville 
kanvainvälisen sairausluokituksen (ICD) mukaisille syöpätautiryhrnille: 

Leukemia (ICD 204-207) 
Hengityselinten syövät (ICD 160-163) 
Rintasyöpä (ICD 174) 
Ruoansulatuselinten syövät (ICD 150-159) 
Muut syövät (ICD 140-209 paitsi kaikki edellä 

mainitut) 

Kaikissa tapauksissa käytetään suhteellisen riskin mallia (6) iänmukaiselle kuollei
suudelle: 

Y (D) = y0 [1 + f (D) g (P)] 

Kaikki ajat ja iät ilmoitetaan vuosina ja säteilyannokset sieverteinä. 
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Leukemia (ICD 204-207): 

Oletettu latenssiaika kaksi vuotta. 

Annosriippuvuus sisältää lineaarisen ja neliöllisen termin: 
f (D) = c^D + a3D

2 

(12) 

Aika- ja ikäriippuvuus 

E < 20: 
T<15: 

15<T<25: 
T>25: 

E>20: 
T < 25: 

25< T < 30: 
T>30: 

on porrasmainen: 

g(P) = exp(Pl) 
g(P) = exp(P2) 
80) = 1 

g(P) = exp (P3) 
g(P) = exp (p4) 
g(P) = 1 

Parametrien sovitetut arvot ovat: 

C4 = 0,243 
ctj = 0,271 

p! = 4,885 
P2 = 2,380 
P3 = 2,367 
p4 = 1,638 

Muut syövät paitsi leukemia: 

Oletettu latenssiaika kymmenen vuotta. 
Lineaarinen annosriippuvuus: f(Dj = at D 

Hengityselinten syövät (ICD 160-163): 

f(D) = a, D 

(13) 

T = In (T/20) 

Miehet: g(P) = exp (fr T) 
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Naiset: g(P) = exp (P, x + fö 
a t = 0,636 p, = -1,437 

P2 = 0,711 

Rintasyöpä (ICD 174): (14) 

Naiset: f(D) = ax D T = In (T/20) 

E<15: g(P) = exp[P1 + P2T + p3x2] 
E>15: g(P) = exp [P2 t + p} r + P4(E-15)] 

a, = 1,220 px = 1,385 
P2 = -0,104 
p3 = -2,212 
p4 = -0,0628 

Ruoansulatuselinten syövät (ICD 150-159): 

Miehet: 

Naiset: 

f(D) = axD 

g(p) = exp (ag) 

g(p) = exp (p, + Og) 

E < 25: aE = 0 
25< E < 35: oE = p2 (E-25) 

E > 35: oE = 10 p2 

a t = 0,809 p! = 0,553 
p2 = -0,198 

(15) 

Muut syövät (ICD 140-149, 170-173e, 175-203): (16) 

f(D) = a, D 

E < 10: g(P) =1 
E > 10: g(p) = exp [ft (E-10)] 

a t = 1,220 pt = -0,0464 
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Kuvissa 5 - 7 on esitetty edellä olevien kaavojen perusteella lasketut suhteelliset 
lisäriskit keuhkosyövälle, leukemialle ja rintasyövälle altistuksen jälkeisen ajan 
funktiona miehille ja naisille (rintasyöpä vain naisille). Kuvista käy selville 
altistusiän ja altistuksen jälkeen kuluneen ajan vaikutus suhteelliseen lisäriskiin fg, 
jonka numeroarvoja on verrattava luonnollista iänmukaista riskiä vastaavaan 
arvoon 1 kaavan (6) mukaisesti. 

Rintasyövän suhteellisella lisäriskillä on selvä maksimi noin 20 vuotta altistuksen 
jälkeen. Se on suurimmillaan, kun altistusikä on alle 15 vuotta, ja pienenee no
peasti altistusiän kasvaessa. Leukemiassa suhteellinen lisäriski on voimakkaasti 
porrasmainen sekä altistusiän että altistuksen jälkeisen ajan suhteen. Keuhkosyövän 
suhteellinen lisäriski ci mallissa riipu altistusiästä; se on suurimmillaan heti 
latenssiajan päätyttyä ja pienenee sen jälkeen nopeasti. 

I 
z 
Ui z 
J 
- I 
UI 
UI *-x 
D 
(O 

KEUHKOSYÖPÄ 

ANNOS 1 Sv 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
AIKA ALTISTUKSEN JÄLKEEN (V) 

70 

Kuva S. Keuhkosyövän suhteellinen lisäriski miehillä ja naisilla altistuksen 
jälkeisen ajan funktiona. SuhteeiUsta lisäriskiä verrataan luonnollista iänmukaista 
riskiä vastaavaan arvoon 1. 
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50 

70 

60 
2 
CD 

S 

2 
3 
u 40 
3 
jjj 30 
3 
CO 

20 

10 
YLI 20 V. 

LEUKEMIA, MIEHET JA NAISET 

ANNOS 1 Sv 

I I l i I I 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

AIKA ALTISTUKSEN JÄLKEEN (V) 

Kuva 6. Leukemian suhteellinen lisäriski eri altistusikäryhmissä miehillä ja 
naisilla altistuksen jälkeisen ajan funktiona. 

