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YHTEENVETO 

Säteilyturvakeskus tutki kaikkien Suomen sydän-/kineangiografialaitteiden toimin
takunnon sevittääkseen potilaan ja henkilökunnan saaman annoksen sydänangio-
grafitutkimuksessa. Annokset mitattiin ionisaatiomittarilla ja potilasvasteena käy
tettiin pleksifantomia. Filmin kehitysprosessi tarkistettiin sensitometrisin mittauk
sin. Läpivalaisu- ja kuvausautomatiikan toimintaa ja kuvanlaatua arvioitiin testi-
fantomien avulla. 

KV-TV-ketjuista noin 70 % täytti säteilyturvallisuusohjeen ST 3.4 vaatimustason. 
Vain 30 %:ssa laitteista kinekuvauksen annos/kuva oli optimaalinen (0,10 -
0,14 nGy/kuva). Mitattujen kontrastikynnysten ja käyttäjien kliinisestä läpivalaisu-
tai kinekuvasta tekemän kontrastiaryion välillä ei ollut selvää riippuvuutta. 

Koronaaritutkimuksesta potilas saa keskimäärin 620 mGy ihoannoksen (kuvauksen 
osuus 59%), mikä vastaa 10 mSv efektiivistä annosta. PTCA-tutkimuksesta annos 
voi olla kymmenkertainen pitkän läpivalaisuajan (tyypillisesti 20 - JO min) takia. 
Tulokset vastaavat kansainvälisiä tutkimustuloksia. Filmin kehityksen puutteet l i 
säsivät melkein joka toisessa laboratoriossa potilaan säteilyannosta. 

Koronaariangiografia- ja angioplastiatutkimukset aiheuttavat tutkimuksen suorit
tajille suuret henkilökohtaiset säteilyannokset, koska suojien käyttö on hankalaa. 
Sydänangiografiatutkimuksesta aiheuttuu tutkivalle lääkärille keskimäärin 
0,035 mSv.n efektiivinen annos (7mSv:n vuosiannos/200 tutkimusta). Käytännös
sä silmien annos saattaa rulla rajoittavaksi tekijäksi, jos lääkäri tekee koronaari-
tutkimuksia enemmän kuin seitsemän viikossa. Tutkimusta avustavien ja anes-
tesiahenkilöiden suojautuminen on myös tärkeää. 

Koska sydänangiografioihin liitty huomattavan suuri säteilyaltistuksen mahdolli
suus, tulisi röntgenlaitteiden toimivuudelle, laitteiden käytölle, filmin kehitykselle 
ja laadunvalvonnalle asettaa erityisvaatimukset. 
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SUMMARY 

Coronary angiography and PTCA are x-ray examinations for cardiac vessels. 
These procedures result in high doses to the radiologist and the patient. The 
exposure of radiologists and patients to radiation during coronary angiography and 
PTCA in Finland was studied using phantom measurements. Additional tests were 
made concerning the performance of TV fluoroscopy systems, cine fluorographic 
units and film processing. These tests include sensitometric quality control of film 
processing, automatic exposure control in fluoroscopy and cinefluorography, and 
contrast and resolution in a cine frame and TV image. 

Almost 70% of all image intensifer TV systems meet the recommmendations. In 
cine fluorography only 30% of all units had the optimum intensifer entrance 
surface dose (0.10-0.14 jiGy/frame). The most common reason for poor contrast 
was too high voltage both in fluoroscopy and especially in cine fluorography. 

The average skin dose of an adult patient was 620 mGy, corresponding to an 
effective dose of about 10 mSv. Approximately 60% of this dose resulted from 
cine filming. The estimated effective dose to the radiologist performing coronary 
angiography is about 0.035 mSv per examination (3.5-7 mSv annual effective 
dose). The eye dose of a radiologist is about 0.43 mSv per procedure when he 
makes a manual injection and stays in the examination room during the cine 
filming. The dose to the eye is therefore the limiting factor. The occupational dose 
limit may be exeeded if the number of operations a week is seven or more. 
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1 JOHDANTO 

Sydänverisuoni- eli sydänangiografiatutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina 
huomattavasti. Tutkimusten ja toimenpiteiden aiheuttama työntekijöiden säteilyal
tistus kohdistuu pieneen säteilyn käyttäjäryhmään, sillä toiminta keskittyy yleensä 
samoille henkilöille. Sydänangiografiassa ja angioplastiassa henkilökunta, etenkin 
kardiologi tai radiologi, joutuu työskentelemään potilaan vieressä säteilytyksen 
aikana. Läpivalaisuajat voivat olla pitkiä, jopa kymmeniä minuutteja. Säteilyturva
keskuksen (STUK) armosrekisterin mukaan näiden henkilöiden annosdosimetrien 
lukemat ovat suurimmat Suomessa.1 

Sydänangiografiassa tutkitaan potilaan sydämen verenkiertoa ja toimintaa. Läpiva
laisussa katetri ohjataan haluttuun kohtaan sydämessä ja sen jälkeen katetrin kautta 
ruiskutetaan sepelvaltimoihin tai kammioihin varjoainetta. Varjoaineen avulla ve
risuonet ja niiden ahtaumat saadaan näkyviin. Katetrointitekniikalla voidaan tehdä 
myös sydämen ahtautuneiden verisuonten laajennuksia ja tukosten avauksia, ns. 
angioplastioita (PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty). Sydä
men ja verisuonten nopeiden liikkeiden taltioimiseksi kuvauksessa käytetään elo
kuva- eli kinekuvausta (kuvanopeus 25 kuvaa/s). Kinekuvausta on myös käytetty 
mm. kaulavaltimoiden, aivojen ja raajojen verisuonten sekä ruokatorven, nielun, 
vatsalaukun, virtsateiden ja rannenivelten2 tutkimiseen. 

Kinekameraa alettiin käyttää lääketieteellisissä tutkimuksissa 1950-luvun alussa. 
Suomen ensimmäinen kinekamera (35 mmm Arriflex) asennettiin vuonna 1958 
Kuopion keskussairaalan angiografialaitteeseen. Katetrointitekniikan kehittyminen 
1960-luvun alussa mahdollisti varjoaineen ruiskutuksen selektiivisesti suoraan 
haluttuun suonen kohtaan. Sen jälkeen, kun kuvanvahvistin-televisioketjut yleis
tyivät, kineangiografian merkitys etenkin sydäntutkimuksissa lisääntyi voimak
kaasti. 

Säteilyturvakeskus tarkasti ja mittasi vuosina 1988 - 1990 kaikki maassamme 
käytössä olleet röntgentutkimuslaitteet, joissa käytettiin kinekuvausta, sekä ki-
nefilmikehitysprosessit, selvittääkseen laitteiden toimintakunnon ja niiden aiheutta
man säteilyrasituksen sekä potilaalle että tutkimuksia suorittaneelle henkilökunnal
le. Tutkimuksen perusteella voidaan antaa myös säteilyn käyttöön, sydänangiogra-
fialaitteisiin, filminkehitykseen, säteilysuojaukseen, laadunvalvontaan ja tutki
mustiloihin liittyviä suosituksia. 
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laNEANGIOGRAFIALATTTEEN 
TOIMINTAPERIAATE 

Kinekuvaus tehdään siten, että suurin osa kuvanvahvistimelta tulevasta valosta 
(85 % Philips, 90 % Siemens) suunnataan peilin avulla kinekameralle (kuva 1). 
Läpivalaisun aikana peili on käännettynä sivuun. Toisen peilin avulla osa valosta 
ohjataan valomonistinputkelle, joka kontrolloi, että kinekameralle tulevan valon 
määrä pysyy vakiona. Tutkittavien potilaiden ollessa vastasyntyneistä aikuisiin 
tarvittava annossäätösuhde on vähintään 1:400. Uudet (1980-luvun) laitteet toimi
vat siten, että läpivalaisun tai lyhyen testikuvauksen perusteella kinekuvauksen 
jännite- ja virta-arvot säätyvät automaattisesti. 

D mA * 

kV 

1. potilas 
2. kuvanvahvistin 
3. pei l i 
4. kinekamera 
5. TV-kanera 

XV-
monitorille 

0 
B 

T 

A= valomonistinputki 
B= mikroprosessori-

ohjattu keskus
yksikkö 

C= säätöpöytä 
D= virran ohjaus 
E= jännitteen ohjaus 

Kuva 1. Kineangiografialaitteiston rakenne- ja toimintakaavio. 
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Kuvassa 1 on esitetty nykyaikainen kineautomatiikka, joka ohjaa suoraan ku-
vausarvoja. Käyttäjä valitsee säätöpöydästä kuvauspulssin (maksimipituuden ja 
kuvanopeuden. Koekuvauksen perusteella määräytyy kuvausjännite ja -virta. 
Automatiikka säätää kuvausjännitteen 6 0 - 8 0 kV:n välille, jotta käytetyn jodivar-
joaineen kontrasti olisi mahdollisimman byvä (kuva 4). Kun nämä alkuarvot on 
määritetty, tarvitaan testikuvaus generaattorin synkronoimiseksi kameran ja kuva-
nopeuden kanssa sekä annoksen/kuva stabiloimiseksi. Tähän testausvaiheeseen tar
vitaan 1 - 5 säteilypulssia. 

Vanhimmissa käytössä olevissa 1970-luvun kinelaitteissa on ns. jänniteautoma-
tiikka. Näillä laitteilla on tehtävä 3 - 5 s testikuvaus kuvausjännitteen säätämiseksi 
sopivaksi. Tämän tyyppisen automatiikan käyttö hidastaa tutkimusta, koska tes
tikuvaus joudutaan tekemään kaikissa eri kuvausprojektioissa. Samalla myös sekä 
potilas että henkilökunta saavat ylimääräisen säteilyannoksen. 

Sydämen ja verisuonten toiminnan ja anatomian selvittämiseksi kuvaus tehdään 5 
- 11 eri projektiosta. Tätä varten on kehitetty erityinen röntgenputken teline, jota 
kutsutaan C- tai U-kaareksi. Sillä saadaan tarpeelliset kuvausprojektiot niin, ettei 
potilasta tarvitse käännellä. Kahdella C- (tai U-) kaarella voidaan toteuttaa 
samanaikainen sydämen kuvaus kahdesta suunnasta. Tämän tavoitteena on vähen
tää tarvittavaa varjoaineruiskutusta ja nopeuttaa tutkimusta. 