RINTASYÖPÄ 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
AIKA ALTISTUKSEN JÄLKEEN (V) 

Kuva 7. Rintasyövän suhteellinen lisäriski naisilla eri altistusikäryhmissä. Kuvasta 
puuttuu alle 15 vuoden altistusikä, jossa suhteellinen lisäriski on yli viisinkertainen 
verrattuna yli 15-vuotiaisiin. 
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Kuvassa 8 (a,b) on esitetty keuhkosyövän elinikäisriski miehille ja naisille, kuvassa 
9 (a,b) leukemian elinikäisriski miehille ja naisille sekä kuvassa 10 rintasyövän 
elinikäisriski naisille altistusiän funktiona. Kuvat osoittavat huomattavia eroja 
syöpien ikäriippuvuuksissa. Keuhkosyövässä elinikäisriski kasvaa altistusiän mu
kana, saavuttaa maksimin noin 50 - 55 vuoden iässä ja pienenee sen jälkeen. 
Miesten elinikäisriski on noin kolminkertainen naisiin verrattuna. Leukemian 
elinikäisriskissä on selvä porras noin 20 vuoden iässä. Alle 20 vuotiailla elinikäis
riski on noin kolminkertainen verrattuna 25-vuotiaiden elinikäisriskiin. Rin
tasyövässä elinikäisriski on suurin nuorilla naisilla ja pienenee altistusiän kasvaes
sa. Laskuissa tarvittavat iänmukaiset syöpäkuolleisuudet y0(A) ja elossaolotoden-
näköisyydet S(A) on laskettu Suomen kuolemansyytilastoista' keskiarvoina 
vuosilta 1987 - 1989. 
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so n KEUHKOSYÖPÄ, 1 Sv ANNOS 
MIEHET 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
ALTISTUSIKÄ (v) 

Kuva 8a. Keuhkosyövään elinikäisriski miehillä altistusiän funktiona. 

12 

KEUHKOSYÖPÄ, 1 Sv ANNOS 
NAICfeT 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
ALTISTUSIKÄ (v) 

Kuva 8b. Keuhkosyövän elinikäisriski naisilla altistusiän funktiona. 
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30 
LEUKEMIA.1 Sv ANNOS 

MIEHET 

S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
ALTISTUSIKÄ (v) 

Kuva 9a. Leukemian elinikäisriski miehillä altistusiän funktiona. 

25 LEUKEMIA, 1 Sv ANNOS 

NAISET 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
ALTISTUSIKÄ (V) 

Kuva 9b. Leukemian elinikäsiriski naisilla altistusiän funktiona. 
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- . - 5 

IA 

5 
«o 3 
•< 

RINTASYÖPÄ, 1 Sv ANNOS 
NAISET 

K Ä 7 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
ALTISTUSIKÄ (v) 

Kuva 10. Rintasyövän elinikäisriski naisilla altistusiän funktiona. Kuvasta puuttuu 
alle 15 vuoden altistusikä ja riskin maksimiarvo, joka on noin nelinkertainen 
verrattuna yli 15-vuotiaisiin. 
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SÄTEILYN ALTISTUSLÄHTEET 

Kuvassa 11 on esitetty suomalaisten arvioitu keskimääräinen eri lähteistä saatu 
säteilyaltistus vuonna 1989. Suurimpia altistajia ovat radon (65 %), säteilyn 
lääketieteellinen käyttö (13 %) ja luonnon ulkoinen säteily (8 %) 

Suurin osa säteilyn hyötykäytön aiheuttamasta säteilyaltistuksesta väestölle (noin 
80 %) tuk? potilaisiin kohdistuneesta lääkinnällisestä säteilystä. Maassamme 
tehdään noin 840 röntgentutkimusta vuodessa 1000 asukasta kohti9. Röntgentutki
muksista aiheutuu noin 3500 manSv kollektiivinen efektiivinen annos6 eli noin 0,7 
mSv keskimääräinen annos asukasta kohti vuodessa. 

Röntgentutkimuksissa potilasannos vaihtelee huomattavasti eri tutkimustyypeissä 
keuhkotutkimusten 0,05 mSvrstä eräiden läpivalaisututkimusten ja tietokonetomo
grafiatutkimusten jopa yli 20 mSv:n annoksiin. 

Radon 
•8% 

^^^^K^^^^^BFP 13» 
Luonnon radio- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nuklldlMi.l.oM. _ \ A«.fMu..it1ly 

H M n n M M t » 

Kuva 11. Suomalaisten eri lähteistä saama keskimääräinen säteilyannos vuonna 
1989. Arvioitu kokonaisannos oli noin 6 mSv. 
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Kuvassa 12 on esitetty tutkimusten lukumäärien ja niistä aiheutuvien kollektiivis
ten annosten suhteelliset osuudet Englannissa10. Kuva osoittaa selvästi potilasan-
nosten huomattavan vaihtelun eri tutkimustyyppien välillä. 

Kuva 13 osoittaa työperäisten säteilyaltistusten lähteet Suomessa vuonna 1991." 
Säteilyn lääkinnällisessä käytössä altistuu säteilylle vuosittain lähes 5500 henkilöä, 
joista radiologeja on noin 530 ja röntgenhoitajia noin 4300. Kollektiivisesta 
työperäisestä annoksesta noin 86 % aiheutuu röntgentutkimuksista. Säteilyaltistus 
vaihtelee eri tutkimustyypeissä huomattavasti. Suurimman säteilyaltistuksen saavat 
toimenpideradiologit. Vuonna 1991 suurimmat annokset olivat yli 20 mSv, jotka 
kaikki (6 kpl) olivat toimenpideradiologeilla. Suurin osa annoksista on alle 
kirjauskynnyksen 0,3 mSv (5500 kpl). Keskimääräinen annos kirjauskynnyksen 
ylittäneillä oli 2,1 mSv. Työperäisestä säteilyaltistuksesta suurimman kollektiivisen 
annoksen saavat ydinvoimatyöntekijät (noin 1,2 manSv), seuraavaksi teollisuus ja 
tutkimus (0,1 - 0,2 manSv). 

Tietokonetomog. H L M H M B M | M 

Lanneranka B B B I B H B B H B : 

Ventrikkeli B m i ^ g ^ ^ l 

Urograf ia • • ^ • ^ • • g 

Vatsa B ^ ^ ^ l 

Lantio ^ B i ^ H 

• lv» m m IM 
Dgofftaf i m i (1W 

K a B o & ^ 

Th-rankajS 

5 10 15 20 
SUHTEELLINEN OSUUS (%) 

25 30 

Kuva 12. Röntgentutkimusten lukumäärän ja tutkimuksista aiheutuvien kollektii
visten efektiivisten annosten suhteelliset osuudet Englannissa.10 
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Ydinvoima 68% 
3.240 

Yhteensä 4,8 manSv 

Kuva 13. Työperäinen säteilyaltistus (manSv) toimialoittain Suomessa vuonna 
1991." Ydinvoimatyöntekijöiden lukumäärä oli 2910 ja lääkintätyöntekijöiden 
6101. 
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5 RISKIARVION TILASTOLLINEN TARKKUUS 

BEIR V -raportissa on riskimallien (12 - 16) sovitetuille parametreille (a,P) 
ilmoitettu keskivirheet, jotka tyypillisesti ovat luokkaa 30 % - 100 % vastaavan 
parametrin arvosta, eräissä tapauksissa paljon suurempiakin. Suhteellisille lisäris-
keille (ajan ja altistusiän funktiona) lasketut epävarmuudet on ilmoitettu geometri
sina keskivirheinä, joiden arvot vaihtelevat 1,3 - 3,3. Geometrinen keskivirhe on 
luku, jolla lisäriskiarvio on kerrottava (tai jaettava), jotta saataisiin arvion 68 % 
uskottavuusvälin (credibility interval) yläraja (tai alaraja). Sen käyttö perustuu 
oletukseen, että virheen logaritmi noudattaa normaalijakaumaa. Parametrien 
epävarmuuksien vaikutusta elinikäisriskiarvioon on tutkittu Monie Carlo -mene
telmällä. Tulokset on esitetty jakaumina ja luottamusväleinä (confidence interval). 

Esimerkki BEIR V-raportin tuloksista: 

0,1 Sv kertasäteilytyksen aiheuttama ylimääräinen syöpäkuoUeisuusriski 100 000 
säteilytettyä henkilöä kohti USA.n väestössä. 

MIEHET. 
Leukemia 
Muut syövät 
Yhteensä 

NAISET: 
Leukemia 
Muut syövät 
Yhteensä 

Tapausten 
lukumäärä 

110 
660 
770 

80 
730 
810 

90% 
luottamusväli 

5 0 - 2 8 0 
420 - 1040 
540 - 1240 

30 - 190 
550 - 1020 
630 - 1160 

BEIR V -raportin arvio sätcilysyövän kokonaisriskistä on siis noin 8 x 10"2 Sv"1, 
kun taas vastaava ICRP 60:n suositus on 4 - 5 x 10"2 Sv"1. Näiden arvioiden 
välinen ero johtuu pääasiassa siitä, että ICRP 60 käyttää annosnopeustekijää 
DREF=2, mutta BEJR V-raportti jättää sen lukijan harkittavaksi. 
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BE1R V -raportissa todetaan, että annoksen ja annosnopeuden vaikutukset ova4 

osittain kytkeytyneet toisiinsa, ja että kvadraattiseen annosteraiiin voi sisältyä 
myös annosnopeusriippuvuutta. Lineaaris-kvadraattisen annosriippuvuuden vuoksi 
leukemia on käsitelty erillään kaikista muista syövistä, joissa raportin esittämä 
annosriippuvuus on lineaarinen. 

Raportissa todetaan myös, että annosalueella < 0,1 Sv käytettävissä oleva havain
toaineisto ei kiellä annosriippuvuuden mahdollista poikkeamista lineaarisuudesta 
joko alaspäin tai ylöspäin, ei myöskään nollariskin mahdollisuutta jonkin kyn-
nysannoksen alapuolella. Vuonna 1992 julkaistun tutkimuksen12 mukaan on eng
lantilaisilla ydinvoimatyöntekijöillä todettu tilastollisesti merkitsevä syöpäriski jo 
annostasolla 0,01 Sv. 