Myös kuvanauhuria käytetään kinekuvauksen rinnalla varmistamaan kuvausta. 
Videonauhalta voidaan heti tarkistaa varjoaineen ruiskutuksen onnistuminen. 
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3 KINEFILMIT, FILMIN KEHITYS JA 
KATSELULAITTEET 

3.1 Kinefilmit 

Angiografiatutkimuksissa käytetään 35 mm filmiä (samaa filmikokoa käytetään 
myös elokuvauksessa). Aikaisemmin käytettiin myös 16 mm levyistä filmiä, mutta 
35 mm filmi mahdollistaa suuremman kuvanopeuden ja lyhyemmän säteilypulssin 
käytön sekä paremman erotuskyvyn. Yksittäisen kuvaruudun koko filmillä on 
tavallisesti 18 x 24 mm. Kaikki tunnetut filmitehtaat valmistavat lääketieteelliseen 
käyttöön tarkoitettuja kinefilmejä. 

Röntgenlaitteissa käytettävillä kinefilmeillä ei ole vastaavaa herklcyysluokitusta 
kuin valo- tai elokuvausfilmeillä. Johtuen kuvanvahvistimen tuottaman valon 
spektristä filmi on herkistetty vihertävälle ja sinertävälle valolle (ortokromaatti-
nen). Filmin lopullinen herkkyys riippuu käytännössä valon spektristä ja filmin 
kehityksestä. Jotkut kinefilmityypit on herkistetty koko näkyvän valon alueelle 
(pankromaattisia). Tällaista filmityyppiä ei ollut käytössä tutkimusajankohtana 
maassamme. 

Kinefilmit eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan mm. herkkyyden (nopeuden), jyrk
kyyden (kontrastintoisto), valotusvaran, mustuma-alueen, rakeisuuden ja erotusky
vyn suhteen. (Esim. erään filminvalmistajan erityyppisillä filmeillä erot: suhteel
linen herkkyys 100 - 800, keskimääräinen jyrkkyys 1,2 - 1,7, huntu 0,09 - 0,31, 
suurin rakeisuusero noin nelinkertainen.) Myös filmien paksuus sekä filmipohjan 
väri ja kirkkaus vaihtelevat.3 

Kinefilmi eroaa tavallisesta röntgenfilmistä mm. seuraavasti: kinefilmi on rullafil-
miä (filmi on pakattu 30 -180 m pituisiin rulliin), kinefilmin emulsio on pienem-
pirakeista, emulsiokerros ja filmin pohjamateriaali ovat ohuempia tavalliseen 
röntgenfilmiin verrattuna.4 Pieni raekoko ja ohut emulsio parantavat erotuskykyä, 
mutta samalla filmin herkkyys pienenee. Itse kinefilmin (filmiemulsion) maksimi-
erotuskyky voi olla jopa useita kymmeniä viivapareja/mm. Röntgentutkimuksessa 
valotetun kinefilmin erotuskyky on kuitenkin käytännössä selvästi pienempi, koska 
kuvanlaatua rajoittavat monet tekijät. Emulsiorakenteen ohella filmin kehitys 
vaikuttaa myös pienten yksityiskohtien havaittavuuteen kuvasta. Käytännössä ku
van laatuun vaikuttaa eniten kvanttikohina. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu filmien 
ominaisuuksia erikseen eikä verrattu filmejä toisiinsa. 

Säteily kontrasti on angiografioissa yleensä pieni. Kuvanvahvistimen ominaisuuk
sista (kohteen, hajasäteilyhilan ja kuvausarvojen ohella) riippuu millainen kontrasti 
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kuvanvahvistimen ulostulovarjostimelle muodostuu. Pieni kontrasti toisaalta edel
lyttäisi jyrkkää filmiä ja kehitystä, mutta toisaalta sellaisen filmin valotusvara on 
hyvin pieni. Filmin ohut emulsio asettaa myös rajoituksia käyttökelpoiselle mus
tuma-alueelle. Tavallisen röntgenfilmin kontrasti on selvästi suurempi mustuma-
käyrän suoralla osalla (esim. 2,8) kuu^kinefilmin kontrasti (esim. 1,6). (Esim. jos 
kinefilmin keskimääräinen jyrkkyys (G) on 1,2 tai 1,6, on filmin suhteellinen va
lotusvara näillä filmeillä ^vastaavasti esim. 1,4 tai 1,0.)5 Filmin kontrasti (tässä 
keskimääräinen jyrkkyys G = AD/(AlogE), missä AD on mustumamuutos ja AlogE 
sitä vastaava annoksen logaritmimuutos) voidaan määrittää mustumakäyrältä (kuva 
2) ja suhteellinen nopeus kinekuvauksessa käytetyn filmin normaalin keskimustu-
man kohdalta.4,7* 

32 Kinefilmin kehitys 

Kinefilmien kehityskone on ns. rullakehityskone, joka on tarkoitettu nimenomaan 
kinefilmien kehitykseen. Koneen telastot ovat kapeat (noin 10 - 15 cm). Filmin 
siirron ratanopeutta voidaan säätää (esim. 0 3 - 8,2 m/min) ja samoin kehitteen 
lämpötilaa. Muutamissa koneissa voi kehittää myös leveämpää rullafilmiä (70 -
105 mm), kapeampaa elokuvaus-/kinefilmiä (16 mm) tai laakafilmejä (10 cm x 
10 cm). Kinefilmikehityskoneessa on kehite-, kiinnite- ja huuhtelualtaat ja kui
vaus. Eräässä uudessa kehityskonetyypissä on välihuuhteluallas kehitteen ja kiin
nitteen välissä. 

Kuva 2. Kehitetystä 21-portaisesta sensitometrifilmistä piirretty mustumakäyrä, 
josta on määritetty suhteellinen herkkyys (nettomustuman 0,70 kohdalta) ja filmin 
keskimääräinen jyrkkyys G = &DlblogE (nettomustuma-alueelta 0,25 - 1,75). 
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Kehite ja kiinnite tuorestetaan joko automaattisesti tai kehittäjä lisää tarvittaessa 
sopivan määrän nesteitä. Tuorestusmäärä säädetään kehitetyn filmin pinta-alan 
perusteella filmi- ja kehitevalmistajan suositusten mukaisesti. Filmin kehitteenä ja 
kiinnitteenä voidaan käyttää erityisiä kinefilmeille tarkoitettuja kehitteitä tai 
tavallisia röntgenfilmikehitteitä. 

Kehitteen koostumus, lämpötila ja kehitysaika (riippuu koneen ratanopeudesta) 
yhdessä filmin kanssa vaikuttavat kuvanlaatuun. Näitä muuttaen voidaan vaikuttaa 
filmin ominaisuuksiin (esim. herkkyyteen, jyrkkyyteen, mustuma-alueen laajuu
teen ja myös erotuskykyyn). Filmin ominaisuuksista, kuvauskohteesta ja halutusta 
lopputuloksesta (esim. kuvan jyrkkyys) riippuu, miten filmi tulisi kehittää. Kehi-
tysajan lyhentäminen, jos lämpötila pidetään vakiona, pienentää filmin nopeutta ja 
filmin jyrkkyyttä (kontrastia). Jos kehitysaikaa pidennetään ja lämpötilaa nostetaan, 
kehittyy filmi jyrkemmäksi ja filmin nopeus kasvavaa. Samalla filmin rakeisuus 
muuuuu, mikä myös vaikuttaa kuvan laatuun. 

Kinefilmin käsittelyaika pimiössä on selvästi pitempi kuin tavanomaisten röntgen-
filmien. Kinefilmejä voidaan käsitellä kehityshuoneessa sopivassa pimiövalossa 
(pankromaattinen filmi on käsiteltävä täysin pimeässä). Suojavalo, joka sopii yh
delle kinefilmille, ei välttämättä ole sopiva samankaan valmistajan toisentyyppisel
le filmille. 

3J Filmin katselulaitteet 

Filmiä katsellaan erityisen katselulaitteen, filmiprojektorin avulla, joka myös 
osaltaan vaikuttaa katseltavan kuvan lopulliseen laatuun. Katselulaitteessa kuva 
heijastetaan peilien ja linssistön kautta mattalasiselle katseluruudulle. Katselulait
teessa kinefilmiä voidaan katsella eri filminsiirtonopeuksilla (esim. 1 - 8 0 ku
vaa/s), myös taaksepäin tai kuvaruutu kerrallaan (pysäytetty kuva). Laitteessa voi
daan säätää myös kuvan valoisuutta ja kuvan fokusointia. Joillakin katselulaitteilla 
voidaan haluttaessa osa kuvasta suurentaa. 

Uusilla katselulaitteilla kuva voidaan heijastaa suurennettuna (esim. 130 cm x 
100 cm). Uusimmissa laitteissa kuva voidaan myös siirtää videokameran avulla 
videonauhalle, TV-monitorille tai tietokoneelle, jolloin kuvaa voidaan muokata eri 
tavoin (esim. muuttaa kontrastia, mustumaa).9 Filmi voidaan kopioida myös ko-
piofilmille. Kopioitaessassa kuvanlaatu heikkenee aina jonkin verran. Kopiointia 
käytetään lähinnä opetustarkoituksiin. Filmin yksittäisruutuja voidaan myös kuvata 
dioiksi, polaroid-paperikuviksi tai kopioida suurentaen röntgenkopiofilmeille, 
jolloin niitä voidaan katsella valotaululta. Katselulaitteiden toimintaa ei testattu 
tutkimuksen yhteydessä. 
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Taulukko 1. Sairaalat, laboratoriot, tutkimustyypit ja niiden määrät viikossa 
(vuoden 1990 alussa). 

Sairaala ja 
laboratorio 

1. HYKS, sydänasema, 
lab. I 

2. HYKS, sydänasema, 
lab. U 

3. HYKS, röntgenosasto III 
4. HYKS, lastenklinikka 
5. KYS 
6. Sairaalaosakeyhtiö 

Mehiläinen 
7. OYKS, kardiologinen 

osasto I 
8. OYKS, kardiologinen 

osasto II 
9 OYKS, lastenosasto 
10. OYKS, sisätautien 

osasto 
11. TaYS, röntgenosasto 
12. TaYS, sydänasema 

(uusi) 
13. TaYS, sydänasema 

(vanha) 
14. TYKS, A-sairaala 
15. TYKS, U-sairaala 

' ruokatorvi- ja nielututkimuksia 

Koronaari-
(kardio-) 
angiografiat 

14 

12 

10 
5 

10 
12 

10 

2 
6 

1 
20 

13 
6 

(yhteensä 
lab. I ja 
Iab. II) 

• 

(yhteensä 
uusi ja 
vanha 
lab.) 