Epidemiologisen tutkimuksen mahdollisuutta pienten annosten riskien selviämi
seksi voidaan myös tarkastella riskimallien avulla. Tutkimuksessa olisi pystyttävä 
määrittämään luotettavasti säteilyannoksen D aiheuttama lisäriski R(D)=PA(D)-PB, 
missä PA(D) on tutkimuksissa havaittava syöpäfrekvenssi annoksella D säteilyte
tyssä ryhmässä A, jonka koko on nA, ja PB on havaittava syöpäfrekvenssi säteilyt-
tämättömässä vertailuryhmässä B, jonka koko on nB. 

Erotuksen R = PA - PB keskivirhe S(R) voidaan arvioida lausekkeesta 

S(K)^PA{l-PA) I nA * P , ( l - J y / nB 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on PA ja PB korvattava mahdollisimman hyvällä 
arviolla, ja tässä voidaan käyttää hyväksi syöpätilastoja ja riskimalleja: 

PB ~ PB = G(O) on luonnollinen syöpäkuolleisuus tai ilmaantuvuus 
tarkasteltavalle ryhmälle ja aikavälille, esim. 
elinikäisriski, ks. (10). 

PA(D) - pA = G(D) on riskimallien avulla <uvioitu syöpäkuolleisuus 
tai ilmaantuvuus säteilyaltistetulle tarkasteltavalle 
ryhmälle ja aikavälille, esim. elinikäisriski, ks. 
(7) ,(9)ja(l l) . 
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Tarkastellaan erikoistapauksia, joissa vertailuryhmä B on joko paljon suurempi tai 
yhtäsuuri kuin säteilytettävä ryhmä A. 

nB » nA : 

S(K)*jPA(l-PA) I nA 

Jos PA « 1, niin 

n„ - nA = n : 

S(R)^PA(\-PA) I n + p^l-pj I n 

Jos pA « 1 ja pB « 1, niin 

Jos pA - pB - p, niin 

5(Ä)«v^Ö^J / v^ 

ja jos p « 1, niin 
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Esimerkki: 

Tarkastellaan BEIR V-raportissa annettuja tietoja atomipommitusten seuranta-
aineistosta: 

Säteilytetty ryhmä A, 
annos i 0,01 Gy 

Vertailuryhmä B, 
annos < 0,005 Gy 

Ryhmän koko 

41719 

34272 

Syöpäkuolemia 

3435 

2501 

Tässä tapauksessa, kun tutkimus on jo toimeenpantu, saadaan frekvenssit PA ja PB 

suoraan havainnoista: 

PA = 3435/41719 = 0,082 
PB = 2501/34272 = 0,073 

Säteilytetyssä ryhmässä syöpäkuolleisuus on siis ollut noin 12% suurempi kuin 
vertailuryhmässä. 

Erotuksen R = PA - PB = 0,009 keskivirhe on 

S(R)*JQ,082 x 0,918 / 41719 + 0,073 x 0,927 / 34272 

*10-Vl,8(M,97 =0,002 

Keskivirhe on siis vajaa neljännes erotuksen R arvosta, joten tämänkin tarkastelun 
perusteella on selvää, että säteily suurentaa syöpäriskiä. 
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Esimerkki: 

Leukemiariski suurehkoja potilasannoksia saavassa ryhmässä. Ilmeisesti leuke
miariskin kasvu voitaisiin havaita nopeimmin ja pienimmillä ryhmillä, koska 
leukemialla on lyhyt latenssiaika ja pieni luonnollinen ilmaantuvuus. Säteilytettävä 
ryhmä A: Alle 20-vuotiaat suomalaiset miehet, jotka jonkin tutkimuksen tai 
hoidon yhteydessä saavat esim. noin 10 mSv tai noin 100 mSv potilasannoksen. 
Seuranta-aika 15 vuotta. Vertailuryhmä B: Samanikäiset suomalaiset miehet, jotka 
tiettävästi eivät ole saaneet poikkeuksellisen suuria säteilyannoksia. 

Esimerkissä käytetään pyöristettyjä numeroarvoja, jotka on saatu olettamalla 
altistusiäksi kymmenen vuotta. Tulos on lähes sama kaikilla alle 20-vuotiailla. 

Luonnollisen leukemiakuolleisuuden Dj, ja BEIR V -mallin mukaan säteilystä 
aiheutuvan lisäriskin pA~pB avulla arvioidaan säteilyperäisten leukemiakuolemien 
lukumäärä ja sen keskivirhe ryhmässä A, joka olisi valittava niin suureksi, että 
tämä lukumäärä on selvästi keskivirhettään suurempi: 
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Luonnollinen 

leukemiakuolleisuus pg - 60 x 10"6 ( « 1 ) 

Säteilyannos D 10 mSv 

Säteilyperäinen lisäriski PA~PB 70X10"* 

Leukemiakuolleisuus yhteensä pA 130x10"* 

A-ryhmän koko 105 

lOOmSv 

740x10"* 

800x10"* 

104 

Leukemiakuolemien lukumäärä: 

Yhteensä n,j>A 

Säteilyperäisiä ^ ( P A ' P B ) 

13 8 

7,4 

Säteilyperäisten lukumäärän keskivirhe: 

n
B * nA-

"AJPAK
 =f7PA 3,6 2,8 

»0 - nA • 

"A JPAI "A
 +PBI "B ~ J»A(PA +PB) 4>4 2,9 

Tulos osoittaa sen epidemiologisille leukemiatutkimuksille tyypillisen piirteen, että 
vaikka suhteellisen riskin lisäys on suuri, niin tapausten lukumäärä voi jäädä niin 
pieneksi, ettei lisäys ole tilastollisesti merkitsevä. 
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Esimerkki: 
Keuhkosyöpäriski sädehoitoa saaneilla rintasyöpäpotilailla. 