Koronaariangio-
plastiat 
(PTCA) 

4 

1 
1 

1 
2 

2 

Muut 
(ei kine-
kuvausta) 

3 

5 

3 
1 
4 
1 

28 
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TUTKIMUSAINEISTO 

4.1 Kineangiografialaboratoriot 

Vuoden 1990 alussa Suomessa oli 14 kineangiolaboratoriota ja lisäksi yksi labo
ratorio, jossa kinekamera oli liitetty tavalliseen yleistutkimustelineeseen (taulukko 
1). Varsinaisilla sydänasemilla (12 kpl) tehtiin 2 - 1 8 koronaariangio- ja angiop-
lastiatutkimusta viikossa. Angioplastioiden määrä oli vielä vähäinen, alle neljä 
viikossa. Muita angiografiarutkimuksia, joissa ei käytetty kinekuvausta, näillä 
laitteilla tehtiin yleensä alle viisi viikossa (maksimi 28/viikko). Yhdessä laborato
riossa tutkittiin pelkästään ruokatorven ja nielun dynamiikkaa kinekuvauksen avul
la. 

Lasten sydäntutkimuksiin erikoistuneita laboratorioita oli kaksi, Helsingissä ja 
Oulussa. Jonkin verran lasten sydäntutkimuksia tehtiin myös Turussa. Lapsilla tut
kittiin sydämen rakennetta ja toimintaa ja näiden kardioangiografiatutkimusten 
määrä jäi selvästi alle kymmeneen viikossa. 

6 T 

A- * 
« 
•a 

E 
•a 

3 2 + 

• Generaattorit (15 kpl) 

D Kuvanvahvistimet (24 kpl) 

L •i H -I • t i 1 I " 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Vuosi 

Kuva 3. Röntgengeneraattoreiden ja kuvanvahvistimien käyttöcnottovuosi. 
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42 Laitteet 

42.1 Tutkimustelineet ja röntgengeneraattorit 

Sydänangiografioiden voimakas lisääntyminen viime vuosien aikana on käynnistä
nyt röntgenlaitteiden uusimisen (kuva 3). Vanhimmat generaattoreista oli otettu 
käyttöön jo 1970-luvulla. Vanhoista laitteista yhteen oli uusittu tutkimusteline ja 
lähes kaikkiin oli vaihdettu kuvanvahvistin. 

Kinekäytössä olevista röntgengeneraattoreista viisi oli Siemensin valmistamia, 
seitsemän Philipsin ja loput kolme Elema-Schönanderin (taulukko 2). Yleensä 
laitteen generaattori, telineet, kuvanvahvistimet ja röntgenputket olivat samalta 
valmistajalta. TV-kamerat olivat joko Philipsin tai Heimannin valmistetta. Yhdek
sässä laitteessa oli kahden suunnan samanaikainen kuvausmahdollisuus. Kolmen 
laitteen kuvaussuuntia ei voitu muuttaa ollenkaan (kuvaussuunnat ylä-, ala- tai 
sivusuunta). 

Käytössä olevista generaattoreista yksi oli 6-pulssinen, viisi 12-pulssista ja loput 
yhdeksän tasajännite- tai monipulssigeneraattoreita (taulukko 3). Tutkittujen 
kinelaitteiden generaattoreiden tehot vaihtelivat välillä 30 - 200 kW. Laitteissa oli 
yhtä poikkeusta lukuunottamatta sekä läpivalaisujännitteen että -virran automaat-
tisäatö. 

Kaikissa laitteissa kuvanvahvistimen edessä oli kiinteä hajasäteilyhila, jonka 
lyijylamellien määrä oli joko 44 kpl/cm (Philips) tai 40 kpl/cm (Siemens) ja hila-
suhde joko 10 (Philips) tai 12 (Siemens). Hilat on fokusoitu metriin (käyttöalue 80 
- 110 cm). 

422 Kuvanvahvistimet 

Läpivalaisukuvan erotuskyky riippuu käytettävästä kuvanvahvistimen kenttäkoosta. 
Erotuskykyä voidaan yleensä parantaa käyttäen normaalikentän sijasta suurennus-
kenttää. Tätä käytetään yleisesti kohteen yksityiskohtien tarkasteluun. Samalla kui
tenkin säteilyrasitus kasvaa, koska suurennuskentän käyttäminen pienentää kuvan
vahvistimen vahvistusta ja samansuuruisen videosignaalin saaminen edellyttää an-
nosnopeuden kasvattamista. 
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Taulukko 2. Röntgengeneraattorit, tutiämustelineet, kuvanvahvistimet ja TV-
kamerat. 

Generaattori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

Philips Optimus 
M 200 

Siemens 
Polydoros 80 
Siemens 
Pandoras 1200 A 
Elema-Schönander 

Siemens 
Pandoras 1200 A 

Siemens 
Polydoros 80 
Philips 
Maximus 100 
Philips 
Optimus 1050C 
Philips 
Super M 100 

Elema-Schönander 
Tripl. Opt 1023 
Elema-Schönander 
Tripl. 1023 
Philips 
Optimus M 200 
Philips Super 100 
Philips 
Optimus M 200 
Siemens 
Pandoros 1200 A 

Teline 

Polydiagnost C 

Lateral ARC 

Coroskop C 

Angioskop C 

Koordinat Z 

Koordinat 3D 

Angioskop C 

Angioskop C 
Angioskop A33 

Poly-Diagnost 
Larc 
Poly-Diagnost C 
Larc 
Angio-Diagnost 
Angio-Diagnost 

Hinograph 2 

Koordinat/Biwop 

Poly-Diagnost C 
Lateral ARC 
Angio-Diagnost2U 
Angio Diagnost C 
Lateral 
Angioskop 
Lateral 

Kuvaavan vistin 

Philips 9-/6,5" HQ 

Philips 9764" HQ 
XQ1/1440X 
Siemens Optflux 
27/17HD 
Siemens Optflux 
27/17HD 
Siemens 25/15H 

Siemens 23/15HN 

Siemens RBV 
27/17HN 
Siemens RBV 27/17HN 
Siemens Optflux 
27/17HD 
Philips 975" HQ 
Philips 975" HQ 
Philips 976475" HC 
Philips 976475" HC 
Philips 975" HM 
Philips 975" HM 

Philips 975" 

Siemens 27 HN Triplex 

Philips 9"/6475" HC 
Philips 976475" HC 
Philips 9764" HQ 
Philips 9764" HQ 
Philips 9764" HQ 
Siemens 27/17 HN 
Siemens 27/17 HN 

TV-kamera 

Philips Vidicon 
XQ1/1440X 
Philips Vidicon 

Heimann Saticon 
(Vidicon) 
Heimann Plumbtcon 
(XQ1072) 
Heimann Vidicon 
XQ1060 
Heimann Plumbicon 
XQ 1350 
Heimann Plumbicon 

Heimann Plumbicon 
Heimann Saticon 
(Vidicon) 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Philips Resistron 
(Vidicon) 
Heimann Plumbicon 

Heimann Hivicon 
(Vidicon) 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbtcon 
Philips Plumbicon 
Philips Plumbicon 
Heimann Vidicon 
Heimann Vidicon 



Taulukko 3. Generaattoreiden suoritusarvot ja toimintatapa (hakasuluissa generaattoreiden määrät). 

Teho (kW/kV) 
Jännitemuoto 
Lpv-automatiikka 

Optimus 
M 200 
(3] 

200/100 
tasa 
jännite-virta 

Kuvausparametrien valinta. 
Virta 
Jännite 
Pulssin pituus 
Fokus 
Kuvanopeus 
Testauksen kesto 
Pulssin pituudet (ms) 
Kuvanopeus (kuvaa/s) 
Max kuv.aika (s) 

kuv.aut. 
kuv.aut. 
ohj./man. 
ohj ./man. 
man 
5 kuvaa 
1,672/3,2/5/6,4 
25/50 
60 

kuv.aut. = kuvauksesta automaattisesti 
lpv.aut. = läpivalaisusta 
ohj. = ohjelmoitu 
man. = käsin 
ohjVman = ohjelmoitu 

i automaattisesti 

tai käsin 

Optiraus 
1050 C 
II] 

103/100 
tasa 
jännite-virta 

kuv.aut. 
kuv.aut. 
kuv.aut. 
man. 
man. 
1 kuva 
3/5/8/10 
12,5/25/50/75 
10 

(jatkuva säätö) 
(jatkuva säätö) 

Pandoros 
1200 A 
13] 

150/100 
tasa 
jännite-virta 

lpv.aut. 
lpv.aut. 
lpv.aut. 
ohj./man. 
man 
1 kuva 
1,2-6,4 
25/50/75 
20 

Super M 100 
(Maximus 100) 
(3) 

30/100 
6-pulssi 
virta 

testikuvaus 
kuv.aut. 
man. 
man. 
man. 
3-5 s 
1.5/2/3/5 
25/50/80 
60 

Polydoros 80 

12] 

80/100 
multipulssi 
jännite-virta 

lpv.aut. 
lpv.aut. 
ohj./man. 
ohj./aut. 
man. 
0,5 s 
3,2/4/6,4 
25/50 
20 

Tripl.Opt. 1023 

13] 

50/100 
12-pulssi 
jännite-virta 

man. 
ku \aut. 
man. 
man. 
man. 
3-5 s 
2/3/6/8/10 
12/25/30/50/75 
10 
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Annosnopeus ja kuvanvahvistimen ominaisuudet vaikuttavat kuvanvahvistimen 
ulostulovarjostimen luminanssiin (valotuottoon). Tämän luminanssin ja annosno-
peuden keskimääräistä suhdetta kuvaa konversiokerroin Gx (= luminanssi/annos-
nopeus ilmassa sisäanmenovarjostimella). Valmistajien ilmoittamat uusien laittei
den (8 kpl) konversiokertoimien arvot vaihtelivat 1450 - 2270 (cd/m2 )/(|iGy/s) ja 
keskiarvo oli 1860 (cd/m^jiGy/s). Suuri Gx-arvo merkitsee sitä, että voidaan 
käyttää pientä annosnopeutta. 

Kaikkien kuvanvahvistimien loisteaineena oli cesiumjodidi (K-absorptioreunat 34 
ja 37 keV) (kuva 4). Kuvanvahvistimien kenttäkokoa (ns."input field") voitiin 
sähköisin keinoin pienentää, jolloin kuva näkyy TV-monitorilla ja kinefilmillä 
vastaavasti suurennettuna. Kuvanvahvistimista kaksikenttäisiä oli 19. Viidessä 
uusimmassa kuvanvahvistimessa oli kolme eri kenttäkokoa (taulukko 2). 

Kuva 4. Kuvanvahvistimen bisteaineen (cesiumjodidi) säteilyspektri ja röntgensä 
teilyn primaarispektri vesifantomin takana. — = vasen ordinaatta (p/p), 
oikea ordinaatta (dOldE). 