Ryhmä A: 45 - 50-vuotiaat tai 55 - 60-vuotiaat suomalaiset naiset, jotka saavat 
esimerkiksi noin 1 Gy keuhkoannoksen rintasyövän sädehoidossa. Seuranta-aika 
20 vuotta. Ryhmä B. Muut samanikäiset suomalaiset naiset tai rintasyöpäpotilaat, 
jotka eivät saa sädehoitoa. 

Säteilyperäisten keuhkosyöpäkuolemien lukumäärä keskivirheineen arvioidaan 
samaan tapaan kuin edellisessä esimerkissä. 

Altistusikä 

Luonnollinen 
keuhkosyöpäkuolleisuus 

Säteilyannos 

Säteilyperäinen lisäriski 

Keuhkosyöpäkuolleisuus 
yhteensä 

A-ryhmän koko 

E 

PB 

D 

PA-PB 

PA 

"A 

45 - 50 v. 

1,06 x 10-3 

1 Gy 

8,05 x 10'3 

9,11 x 10'3 

1000 

55 - 60 v. 

1,64 x 10"3 

l G y 

11,32 x 10"3 

12,96 x 10"3 

1000 

Keuhkosyöpäkuolemien lukumäärä: 

Yhteensä nApA 9,1 13 

Säteilyperäisiä "ACPA'PB) 8 11,3 

Säteilyperäisten lukumäärän keskivirhe: 

»rt : 

"B ~ "A : 

^APA 

)lnA (PA
 +

 PB) 

3,6 

3,2 3,8 
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Jos oletetaan, että tyypillinen keuhkoannos rintasyövän sädeboidossa on > 1 Gy, 
niin BEIR V -mallin mukainen keuhkosyöpänskin lisäys voitaisiin havaita jo 
melko pienissäkin ryhmissä, esimerkiksi suomalaisten rintasyöpäpotilaiden 
joukossa. Vaikeuksia voisi syntyä sekoittavien tekijöiden eliminoimisessa ja 
epätasaisen keuhkoannoksen arvioinnissa. 
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6 RISKIARVIOIDEN EPÄVARMUUS 

6.1 Epidemiologiset tutkimukset 

Riskiarvioihin liittyy huomattavaa epätarkkuutta ja niistä laskettuja numeroarvoja 
voidaan pitää vain suuntaa antavina. Syöpävaaran kannalta merkittävin aineisto 
pohjautuu Hiroshiman ja Nagasakin eloonjääneiden seurantaan. Säteilylle altistu
neiden (n. 91 000) annokset ja annosnopeudet olivat suuria. Eloonjääneillä on 
todettu tilastollisesti merkitsevästi kohonnut kokonaissyöpänski ja tämä riski on 
säteilyannoksesta riippuva. Tutkimuksen huono puoli on suhteellisen epätarkka 
annosarvio, joka on tehty jälkikäteen ja jota on jouduttu useaan otteeseen kor
jaamaan. Säteilyaltistuksen luotettava määrittäminen onkin epidemiologisiin tutki
muksiin liittyvä yleinen epävarmuustekijä. Säteilyaltistus on usein tapahtunut 
vuosia, jopa vuosikymmeniä aikaisemmin, eikä sitä voida arvioida luotettavasti 
jälkikäteen. 

Säteilyn aiheuttaman syövän riskiarvioita on tehty myös tutkimalla säteilyn 
lääketieteellisessä käytössä altistuneita. Tärkeimpiä tutkimuksia ovat sädehoidettu-
jen, selkärankareumaa (ankyloivaa spondyliittia) sairastavien, seurantatutkimus 
Englannista, jossa lähes 14 000 hoidetun potilaan aineistossa havaittiin lähes 
viisinkertainen riski kuolla leukemiaan ja 1,6-kertainen riski kuolla paksunsuolen 
syöpään verrattuna muuhun väestöön. Kanadassa on tutkittu rintasyövän ilmaantu
vuutta 23 000 naisen joukossa, jotka saivat tuberkuloosiin ilmarintahoitoja. Tut
kimuksessa todettiin säteilyannoksen ja rintasyöpäriskin välillä tilastollisesti 
merkitsevä riippuvuus. Kuitenkin tällaisia ryhmiä tutkittaessa on muistettava, että 
kyseessä on valikoitunut säteilylle altistunut populaatio, joilla on jo jokin 
sairaus, jota on joko hoidettu tai tutkittu. 

Eri syöpälajien luonnollinen ilmaantuvuus sekä yleinen syöpien esiintyminen 
vaihtelee voimakkaasti eri maiden ja rotujen välillä. Tällöin myös säteilyn aiheut
tama syöpäriski vaihtelee näistä tekijöistä johtuen, ja säteilyriskiarviot kussakin 
maassa olisi tehtävä maan omiin syöpätilastoihin perustuen. Vain yhteen tai muu
tamaan epidemiologiseen tutkimukseen perustuvat riskiarviot voivat olla virheelli
siä ja niiden käyttö eräänlaisina faktoina harhaanjohtavaa. Erityisen vaarallista on 
hylätä tutkimustulokset ja riskiarviot, jotka eivät ole yhteensopivia esimerkiksi 
Hiroshiman ja Nagasakin riskiarvioiden kanssa. 

Epidemiologisten tutkimusten tekeminen ryhmille, jotka ovat altistuneet pienille 
säteilyannoksille ja pienille annosnopeuksille, on hankalaa. Vaikeus johtuu siitä, 
että on vaikea löytää riittävän suuria kohderyhmiä ja vertailuryhmiä, jotta sä-
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teilystä aiheutuvan syövän ilmaantuvuus saataisiin tilastollisesti merkitsevästi 
esille. Ammattialtistuksena tai luonnollisista säteilylähteistä saadun säteilyn 
aiheuttamasta säteilyvaarasta esitetyt arviot perustuvat pääosin suurista sätei
lyannoksista tehtyihin ekstrapolaatiothin. Ydinvoimatyöntekijöiden joukossa on 
kuitenkin kohderyhmiä, joilla on voitu havaita tilastollisesti merkitsevä syövän 
ilmaantuvuuden lisääntyminen.12 

Tietyn kudoksen säteilyannoksen määrittämiseen liittyy myös epävarmuutta. 
Koska kudoksen säteilyannosta ei voida suoraan mitata, joudutaan turvautumaan 
monimutkaisiin laskentamalleihin. Näissä malleissa käytetyt muuntokertoimet 
saattavat olla hyvinkin epätarkkoja. 

Säteilyn aiheuttamaan syöpävaaraan liittyvän annos-vastekäyrän muodosta kiis
tellään yhä. Säteilysuojelussa käytetään yleisesti lineaarista annosvastemallia eli 
syöpävaaran ajatellaan riippuvan annoksesta lineaarisesti ja ilman kynnysarvoa eli 
annosta, jonka alapuolella mitään riskiä ei olisi. Eräät kansainväliset asiantunti
jaryhmät ovat päätyneet käsitykseen, jonka mukaan suurten annosten ja annos-
nopeuksien aiheuttama riski tulee jakaa tekijällä kaksi arvioitaessa pieniin 
säteilyannoksiin liittyvää riskiä.1 Tällaisen tekijän olemassaoloa ei ole voitu 
kokeellisesti todistaa eikä sitä ole voitu osoittaa myöskään epidemiologisten 
tutkimusten avulla. Epidemiologisia tutkimusmenetelmiä käytettäessä pienillä sä
teilyannoksilla haittojen määrä ei yleensä ylitä havaitsemiskynnystä, poikkeuksena 
kuitenkin edellä mainittu englantilaisia säteilytyöntekijöitä koskeva tutkimus.12 

6.2 Säteilyn tyyppi 

Säteilyn biologisten vaikutusten kannalta säteilyn tyypillä on tärkeä merkitys. Erot 
eri säteilylajien aiheuttamien vaikutusten välillä johtuvat pääasiassa säteilyn 
ionisaatiotiheydestä eli siitä, miten tiheästi säteily aiheuttaa molekyylien ionisoi
tumista ja virittymistä ratansa pituusyksikköä kohden. Tiheään ioniosoiva säteily 
(high-LET) on sytotoksisempi ja aiheuttaa myös syöpää enemmän kuin harvaan 
ionisoiva (low-LET) säteily. 

Ekvivalenttiannoksen ja sievert-yksikön käyttöönotolla on pyritty ottamaan 
huomioon sekä absorboitunut annos että säteilyn laatu, efektiivisellä annoksella 
lisäksi eri elinten ja kudosten saaman säteilyannoksen biologinen merkitys koko 
elimistön kannalta. Tätä pyrkimystä ja yritystä on arvosteltu erittäin voimakkaasti, 
koska ei löydy biologisia perusteita olettamukselle, että yksi suure voisi samanai
kaisesti ottaa huomioon kaikki ne erilaiset tapahtumat, joihin säteily voi elimis
tössä johtaa. 

48 



STUK-A106 SÄTEILYTURVAKESKUS 

63 Annos ja annosnopeus 

Nk. pientä säteilyannosta ei varsinaisesti ole olemassa, kun tilannetta katsotaan 
säteilyn kohteeksi joutuneesta solusta tai solun genomista eli perimästä (DNA-
molekyylistä) päin. Kohteen suuruus genomissa, missä vaurio syntyy, on yleensä 
nanometriluokkaa oleva alue. DNA-molekyylin halkaisija on 2 nm. Säteilyannos 
eli absorboitunut energia tällä alueella on aina joko hyvin suuri tai sitten alueelle 
ei tule annosta lainkaan; ts. kriittinen kohta DNA-molekyylissä joko saa osuman 
tai ei tapahdu mitään. 