18 
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423 TV-kamerat 

TV-kamerat olivat joko vidicon- tai plumbicon- (PbO-vidicon-) tyyppiä (tau
lukko 2). Vidicon-putkella varustetulla kameralla on hyvä piirtokyky. Sen haittana 
on pitkähkö jälkiloiste (lag) nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa. Toisen ka-
meratyypin, plumbicon- (tai PbO-vidicon) putkella on etunaan nopeasti liikkuvien 
kohteiden hyvä piirtokyky, mutta kuva on kohinaisempi kuin vidiconin.7 Uudet 
vidicon-tyyppiset Hivicon- ja Saticon-kameraputket on erityisesti kehitetty 1250-
juovaluvun järjestelmää varten. Tällaisia järjestelmiä oli käytössä yksi. Tavallinen 
625-juovainen järjestelmä on katsottu riittäväksi koronaariangiografioihin. 

42.4 Kinekamerat 

Kaikissa laitteissa käytettiin Arritechno-merkkistä kinekameraa, jonka kuvano-
peutta voitiin säätää (enintään 90 kuvaa/s). Tavallisesti kuvanopeudeksi voitiin va
lita 25 tai 50 kuvaa/s. Joissakin laitteissa oli mahdollista käyttää myös 12% 30 tai 
75 kuvaa/s kuvanopeuksia. Kinekameralla voi generattorin tehosta ja röntgenput-
ken tehon kestosta riippuen kuvata enimmillään 10 - 60 s sarjoja (säteilypulssin 
pituudet 1,2 - 10 ms) (taulukko 3). 

Kameran himmentimen aukon halkaisija voitiin säätää yhdeksään eri kokoon (8,4 
- 35,5 mm). Kameran linssin polttoväli oli 83,9 mm, valovoima f2 ja kuvaportin 
koko 18 mm x 24 mm. 

43 Kinefilmit ja kehityskoneet 

Käytössä oli kolmen eri valmistajan kinefilmejä: Agfa-Gevaert Scopix RP-1 (60 
%:ssa kineangiolaitteista), Kodak CFE (33 %) ja 3 M CRT 4 (7 %) (taulukko 4). 
Sairaaloissa, joissa oli kaksi kinekuvauslaitteistoa, käytettiin molemmissa laitteissa 
samaa filmiä. 

Yhtä lukuunottamatta kaikissa käyttöpaikoissa oli oma kehityskone kinefilmien 
kehitystä varten. Yhdellä osastolla kehitettiin kinefilmit tavallisella röntgenfilmien 
kehitykseen tarkoitetulla koneella (Kodak RP X-Omat). Gevamatic RIO ja 
Gevamatic R (Agfa-Gevaert) kehityskoneita oli kuusi ja Combilabor-kehitysko-
neita (Oldelft) viisi. Koneet olivat eri ikäisiä ja sen vuoksi niissä on pieniä keski
näisiä eroja. Kahdessa sairaalassa oli kaksi kinefibnin kehityskonetta ja yhdessä 
kolme konetta. 

19 
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Filmien kehitteinä oli käytössä Agfa-Gevaertin ja Kodakin tavalliset röntgenfilmi-
kehitteet, joita oli kolmea eri tyyppiä. Erityisiä kinefUrnikehitteitä ei ollut käytössä. 
Käytössä oli useita eri filmi-, kehite- ja kehityskoneyhdistelmiä (taulukko 4). 

Taulukko 4. Käytössä olleet kinefilmit, kehityskoneet, kehitteet ja kiinnitteet. 
Laboratorioissa 1, 2,3, 7, 8 ja 9 kehitettiin kehityskoneilla useammalla vngiogra-
fialaitteella kuvattuja filmejä. 

Kehitys-
kone 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12/ 

Labora
torio 

1 - 2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 - 8 

9 - 1 0 

11 - 1 3 

14 

15 

16 

FQmi 

Kodak CFE 

Kodak CFE 

Kodak CFE 

3MCRT-4 

Agfa-Gevaert 
Scopix RP-1 

Kodak CFE 

Kodak CFE 

Agfa-Gevaert 
Scopix RP-1 

Agfa-Gcvaert 
Scopix RF 1 

Kodak CFE 

Kodak CFE 

Kodak CFE 

' Helsingin Diakonissalaitos 

Kehityskone 

Agfa-Gevaert 
Gtvamatic R 10 

n 

Oldelft 
Combilabor 

Kodak 
RPX-Omat 

Gevamatic R 10 

Combilabor 

Combilabor 

Gevamatic R 

Combilabor 

Gevamatic R 10 

Gevamatic R 10 

Combilabor 

Kehite 

Agfa-Gevaert 
G138 

m 

Kodak 
RP X-Omat 4% 

ir 

Agfa-Gevaert 
G138 

Kodak 
RP X-Omat 496 

n 

Agfa-Gevaert 
G138 

Kodak 
L X 2 4 

Kodak 
RP X-Omat 496 

n 

tl 

Kiinnite 

Agfa-Gevaert 
G334 

n 

Kodak 
RP-X-Omat 

n 

Agfa-Gevaert 
G334 

Kodak 
RPX-Omat 

ir 

Agfa-Gevaert 
G334 

Kodak 
A L 4 

Kodak 
RPX-Omat 

n 

n 
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5 MITTAUSMENETELMÄT 

5.1 KV-TV-ketjumittaiikset 

Kaikista kuvanvabvistin-televisio- (KV-TV-) ketjuista määritettiin erotuskyky 
(suurin näkyvä paikkaerotuskyky) ja kontrastikynnys (ohuin näkyvä alumiinipak-
suus) visuaalisesti TV-monitorilta sekä läpivalaisuautomatiikan säätämä annos-
nopeus (ilmakennanopeus) kuvanvahvistimen sisäantulovarjostimen edestä. Mit
tausgeometria ja mittauksen suoritus oli STUKin säteilyturvallisuusohjeen (ST-
ohjeen) 3.4 mukainen.10 Säteilyä vaimennettin röntgenputken kaihtimiin sijoitetulla 
20 mm paksuisella ja 15 cm x 15 cm kokoisella alumiinifantomilla. Erotuskyky-
määrityksen yhteydessä fantomia ei käytetty. Säteilytysnopeuden mittauksissa käy
tettiin MDH 1015-säteilymittaria ja 60 cm3 ionisaatiokamnuota (10x5-60). Ioni-
saatiokammio oli kalibroitu STUK:n mittanormaalilaboratoriossa. Säteilytysnopeu-
det muutettiin annosnopeuksiksi (ilmakennanopeudeksi) käyttäen muuntokerrointa 
1 R/min = 8,8 mGy/min. 

KV-TV-ketjujen toimintakunnon arviointi suoritettiin näiden parametrien perus
teella noudattaen ST-ohjeessa 3.4 esitettyjä arvostelurajoja (taulukko 5). Kontras-
tikynnyksen määrityksessä käytettiin vain kuvanvahvistimen nominaalikokoa (23 -
27 cm), koska kaikki alumiinikolmiot eivät mahtuneet suurennuskuvaan (kenttä-
koot 13, 15 ja 17 cm). 

Taulukko 5. KY-TV-ketjujen luokitus ST-ohjeen 3.4 mukaan. 

Ketjun kunto Erotuskyky Kontrastikynnys 
(vp/mm) (mm AI) 

Välttävä 0,7 - 0,8 0,6 
Tyydyttävä 0,9 - 1,0 0,4 - 0,5 
Hyvä yli 1,0 enintään 0,3 

Ilmakermanopeus kuvanvahvistimen sisäänmenotasossa: 

- yleisimmin käytetyllä kenttäkoolla enintään 0,8 fiGy/s 
- suositus alle 0,4 \iGy/s 
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Yleisen käsityksen mukaan angiografiatutkimuksiin käytettävien KV-TV-ketjujen 
tulee olla toimintakunnoltaan hyviä ja vaatimukset niille ovat suuremmat kuin 
esimerkiksi ruoansulatuskanavan tutkimuksiin käytettäville laitteille. Tämän 
perusteella tarkasteltavien ketjujen toimintakuntoa kuvaavien tulosten pitäisi ST-
ohjeen 3.4 arvostelurajoihin verrattaessa olla kaikissa tapauksissa hyviä. 

52 Kinemittaukset 

Edellä mainittujen ketjumittausten yhteydessä kuvattiin 5 - 10 s pituiset kuvasarjat 
kinefilmille käyttäen kuvausautomatiikkaa ja laboratorion ilmoittamaa kuvanopeut-
ta, pulssin pituutta jne. Säteilytysnopeus mitattiin kuvasarjan aikana kuvanvahvis-
timen sisääntulovarjostimelta käyttäen MDH 1015 -mittaria. Erotuskyky ja kont-
rastikynnys määritettiin visuaalisesti yksittäisistä filmikuvista käyttäen kymmenen 
kertaa suurentavaa luuppia ja X-lux 125 -valokaappia, jonka luminanssi oli 4030 
±240 cd/m2. Kontrastikynnyksen määritys tehtiin vain kuvanvahvistimen nominaa-
likoolla (23 - 27 cm). 

Röntgenputkien jännitteet mitattiin Scanflexin Min-x kVp-meter -jännitemittaril
la, joka asetettiin säteOykeilaan. Mittarin keskimääräiseksi virheeksi on arvioitu 
± 2 kV. 

Säteilyn pulssointia kinekuvauksessa seurattiin mittausten yhteydessä säteilymitta
riin kytketyltä digitaaliselta Gould-oskilloskoopilta. 

53 Kinefilmien kehitysprosessin mittaus 

Kinefilmien kehitysprosessit mitattiin niiden normaaleissa käyttöolosuhteissa. 
Ennen mittausta koneet olivat olleet toiminnassa useita tunteja. Kehitysprosessin 
toimintaa arvioitiin ennen kaikkea kehitetyn testifilmin (sensitometrifilmin) avulla. 
Kehityskoneista mitattiin lisäksi kehitteen, kiinnitteen ja huuhteluveden lämpötilat 
ja kiinnitteen hopeapitoisuus. Joistakin koneista mitattiin myös kehitteen ja 
kiinnitteen pH, filmin kehitteessäoloaika, ratanopeus ja filmin läpimenoaika. 

Sensitometrifilminä käytettiin sitä filmiä, joka osastolla oli kinekuvauksessa 
käytössä. Filmiin valotettiin X-Rite 334 sensitometrillä (toistettavuus ±0,04 log 
valotus) 21 mustuman portaikko. Valotukseen käytettiin sensitometrin vihreän va
lon aluetta (spektrin huippukohta 510 nm ±10 nm). 

Kehitetyn sensitometrifilmin mustumat mitattiin Tobias TBX -densitometrillä 
(mittausvirhe ±0,02, toistettavuus 0,01). Kehitetyistä sensitometrifilmeistä piirret
tiin mustumakayrät. Mustumakäyrästä määritettiin kehitetyn filmin huntu, suhteel-
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linen nopeus, keskimääräinen jyrkkyys (kontrasti) mustumakäyiän eri alueilta ja 
filmin maksimimustuma. 

Filmin huntu mitattiin ensimmäisen sensitometriportaan kohdalta ja maksimimus
tuma mustumaportaan 21 kohdalta. 

Kehitetyn filmin suhteellinen nopeus määritettiin siltä kohdalta mustumakäyrää, 
jossa mustuma oli pohjahuntu + 0,70. Tällöin filmin bruttomustuma on normaalisti 
0,8 - 1,0. Tämä vastaa hyvin kineangiografioissa mitattua keskimääräistä filmin 
mustumaa (0,9). 

Filmin jyrkkyys määritettiin filmin nettomustumien 0,25 - 0,50, 0,25 - 1,75 ja 
0,50 - 1,50 alueilta. 

Nesteiden lämpötilat mitattiin Fluke 52 -lämpömittarilla (mittarin tarkkuus 
+ 0,1 % lukemasta + 0,7 CC). Kiinnitteen hopeapitoisuus määritettiin indikaattori-
liuskoilla (Agfa-Gevaert) ja kehitenesteiden happamuus pH-mittarilla (Hanna Ins
truments). Tuorestuksen toimivuus ja nestekierto tarkistettiin, jos niiden toimin
nassa epäiltiin häiriöitä. Pimiön suojavalo ja valovuodot tarkistettiin sensitometrillä 
valotetun testifilmin avulla ja silmämääräisesti. Kehitetystä testifilmistä tarkastet
tiin myös mahdolliset naarmut ja kehityksen tasaisuus. 

5.4 Potilaan ja henkilökunnan säteilyannokset 

5.4.1 Annosfantomi 

Potilas- ja henkilökunta-annosmittauksissa käytettiin säteilyturvakeskuksessa 
valmistettua 15 cm paksuista ja kooltaan 20 cm x 20 cm potilasfantomia. Tämän 
pleksilasista (akryylistä) tehdyn fantomin tiheys oli 1,19 g/cm3. Se vastaa käytetyl
lä jännitealueella absorptioltaan likimain ihmiskudosta.11 Kuvassa 5 on esitetty 
säteilyn vaimeneminen pleksilasissa röntgenputken eri jännitteillä. 

5.4.2 Kuvanlaatufaniomi 

Verisuoneen injektoitavan jodipitoisen varjoaineen näkyvyyttä testattiin 2,5 cm 
paksuisella ja 6" x 8" (15,2 cm x 20,3 cm) kokoisella pleksifantomilla, jossa on 
2]/2, 5 ja 10 mg/cm3 jodipitoisuuksia 0,5, 1, 2 ja 4 mm paksuisissa "suonissa"12 

(kuva 6). Jodisuonilevy sijoitettin 15 cm paksuun potilasfantomiin 72 cm etäisyy
delle fokuksesta fokus-kuvanvahvistinetäisyyden ollessa 100 cm (suurennus 1,22). 
Jokaisesta kolmesta jodipitoisuudesta määritettiin ohuin filmiltä näkyvä suoni vi
suaalisesti luupilla (suurennus lOx) valotaululta. 
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5.4.3 Potilasannosmittaus 

Potilasannoksen ja henkilökunnan säteilyrasituksen selvittämiseksi käyttäjiltä 
koottiin tiedot läpivalaisun ja kinekuvauksen käyttöarvoista, projektiosta sekä 
kinesarjojen pituuksista ja lukumääristä (taulukko 6). Projektin aikana käyttöön 
otetuista laitteista jouduttiin käyttämään osittain puutteellisia arvioita. 

Yleisesti koronaariangiotutkimuksessa käytettiin 5 - 1 1 kuvausprojektiota siten, 
että ensin tehtiin sydämen vasemman kammion kuvaus (ns. LV-kine), jossa pro
jektiona oli esim.̂ RAO 30° + 2)5° Caud. Seuraavaksi tutkittiin vasen koronaa-
risuoni käyttäen neljää eri projektiota, esim. RAO 30°, RAO 30° + 30° Caud, 
J)LAO 60° + ^O3 Cran ja LAO 90°. Tämän jälkeen kuvattiin oikea koronaan-
suoni; projektiot esim. LAO 90° ja LAO 60° + 20° Caud. 

Käytetyt läpivalaisujännitteet vaihtelivat (potilaan paksuuden ja projektion) mu
kaan 50 - 110 kV (taulukko 6). Läpivalaisuaika koronaariangioissa oli 0,1 -
10 min. Angioplastioissa käyttäjät ilmoittivat läpivalaisuahan olevan yleensä 2 -
3-kertainen (maksimi 56 min) verrattuna koronaariangiografiatutkimuksiin. Kine-
kuvauksessa säteilytyspulssin pituudet vaihtelivat 1,2 - 6,4 ms ja kuvanopeudet 
12,5 - 75 kuvaa/s. Kuvausajan pituus (sarjan kesto) oli yleensä 2 - 20 s projek
tiota kohden. Jännite- ja virta-arvot vaihtelivat suuresti riippuen käytetystä ku-
vausprojektiosta. 

Potilasfantomi sijoitettiin potilaspöydälle siten, että fantomin etupinta oli 70 cm 
etäisyydellä röntgenputken fokuksesta fokus-kuvanvahvistinetäisyyden ollessa 
100 cm. Jos laboratorion käyttämä fokusetäisyys poikkesi arvosta, tulokset muu
tettiin etäisyyslain avulla vastaamaan sairaalan käyttämää fokusetäisyyttä. Säteily-
keilan kooksi fantomin etupinnalle rajattiin 15 cm x 15 cm. 

1) RAO 30° (Right Anterior Oblique) = oikea edestä viisto 30° 

2) 5° Caud (Caudaali) = kallistus potilaan jalkojen suuntaan 5° 

3) LAO 60° (Left Anterior Oblique) = vasen edestä viisto 60° 

4) 30° Cran (Craniaali) = kallistus potilaan pään suuntaan 30° 
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Kuva 5. Röntgensäteilyn vaimeneminen pleksissä eri jännitearvoilla. Säteilykeilan 
koko fantomin pinnalla 15 x 15 cm2, fokus -fantomietäisyys 70 cm, röntgenputken 
kokonaissuodatus 2,7 mm AI 
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Kuva 6. Varjoaineen täyttämää verisuonistoa vastaava testilevy. Suonien läpimitta 
vaihtelee 0,5-4 mm ja jodin konsentraatiot 2,5-10 mg/cm3. 
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Taulukko 6. Läpivalaisu- ja kuvausarvot käyttäjien ilmoituksen mukaan. 

Labora
torio 

Rtg-
putki 

Läpivalaisu 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Kaikki 

Labora
torio 

F 
L 
F/L 
F 
F/L 
F/L 
F 
F/L 
F/L 
F/L 
F 
F 
F/L 
F 
F/L 
F/L 

Rtg-
putki 

Kinekuvaus 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Kaikki 

F 
L 
F/L 
F 
F/L 
F/L 
F 
F/L 
F/L 
F/L 
F 
F 
F/L 
F 
F/L 
F/L 
50-110 

Jännite 

kV 
w 

60-90 
68-110 
72-110 
72-107 
58-85 
70-110 
81-110 
60-110 
60-110 
50-100 
70-90 
60-98 
70-110 
70-90 
68-100 
68-100 
50-110 

Jännite 

kV 

71-88 
80-92 
66-110 
66-100 
60-90 
66-110 
60-75 
70-90 
70-110 
50-100 
60-90 
60-100 
70-110 
70-110 
50-100 
50-100 
50-760 

w= vaihteluväli, ka= keskiarvo, 

ka 

74 
78 
90 
87 
75 
85 
90 
85 
85 
75 
80 
80 
90 
80 
85 
85 
83 

Virta 

mA 

Virta 

mA 
w 

23-6,2 
2,8-5,3 
2,4-43 
1,7-4,0 
0,3-1,0 
2,0-3,9 
2,0-4,2 
23-3,2 
1,0-6,0 
0,5-3,0 
1,0-3,0 
1,6-3,6 
2,0-4,0 
03-3,0 
1,0-3,0 
1,0-3,0 
0,3-6,2 

ka 

3,4 
43 
3,5 
2,4 
0,8 
23 
3,0 
2,7 
23 
2,0 
2,0 
2,0 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
24 

Pulssin Kuva 
pituus 
ms 

Läpivalaisuaika 

min 
w 

0,6-56 
0,6-56 
2,0-40 
2^-27 
2,0-50 
2,0-36 
1,6-20 
2,0-20 
2,0-20 
5,0-50 
0,1-2,0 
1,0-30 
1,0-30 
1,0-32 
1,0-26 
1,0-3,0 
0,1-56 

ka 

10,0 
10,0 
10,0 
12,0 
15,0 
5,0 
4 3 
3,0 
3,0 
10,0 
1,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,8 

Kuvasarjan 
nopeus pituus 
kuvaa/s s 

350-760 3,2/5/6,4 25 ja 
350-760 3,2/5/6,4 25 ja 
? 
? 