Eläinkokeiden ja soluviljelmien säteilytyskokeiden mukaan annosnopeus voi vai
kuttaa säteilyn aiheuttamaan syöpäriskiin. ICRP 60:ssä tämä on huomioitu, kuten 
edellä on mainittu, jakamalla säteilyriskit tekijällä 2, kun kyseessä ovat pienet 
annokset ja annosnopeudet. Pienillä annoksilla on yhdessä viitteessä tarkoitettu alle 
10 mGy:n annosta ja pienellä annosnopeudella alle 100 mGy/päivä.13 Röntgen-
diagnostiikassa valtaosa potilasannoksista onkin alle 10 mGy, ainoastaan tie
tokonetomografiatutkimuksissa ja joissakin läpivalaisututkimuksissa keskimääräi
nen potilasannos saattaa ylittää sen. Annosnopeus sen sijaan on röntgentutkimuk
sissa huomattavasti suurempi kuin edellä mainittu pienen annosnopeuden raja; an
nosnopeudet saattavat olla 20-50 mGy/s. Röntgentutkimuksissa siis hetkellinen 
annosnopeus on suuri, mutta keskimääräinen annosnopeus esim. päivää kohti 
laskettuna on pieni. Mikäli jotakin annosnopeustekijää sovelletaan, olisi tiedettävä, 
mitä aikaväliä kohti annosnopeus on laskettava. 

6.4 Syövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus riskin 
arvioinnissa 

Säteilysyöpäriskimalli voi olla sovitettu joko syöpäkuolleisuuden tai syövän 
ilmaantuvuuden perustella, ja mallia sovellettaessa (y„) on vastaavasti käytettävä 
joko kuolleisuus- tai ilmaantuvuustilastoja. Tuloksia tulkittaessa on huomattava 
tämä ero, koska parantuneet syövät näkyvät ilmaantuvuustilastossa, mutta eivät 
kuolleisuusluvuissa. Parantuvuus vaihtelee huomattavasti eri syöpätyypeillä ja on 
esimerkiksi kilpirauhassyövässä 90 - 95 %, rintasyövässä 50 - 60 % ja keuh
kosyövässä noin 0 %. Periaatteessa syövän ilmaantuvuusriski olisi parempi haitan 
mitta kuin kuolleisuusriski. 

6.5 Pistemäiset säteilylähteet, nk. kuumat hiukkaset 

Tässä raportissa esitetty riskiarviotapa soveltuu vain suurille altistuskohteille ja 
kohtalaisen tasaisille annosjakaumille. Riskiarvio ei sovellu sellaisille pistemäisille 
annosjakaumille, joita esimerkiksi nk. kuumat hiukkaset elimistöön joutuessaan 
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aiheuttavat. Niissä annos on paikallisesti erittäin suuri, vaikka laskettu elimen 
keskimääräinen annos onkin harhaanjohtavan pieni. Yleisesti hyväksytty käsitys on 
kuitenkin, että syövän induktio on verrannollinen säteilytettyjen solujen luku
määrään. 

Kuuman hiukkasen välittömässä läheisyydessä solut saavat erittäin suuren annok
sen ja kuolevat, jolloin hiukkasen ympärille kehittyy krooninen haava. Tämän 
haavan ulkopuolella olevat solut saavat myös suuren annoksen, mutta säilyvät 
hengissä ja vaurioituneinakin pyrkivät korjaamaan haavaa eli jakautuvat jatkuvasti. 
Kuumista hiukkasista lähtevä säteily voikin lisätä syövän insidenssiä kahdella 
tavalla: se voi spesifisesti vaurioittaa solun DNArta tai lisätä solujen jakautumista. 
Vaurion saaneet solut jakautuvat tässä tilanteessa jatkuvasti ja pahanlaatuinen 
klooni eli syöpä pystyy kehittymään. 

Eläinkokeet hiirillä ja rotilla ovat osoittaneet, että kuumien hiukkasten aiheuttama 
ihosyövän ja keuhkosyövän riski on huomattavasti suurempi kuin yleisesti käytetty 
riskikerroin edellyttää.14151617 

6.6 Ympäristötekijät 

Nykyään hyväksytään yleiseksi syövän syntyteoriaksi nk. monivikateoria.18 

Syövän synty on monivaiheinen tapahtumaketju, johon liittyy joukko geneettisiä 
ja epigeneettisiä muutoksia. Nämä muutokset johtavat solukloonin syntymiseen, 
jossa normaalit kasvun kontiollointimekanismit eivät toimi. Tällainen syövän 
syntymekanismi sellaisenaan osoittaa, että yhteys säteilyannoksen ja syövän 
saamisen välillä ei ole vakio. 

Todellinen riski vaihtelee eri tilanteissa ja ihmisryhmissä hyvin paljon. Eroja 
aiheuttavat yksilöiden väliset geneettiset erot, sukupuoli, ikä altistumishetkellä 
ja säteilyaltistuksen yhteisvaikutukset muiden syöpää aiheuttavien ja erityisesti 
syövän ilmituloa edistävien ja estävien tekijöiden välillä. Nämä seikat tekevät 
syöpäriskin ennustamisen suoraan annoksesta vaikeaksi ja epävarmaksi. 