3,2/4/6,4 25 
1,2-6,4 25 

130-320 2,0 
1 
•> 

50 
1,2-6,4 25 ja 
M 

150-200 -
300 
100 
50-60 
250 

~ 
-
8,0 
3,0 

300-760 5,0 
200-250 3,0 
300-760 5,0 
? 
1,2-8 

25 
50 
25 
50 
12 
30 ja 
25 
50 
50 

1,2-6,4 50 
12-75 2-20 

50 2-10 
50 2-10 

4-8 
4-8 
10-15 

50 2-5 
7 
5-10 
5-10 
5 
5-10 

75 4-20 
2-5 
5-10 
5-10 
10-20 
1-11 

lFSD 

cm 

50 
50 
50 
85 
65 
50 
85 
65 
50 
50 
</> 
75 
50 
50 
70 
70 
57 

Projektioiden 
määrä 
kpl 

6 
5 
8-9 
8-10 
2-« 
10 
10 
7-S 
8 
4-e 
1-3 

t 

( 

; 
9-11 
5 
11 
6 
6-S t 

F= Frontal, L= Lateral, "FSD= fokus-potilaan iho-etäisyys 
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C- (tai U-) kaaritelineiden röntgenputki oli potilaspöydän alapuolella tai sivulla. 
Läpivalaisussa ja kinekuvauksessa käytettiin sairaaloiden ilmoittamaa tekniikkaa. 
Säteilytysnopeus mitattiin fantomin etupinnalta käyttäen MDH 1015 -mittari ja 
6 cm3 ionisaatiokammiota 10x5-6. Mittari oli kalibroitu STUKrssa (mittausvirhe 
< 5 %). Tarvittaessa automatiikan ohjaamiseen (käyttöarvojen saavuttamiseksi) 
käytettiin kuvanvahvistimen ja fantomin välissä myös 0,6 mm tai 1,5 mm paksua 
kuparilevyjä. Lisäksi mitattiin läpivalaisuautouiatiikan säätämä suurin säteilytysno
peus 50 cm etäisyydeltä fokuksesta käyttäen kuvanvahvistimen edessä 3 mm pak
suista lyijylevyä. Säteilytysnopeus muutettiin annosnopeudeksi (ilmakermanopeu-
deksi) käyttäen muuntokerrointa 1 R/min = 8,8 mGy/min. Potilaan ihoannoksen 
arvioimiseksi laboratoriokohtaisesti määritettiin annos jokaisessa tutkimusprojek-
tiossa ja näin saadut annokset laskettiin yhteen. Potilaan riskiarviota varten 
laskettiin myös keskimääräinen efektiivinen annos131415 ja lapsipotilaiden osalta 
keskimääräinen kokokehoannos.16 

Käyttäjiltä kysyttiin myös säteilysuojaimista ja niiden käytöstä, laitteessa olevista 
puutteista ja vioista, käsityksiä laitteen kunnosta, laadunvalvonnasta, työskentelys
tä, tutkimustiloista ja säteilyturvallisuudesta. 

5.5 Henkilökunnan säteilyannoksen mittaus 

Lääkärin saama annos johtuu suurimmaksi osaksi potilaasta siroavasta säteilystä. 
Röntgenputken vaipan vuodolla ja potilaspöydän aiheuttamalla sironnalla on melko 
pieni osuus annokseen (noin 10 %). Annoksen suuruuteen vaikuttaa hyvin merkit
tävästi etäisyys säteilykeilasta. Katetrointi ja varjoaineen ruiskutus suoritetaan 
yleensä nivusesta ja tämän vuoksi lääkäri on potilaan vieressä noin 0,5 m etäisyy
dellä säteilykeilasta. Automaattiruiskutuksen aikana on mahdollista olla kauempana 
ja suojautua liikuteltavan tai katosta riippuvan suojan taakse. Lääkärin kädet ja 
gonadit ovat katetroinnin ja ruiskutuksen aikana suunnilleen samalla eteisyydellä 
säteilykeilasta (vasen käsi voi olla lähempänäkin). 

Potilasannosmittausten yhteydessä mitattiin annosfantomista (paksuus 15 cm) si-
ronnut säteily 50 cm etäisyydeltä fantomin keskipisteestä 80 cm ja 165 cm kor
keudelta lattiasta. Säteilyrasituksen arvioimiseksi laboratoriokohtaisti käytettiin 
ilmoitettuja kuvaus- ja läpivalaisuarvoja (taulukko 6) ja tulosten perusteella las
kettiin tutkimusta suorittavan lääkärin gonadi- ja silmäannos (ihoannos) sekä 
efektiivinen annosekvivalentti.17 Lisäksi mitattiin säteilysuojainten, lyijykumiesilii-
nan (0,5 mm Pb) ja katosta riippuvan suojan (1 mm Pb) suojauskyky. Tuloksia 
verrattiin STUKn annosrekisterin tietoihin ja sallituihin annosrajoihin. 

27 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A107 

Uusien säteilysuojelunonnien mukaan säteilytyöntekijän efektiivinen annos vuo
dessa ei saa ylittää viiden vuoden tarkkailujakson aikana keskiarvoa 20 mSv. Li
säksi silmien mykiön ekvivalenttiannos saa olla enintään 150 mSv ja ihon, käsien 
tai jalkojen 500 mSv vuodessa (säteilyasetus nro 1512/1991). 

Mittauksissa käytettiin Mdh 1015 -mittaria ja 180 cm310x5-180 ionisaatiokam-
miota (mittausvirhe < 7 %). Pienillä säteilytysnopeuksilla (< 20 mr/h) mittarin 
epätarkkuuden vuoksi1' annos suojan takana arvioitiin käyttäen DIN 6812:ssa 
määriteltyjä vaimenemiskertoimia.19 Säteilytyksen muuntokertoimena annokseksi 
käytettiin 1 mR = 10 \iSv. 
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6 TULOKSET 

6.1 KV-TV-ketjujen toimintakunto 

6.1.1 Erotuskyky ja kontrasti 

Kuvanvahvistimen nominaalikoolla KV-TV-ketjujen erotuskyvyt olivat 0,8 -1 ,8 
viivaparia/mm (vp/mm) keskiarvon ollessa 1,3 vp/mm (kuva 7). Ketjuista kaksi 
(8 %) oli erotuskyvyltään välttävässä kunnossa, kaksi (8%) tyydyttävässä ja loput 
(84 %) hyvässä kunnossa. Kuvanvahvistimen kenttäkoon pienetessä erotuskyky 
kasvaa tasaisesti (kuva 8). 

Laineita käyttäneet lääkärit pitivät läpivalaisukuvan erotuskykyä kliinisen kuvan 
perusteella hyvänä vain 27 %:ssa laitteista (neljässä ketjussa). Tyydyttävän ar
vosanan sai 47 %, välttävän 20 % ja aivan huonona pidettiin yhtä KV-TV-ket-
jua. Käyttäjien läpivalaisukuvan erotuskyvylle kliinisen kuvan perusteella antamaa 
arvosanaa voidaan verrata vastaavaan testiiantomilla mitattuun arvoon (kuva 9). 
Havaittiin, että toisaalta erotuskykyä pidettiin hyvänä, vaikka ketjun mitattu arvo 
oli vain 1,0 vp/mm, toisaalta joitakin käyttäjiä erotuskyky 1,2 vp/mm ei tyydyttä
nyt lainkaan. Kun erotuskyky oli vähintään 1,4 vp/mm, se arvioitiin tyydyttäväksi 
tai hyväksi. 

KV-TV-ketjut olivat kontrastikynnykseltään vähintään tyydyttävässä kunnossa: 
keskiarvo 0,33 mm AI, vaihteluväli 0,2 - 0,6 mmAl (kuva 10). Ketjuista 67 % 
(16 kpl) täytti hyvän vaatimuksen (enintään 0,3 mm AI). 

Samoin käyttäjien antamaa arviota kliinisen läpivalaisukuvan kontrastista venattiin 
testifantomilla mitattuun kontrastikynnyksen arvoon (kuva 11). Yleisesti ottaen 
käyttäjät olivat vähintään tyytyväisiä kontrastiin (87 %), vaikka kontrastikynnyk
sen mitattu arvo saattoi olla vain 0,5 mm AI (hyvän ketjun raja-arvo 0,3 mm AI). 
Hiukan parempana läpivalaisukuvaa pidettiin silloin, kun ketjussa oli vidicon-
tyyppinen kamera. Karneratyyppi ei kuitenkaan vaikuttanu. oleellisesti kontrasti
kynnyksen arvoon. Keskimäärin kontrastikynnyksen arvon havaittiin kasvavan 
(huononevan), kun annosnopeus pienenee alle 0,3 \xGyls (kuva 12). Laitteiden 
annosnopeusautomaateista kahdeksan toimi alle 0,3 nGy/s. 
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Xuva 7. KV-TV-ketjujen erotuskyvyt. Kuvanvahvistimen nominaalikokoja ovat 23, 
25 ja 27 cm ja suurennuskenttäkokoja 13, 15 ja 17 cm. 

Kuva 8. KV-TV-ketjun erotuskyvyn riippuvuus kuvanvahvistimen kenttäkoosta. 
Kuvanvahvistimen eri kenttäkoot on yhdistetty viivalla (tai katkoviivalla). 
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Kuva 9. Käyttäjien arvio läpivalaisukuvan erotuskyvystä (y-akseli) verrattuna 
vastaavaan mitattuun erotuskykyyn (x-akseli) eriteltynä TV-kameran tyypin 
mukaan (luokitus: 1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 - hyvä). 
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Kuva 10. KV-TV-ketjujen kontrastikynnys kuvanvahvistimen nominaalikoolla. 
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vastaavaan mitattuun kontrastikynnykseen (x-akseli) TV-kameran tyypin mukaan 
(luokitus: 1 - huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä). 
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JCuvfl 12. KV-TV-ketjujen kontrastikynnys ja vastaava Ipv-automatiikan annos-
nopeus kuvanvahvistimen sisäänmenotasossa TV-kameratyypin mukaan. 
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Kuva 13. KV-TV-ketjujen annosnopeudet kuvanvahvistimen etupinnalla. Koot 23, 
25 ja 27 cm ovat nominaalikokoja ja muut 13,15 ja 17 cm suurennuskenttäkokoja. 

6.1.2 Annosnopeusautomatiikka 

Kaikkien KV-TV-ketjujen annosnopeusautonutiikat täyttivät ST-objeen 3.4 vaa
timuksen < 0,8 nGy/s. Annosnopeuksien keskiarvo oli 0,36 iiGy/s ja vaihteluväli 
0,18 - 0,65 nGy/s (kuva 13). Tutkituista ketjuista 67 % toimi alle ST-ohjeen 
suositusarvon 0,4 fiGy/s ja 33 % alle 0,3 uGy/s. Suurennuskenttäkoolla (13,15 ja 
17 cm) 12 % laitteista (kuusi ketjua) toimi yli 0,8 nGy/s annosnopeustasolla (suu
rin arvo oli 1,2 (iGy/s). Kuvanvahvistimen kenttäkoon pienetessä (valittaessa suu-
rennuskenttä) ketjun annosnopeus kasvoi tasaisesti (kuva 14). 
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Kuva 14. KV-TV-ketjun annosnopeuden riippuvuus kuvanvahvistimen kenttä-
koosta. Kuvanvahvistimen eri kenttäkoot on yhdistetty viivalla tai katkoviivalla. 
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Kuva 15. Kinefibnien erotuskyvyt yksittäiskuvauruuäuista tarkasteltuna (nominaa-
likokoja 23, 25 ja 27 cm, muut suurennuskokoja). 
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62 Kinekuvan laatu 

6.2.1 Erotuskyky ja kontrasti kinekuvassa 

Kinefilmien erotuskyvyt (riimien yksittäiskuvissa) olivat 1,4 - 2,2 vp/mm (kes
kiarvo 1,9 vp/mm) (kuva 15) käytettäessä kuvanvahvistimen nominaalikokoa (23, 
25 tai 27 cm). Erotuskyky oli filmiltä tarkasteltuna selvästi parempi kuin TV-
monitorilta katsottuna. 23-27 cm:n kuvanvahvistimilla erotuskyky oli keskimää
rin sama. Filmikuvan erotuskyky parani tasaisesti, kun kuvanvahvistimen kenttä-
kokoa pienennettiin (käytettin suurenuskenttiä) (kuva 16). 

Kontrastikynnyksen keskiarvo oli 0,44 mm AI ja vaihteluväli 0,3 - 0,7 mm AI 
(kuva 17). Kontrastikynnys oli filmin yksittäiskuvista huonompi kuin TV-monito-
rin kuvaruudusta tarkasteltuna. 

Käyttäjät pitivät kinekuvan (filmin) laatua kahta poikkeusta lukuunottamatta vä
hintään tyydyttävänä. Vertailtaessa laitteen käyttäjien kliinisen kuvan erotuskyvystä 
antamaa arviota testifantomilla saatuun mittaustulokseen, pidettiin alinta mitattua 
erotuskykyä 1,4 vp/mm jo riittävänä (kuva 18). Erotuskyky tyydytti kaikkia, kun 
se oli vähintään 1,8 vp/mm. 

Vertailu käyttäjien kliinisen kuvan kontrastiarvion ja mitatun kontrastikynnyksen 
välillä osoitti, että selvää riippuvuutta ei ole (kuva 19). Kontrastikynnyksen arvot 
0,3 - 0,7 mm AI tyydyttivät suurinta osaa käyttäjistä. Eri lääkärien näkemykset 
vaihtelivat jopa samassa laboratoriossa. 
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Kuva 16. Kinefilmin erotuskykyvyn riippuvuus kuvanvahvistimen kenttäkoosta. 
Kuvanvahvistimen eri kenttäkoot on yhdistetty viivalla tai katkoviivalla. 
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B 27 cm D 25 cm D 23 cm 

Kuvanvahvistimen koko 

1 • 
0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Kontrastikynnys (mm AI) 

Kuva 17. Kinefilmien kontrastikynnys yksittäiskuvista tarkasteltuna (kuvanvahvis
timen nominaalikoko). 
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Kuva 18. Käyttäjien mielipide kinefilmin erotuskyvystä (y-akseli) (luokitus: 1 = 
huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 - hyvä). X-akselilla on vastaava mitattu 
erotuskyky yksittäiskuvista. 

Kuva 19. Käyttäjien arvio kinefilmin kontrastista (y-akseli). X-akselilla vastaava 
mitattu kontrastikynnys (luokitus: 1 = huono, 2 - välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = 
hyvä). 
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622 Jodisuonien havaittavuus 

Jodipitoisuus vaikuttaa suonen havaittavuuteen. Kun jodipitoisuus oli 10 mg/cm3, 
4 mm paksuinen suoni näkyi 75 %:ssa tutkituista laitteista, ja vain 4 %:ssa, kun 
pitoisuus oli 2,5 mg/cm3 (taulukko 7). Kahden millimetrin suoni näkyi vain 
21 %:ssa laitteista, kun pitoisuus oli suurin (10 mg/cm3). Filmeistä ei pystytty 
havaitsemaan ohuimpia 0,5 ja 1 millimetrin paksuisia suonia. 

623 Kinekuvan mustuma 

Kinekuvien (filmien) mustumat olivat 0,6 - 1,7 (keskiarvo 0,9) (kuva 20) käytet
täessä potilasvastineena 20 mm Al-fantomia. Suurin vaihtelu oli 27 cm kenttä-
koolla ja pienin 13 - 17 cm suurennuskentillä. Käytettäessä potilasfantomina 
15 cm pleksiä filmien mustumat vaihtelivat 0,7 - 1,7 (keskiarvo 1,0) (taulukko 9, 
sivu 50). 

Taulukko 7. Testifantomin jodikontrastiaineen näkyvyys kinefilmin yksittäiskuva -
ruudussa. Ohuin havaittava suonen paksuus erijodipitoisuuksilla, tutkimustelinei-
den lukumäärät ja prosenttiosuus kaikista tuikimustelineistä. 

Jodipitoisuus (mg/cm3) 

Suonen paksuus (mm) 

Suonen näkyvyys 

Tutkimustelineiden 
- lukumäärä (kpl) 
- osuus (% telineistä) 

2,5 

1 2 4 

- - 1 
4 

5 

1 2 4 

- - 5 
21 

10 

1 2 4 

- 5 18 
21 75 
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Kuva 20. Kinefilmien mustumat (20 mm AI Usäsuodatusta) (KV:n nominaalikoot 
23, 25 ja 27 cm, muut suurennuskenttäkokoja). 

63 Kinekuvausautomatiikan toiminta 
* 

63.1 Annosautomatiikka 

Annosautomaattien säätämät annokset kuvanvahvistimien sisääntulovarjostimilla 
olivat 0,06 - 0,34 nGy/kuva (kuva 21). Kuvanvahvistimen nominaalikoolla kes
kiarvo oli 0,11 uGy/kuva ja annos oli aina alle 0,2 nGy. 11 kuvanvahvistinta 
(46 %) alitti arvon 0,1 uGy/kuva. 23 cm:n kuvanvahvistimien keskiarvo (0,09 
uGy/kuva) oli noin 31 % pienempi kuin 27 cm:n kuvanvahvistimien. Muuten an
nos kuvaa kohden kasvoi tasaisesti kuvanvahvistimen kenttäkoon pienetessä 
(kuva 22). 

63.2 Kuvausjännite 

Kinekuvausjännitteiden määritystä ei voitu tehdä, koska jännitemittari osoittautui 
epätarkaksi lyhyillä säteilypulsseUla ( 1 - 8 ms). Mitatut läpivalaisujännitteiden 
poikkeamat asetetuista jännitteistä olivat enintään 5 kV. 

39 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A107 
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Kuvanvahvistimen kenttäkoko 
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Annos / kinekuvaruutu (pGy) 

0.30 

Kuva 21. Kinekuvausautomaattien annos/kuvaruutu kuvanvahvistimen etupinnalla 
(20 mm AI lisäsuodatus). 

Kuva 22. Kineannoksen riippuvuus kuvanvahvistimen kenttäkoosta. Kuvanvahvis
timen eri kenttäkoot on yhdistetty viivalla (tai katkoviivalla). 
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Triplex angiomatie 1023 

a) 

Kuvausarvot: 61 kV, 80 oA, 3 ms; 
50 kuvaa/s 

x: 0,2 s/jako-osa 
y: 5 mV/jako-osa 

c) 

Polydoros 80 

Kuvausarvot: 59 kV; 50 kuvaa/s 

x: 0,2 s/jako-osa 
y: 10 mV/jako-osa 

Optimus 1050C 

e) 

Kuvausarvot: 50 kV, 300 mA, 3 ms; 
75 kuvaa/s 

x: 0,1 s/jako-osa 
y: 20 nV/jako-osa 

Maximus 100 

b) 

Kuvausarvot: 67 kV, 180 mA, 5 ms; 
50 kuva<i/s 

x: 0,2 s/jako-osa 
y: 20 mV/jako-osa 

Optimus M 200 

d) 

Kuvausarvot: 50 kV, 5 ms; 
75 kuvaa/s 

x: 50 ms/jako-osa 
y: 20 mV/jako-osa 

Pandoros 1200 A 

f) 
~«— il I l i 

Kuvausarvot: 70 kV, 50 kuvaa/s 

x: 50 tns/jako-osa 
y: 100 nV/jako-osa 

Kuva 23. Säteilyn pulssointi kinekuvauksessa eri generaattorityypeillä. 
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63.3. Säteilyn pulssointi kinekuvauksessa 

Kinepulssien pituudet eivät poikenneet asetetuista ja kuvanopeus oli poikkeuksetta 
sama kuin asetettu. Eri generaattorityypit tarvitsivat kuvauksen alussa 1 - 6 0 sä-
teilypulssia kuvausarvojen ja kameran stabiloimiseksi (kuva 23). 

6.4 Filminkehitysprosessin toiminta 

6.4.1 Suhteellinen nopeus 

Kun kehitettyjen sensitometrifilmien suhteellisen nopeuden mittaustulosten keski
arvoksi asetetaan 1,00, vaihteluväliksi saadaan 0,56 - 2,52 (kuva 24 ja tauluk
ko 8). Nopeusero hitaimman ja nopeimman prosessin välillä oli siis 4,5-kertainen. 
Kehitys, jonka suhteellinen nopeus oli suurin, oli toisaalta muuten epäkuntoinen. 
Tämän vuoksi mm. filmin pobjahuntu oli muita korkeampi ja kehitystulos yleisesti 
huono (kehityksen puutteet eivät kuitenkaan johtuneet siitä, että kehitys olisi ollut 
säädetty "liian nopeaksi"). Suurin suhteellinen nopeus ja korkein filmin huntu mi
tattiin samalla kinefilmikehityskoneella kehitetystä filmistä. 

Sensitometrifilmillä mitatut kehitystulokset poikkesivat toisistaan huomattavasti 
myös niissä kehityskoneissa, joissa kehitettävä filmi ja kehite olivat samoja. Sai
raalan eri kinekehityskoneiden väliset erot suhteellisessa nopeudessa olivat suu
rimmillaan 32 % ja keskimäärin noin 20 %. 

Kuva 24. Filmin kehitysprosessien suhteelliset nopeudet. 
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Taulukko 8. Filminkehitysprosessin sensitometrinen mittaus. Filminä on käytetty 
kunkin röntgenosaston omaa röntgenkinefilmiä. Filmin suhteellinen nopeus on mi
tattu nettomustuman 0,70 kohdalta (tällöin filmin bruttomustuma on noin 0,8 -
1,0). Kehitetyn filmin jyrkkyys on mitattu filmin mustumakäyrän eri osista eri 
nettomustuma -alueilta. 