Yleensä on helppo hyväksyä sukupuoli ja ikä eräänlaisena ympäristötekijänä. Sen 
sijaan usein muut tekijät jäävät vähemmälle huomiolle. Elimistön hormoneilla 
saattaa olla merkitystä säteilyn aiheuttaman syövän ilmituloon. Selkeimpiä 
esimerkkejä tästä ovat naisten kilpirauhas- ja rintasyöpä. Naisilla säteilyn aiheut
taman kilpirauhassyövän riski on kolminkertainen ja toisaalta säteilyn aiheuttamaa 
rintasyöpää esiintyy lähes yksinomaan naisilla. 

Viime aikoina on noussut selkeästi esille virusten osuus myös säteilyn aiheutta
man syövän synnyssä. Useissa tutkimuksissa on todettu DNA-virusten ja retrovi-
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nisten (RNA-virusten) liittyvän tiettyjen syöpätyyppien kehittymiseen. Tällaisia 
ovat hepaiitis-B-virus, joka liittyy maksasyövän saamiseen, papilloma-virukset, 
jotka liittyvät kohdunkaulan syövän esiintymiseen sekä mahdollisesti retrovirukset. 
Säteily saattaa aktivoida viruksia tai voi aiheuttaa mutaatioita viruksen DNAissa 
ja nämä muutokset voivat johtaa syövän kehittymiseen tai nopeuttaa sitä. 

6.7 Molekyylibiologisia näkökohtia 

Molekyylibiologisten ja molekyyliepidemiologisten menetelmien kehittyminen 
saattaa tuottaa jatkossa tarkempaa tietoa säteilyriskistä. Tällöin saattaa olla 
mahdollista, että myös pienten säteilyannosten riskiarviot tarkentuvat. 

Ihmisen syövän laboratoriotutkimuksia ja epidemiologisia tutkimuksia on yhdis
tetty jo pitkään. Tällöin puhutaan usein mctabolisesta epidemiologiasta, bioke
miallisesta epidemiologiasta ja molekyyliepidemiologiasta. Klassinen epidemiolo
gia pystyy tunnistamaan suuren riskin omaavia populaatioita. Esimerkkinä tästä 
ovat tupakoitsijat, joilla on selvästi kohonnut keuhkosyöpäriski. Molekyyliepide
miologia identifioi yksilöitä näissä populaatioissa eli koettaa löytää henkilöitä, 
joilla on kohonnut riski sairastua syöpään. 

Yksilöllinen säteilyherkkyys voi vaihdella huomattavasti. DNA-vaurioiden 
korjausmekanismeissa esiintyvillä häiriöillä on merkitystä syöpäriskin lisäänty
misessä. Esimerkkinä syöpäriskin lisääntymisestä voidaan mainita joukko har
vinaisia perinnöllisiä sairauksia, kuten ataxia telangiectasia (AT), jossa DNA:n 
vaurioiden korjautumisen häiriintyminen liittyy ionisoivan säteilyn aiheuttamien 
DNA-vaurioiden lisääntymiseen. Syndromaa sairastavien ihmisten solut ovat erit
täin herkkiä ionisoivalle säteilylle ja he ovat erittäin herkkiä saamaan imukudosten 
kasvaimia. Tauti ilmenee vasta homotsygoottina eli siis silloin, kun kumpikin vas
tingeeni on vaurioitunut. Syöpäriskin lisääntyminen liittyy ehkä myös niihin tau
dinkantajiin, joilla on vain yksi virheellinen geeni. Tällaiset ihmiset saattavat myös 
olla perinnöllisesti herkempiä säteilylle kuin muut. Näitä yksilöitä arvioidaan 
olevan väestössä noin 4 % ja saattaisi olla hyödyllistä kehittää tunnistustestejä 
heidän löytämisekseen. 

Tietyt kemikaalit ympäristössä promotoivat säteilyn syöpää aiheuttavia vaikutuk
sia. Ihmisen vaste saattaa olla muuttunut tai heikentynyt näitä aineita kohtaan, eli 
näiden kemikaalien metaboliahäiriöt voivat muuttaa säteilyn aiheuttamaa syöpää. 

Säteily aiheuttaa useiden muiden ympäristötekijöiden tapaan mutaatioita eri gee
neissä, mm. syöpägeeneissä sekä tuumorisuppressori- eli kasvurajoitegeeneis-
sä.19.20.21,22.23 /?53-suppressorigecni eli kasvurajoitegeeni on ensimmäinen geeni, 
jonka spesifisia mutaatioita on voitu yhdistää altistukseen, esimerkiksi säteilyaltis-
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tukseen.24 Muutamissa tutkimuksissa on havaittu viitteitä siitä, että säteily aiheuttaa 
p53-geenissä säteilyspesifisiä muutoksia.24,25 Monet p5J-geenin mutaatiot johtavat 
muuntuneen proteiinin syntyyn, joka vapauttaa solunjakautumisen sen normaalista 
säätelystä. Muiden tekijöiden kanssa tämä saa aikaan solun muuttumisen pahan
laatuiseksi. 
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