Kehitys-
kone 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Keski
arvo 

• Labora
torio 

1-2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 - 8 
7 - 8 
11 - 13 
14 
15 
16 

• Huntu 

0,16 
0,17 
0,17 
0,19 
0,18 
0,16 
0,16 
0,19 
0,33 
0,17 
0,16 
0,19 

0,19 

Suhteel
linen 
nopeus 

0,72 
0,82 
0,99 
1,16 
0,61 
0,78 
0,83 
0,95 
2,52 
0,69 
0,56 
1,37 

1,00 

Kontrasti 
1. 
P.25-

050) 

1,21 
1,33 
1,41 
1,65 
0,95 
1,33 
1,17 
1,05 
0,99 
1,00 
0,91 
1,37 

1,20 

2. 
<P.S0-

1.50) 

1,96 
1,83 
1,86 
2,57 
1,34 
1,86 
1,70 
1,28 
1,47 
1,58 
1,26 
2,06 

1,73 

3. 
<025-

1,75) 

1,74 
1,70 
1,71 
2,33 
1,22 
1,73 
1,57 
1,23 
1,34 
1,44 
1,24 
1,92 

1,60 

Maksimi 
mustuma 

°C 

2,53 
2^8 
2,66 
3,28 
2,32 
2,66 
2,44 
2,37 
2,66 
2,49 
2,24 
2,79 

2,59 

Kehitteen 
lämpötila 

29,3 
28,0 
23,5 
33,7 
30,2 
23,7 
24,0 
30,0 
32,2 
24,6 
25,0 
23,9 

27,3 

43 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A107 

6.4.2 Filmin jyrkkyys 

Filmien jyrkkyys vaihteli eri kehitysprosessien välillä mustumakäyrän alkuosan 
(netto-mustuman 0,25 - 0,50) alueella 0,91 - 1,65. Keskimäärin filmin jyrkkyys 
oli 1,20 (kuva 25). 

Filmin tärkeimmällä mustuma-alueella 0,50 - 1,50, mustumakäyrän suoralla alu
eella, filmin jyrkkyys vaihteli 1,26 - 2,57 keskiarvon ollessa 1,73 (kuva 26) (tau
lukko 8). 

Otettaessa mukaan sekä filmin vaalea alue että suhteellisen tumma alue eli mustu
ma-alue 0,25 - 1,75, filmin keskimääräinen jyrkkyys vaihteli 1,22 - 2,33 ja oli 
keskimäärin 1,60 (kuva 27). 

Kehitettyjen filmien jyrkkyydet vaihtelivat yleisesti huomattavasti. Kontrastierot 
olivat suurimmat mustuma-alueella 0,50 -1,50. Kehitetyn sensitometrifilmin suu
rin jyrkkyys jokaisella mitatulla mustumakäyrän osalla, samoin kuin suurin mustu
ma, oli 3M CRT-4-filmissä kehitettynä tavallisella Kodak RP X-Omat -kehitys-
koneella, jossa oli Kodak RP X-Omat -kehite ja -kiinnite. 

Kuva 25. Testi/ilmeistä mitatut kontrastit filmin nettomustuma-alueella 0,25 -
0,50. 
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Kuva 26. Testifilmien kontrastit nettomustuma-alueella 0,50 - 1,50. 
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Kuva 27. Testifilmien kontrastit nettomustuma-alueella 0,25 - 1,75. 
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6.43 Filmin huntu ja maksimimustuma 

Kehitettyjen filmien huntu (filmin pohja + huntu) oli eri filmeissä 0,16 - 0,33 
(keskiaivo 0,19). Jos mukaan ei oteta yhdellä kehttyskoneella kehitettyä sensito-
metrifilmiä, jossa huntu oli 0,33, vaihteli filmien huntu 0,16 - 0,19 (keskiaivo 
0,17) (kuva 28). 

Pimiövalot olivat yleensä kunnolliset. Kuitenkin kahdessa pimiössä valot selvästi 
lisäsivät filmin huntua nopeassakin työskentelyssä. Filmin poikkeuksellisen suuri 
huntu (0,33) johtui osittain pimiön huonosta suojavalosta sekä kehityskoneen 
viallisesta toiminnasta. Filmien maksimimustumat vaihtelivat 2,24 - 3,28 ja 
maksimimustumien keskiaivo oli 2,59 (kuva 29). 

6.4.4 Kehityslämpötilat 

Kehitteiden mitatut lämpötilat vaihtelivat 23,5 - 33,7 °C keskiaivon ollessa 
27,3 °C (kuva 30). Koikein lämpötila mitattiin tavallisesta löntgenfilmien kehitys-
koneesta (RP X-Omat). Korkein mitattu lämpötila varsinaisessa kinefilmikehitys-
koneissa oli 32,2 °C. Kehityslämpötilat oli säädetty osastokohtaisesta 

Kiinnitteiden mitattujen lämpötilat olivat 15,6 - 34,2 °C ja keskiarvo 26,8 °C. 
Huuhteluveden lämpötila vaihteli eri kehityskoneissa 10,9 - 25,6 °C ja keskiarvo 
oli 19,7 °C. 

- / /—«-
0.16 0,17 0,18 0.19 0,2 

Filmin mustuma 

0,32 0,33 

Kuva 28. SensUometrifilmien pohjahuntu. 
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2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2,8 2.9 3 3.1 3.2 3,3 

Filmin mustuma 

Kuva 29. Sensitometrifilmien maksimimustuma. 
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Kuva 30. Filmikehitteiden lämpötila. 
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6.4.5 Filminkehityksen muut mittaustulokset ja havainnot 

Kiinnitteiden hopeapitoisuus vaihteli 0 - 10 g/l ja keskiarvo oli n. 4 g/l Kahdessa 
kehityskoneessa hopeapitoisuus oli suuri (yli 8 g/l). Yhden kehityskoneen kiinnite 
oli juuri vaihdettu, minkä vuoksi mittausta ei voitu tehdä. Yhdessä kehityskoneessa 
riittämätön tuorestus näkyi huonontuneena kuvanlaatuna. 

Kehityskoneiden ratanopeus oli säädetty osastokohtaisesta Ratanopeus oli 2 -
5,6 m/min ja yleisin säädetty ratanopeus oli 3 m/min. Ratanopeus mitattiin tutki
muksen yhteydessä vain satunnaisesti. Havaittiin myös, että myös saman valmista
jan eri kehityskoneiden (mm. Oldelft) todellinen ratanopeus saattoi jonkin verran 
poikketa asetetusta nopeudesta. 

Erot filminkehitysprosessien toiminnassa olivat hyvin suuria. Yksi filminkehitys oli 
selvästi muita huonommassa kunnossa, mikä näkyi mittaustuloksissa ja kuvanlaa
dussa. Osa filminkehityksen puutteista oli tässä tapauksessa ollut henkilökunnan 
tiedossa jo pitempään, mutta asiaan ei oltu saatu aikaan pysyvää parannusta. Ku
vassa 31 on piirretty mustumakäyrät kolmella eri kehityskoneella kehitetyistä tes-
tifilmeistä. Kehitysprosessin laaduntarkkailu oli säännöllistä vain muutamien fil-
minkehitysten osalta. 

3,5 T 

3 -

« 2,5 •• 
E 
S 2 
£ 
.£ 1,5 •• 
E 
11 1 + 

0,5 

1 2 3 4 
Filmin suhteellisen valotuksen logaritmi 

Kuva 31. Kolmessa eri kehitysprosessissa kehitetyistä tesäfilmeistä piirretyt 
mustumakäyrät. 
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6.5 Laitteiden säteilytuotto sekä potilaan ja 
henkilökunnan säteilyaltistus 

6.5.1 Laitteiden säteilytuotto 

Kolmen telineen läpivalaisuautomatiikan maksimiannosnopeus (ilmakermanopeus 
0,5 m fokusetäisyydellä) oli poikkeuksellisen suuri; se ylitti noin SO % voimassa 
olleen suurimman sallitun arvon 88 mGy/min (taulukko 9). Erään laitteen läpiva-
laisuvirtaa oli mahdollista nostaa normaaliin arvoon nähden nelinkertaiseksi 
erillisestä virtapainikkeesta. Käyttäjien ilmoituksen mukaan virtapainiketta ei käy
tetä. Taulukossa 9 on esitetty laitteiden suurin annosnopeus primaarikeilassa 0,5 m 
etäisyydellä fokuksesta, läpivalaisuautomatiikan säätämä annosnopeus ja kineauto-
matiikan annos/kuva kuvauksessa 15 cm annosfantomin pinnalla. 

6.5.2 Potilaan säteilyaltistus 

Potilaan ihoannos (laskettuna yhteen eri projektioiden osuudet) vaihteli 22 -
8200 mGy keskimääräisen annoksen ollessa 620 mGy (taulukko 10). Taulukossa 
PTCA-tutkimusten osuutta ei ole eritelty niiden vähäisyyden takia. Nämä angio-
plastiat aiheuttivat suuret annokset pitkien läpivalaisuaikojen (jopa 56 min) takia. 

Kinekuvauksesta aiheutuva säteilyannos oli keskimäärin noin 59 % (vaihteluväli 
14 - 91 %) koko tutkimuksen annoksesta. Kuvauksen osuus annoksesta oli suurin 
niissä kolmessa laboratorioissa, joissa kuvattiin käyttäen 10 - 20 s pitkiä sarjoja 
ja joissa sarjojen määrä oli 10 - 11 tai jos käytettiin kuvausnopeutta 50 kuvaa/s. 
PTCA-tutkimuksissa kuvauksen osuus oli pienempi, keskimäärin 16 %. Jokaisen 
kuvasarjan alussa otetut testikuvat lisäsivät kinekuvauksen säteilyannosta noin 1 -
5 %. Neljän laitteen jännite- ja virtamittarin hitauden vuoksi kuvasarjan alussa 
jouduttiin tekemään 3 - 5 s testikuvaus ja projektion muutos vaati aina uudet ku-
vausarvot. Tästä aiheutuva ylimääräinen annoslisäys kinekuvauksessa voi olla jopa 
50%. 

Aikuiselle (noin 75 kg painoiselle) miehelle koronaariangiografiatutkimuksesta ai
heutuu keskimäärin 10 mSv (tyypillinen vaihteluväli 3 - 6 5 mSv) efektiivinen an
nos. Annos on laskettu seitsemästä projektiosta tasavälein väliltä RAO 30° - LAO 
90° (150° - 270°) siten, että keskimääräinen pinta-annos 620 mGy on jakautunut 
tasan seitsemälle projektiolle. Efektiivinen annos laskettiin elinannosohjelmalla1314 

ICRP 6015 mukaan. Jos läpivalaisuaika on pitkä ja kuvataan paljon käyttäen pitkiä 
sarjoja, lihavan henkilön efektiivinen annos voi joissakin yksittäistapauksissa olla 
130 mSv. 
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g Taulukko 9. Röntgenputken tyypit, kokonaissuodatukset, suurin annosnopeus 0,5 m fokusetäisyydeltä, 
annosnopeus läpivalaisuautomatiikalla 15 cm paksun pleksifantomin pinnalla sekä kinekuvauksen 
annos/kuva fantomin pinnalla ja vastaava filmin mustuma. 

Labora
torio 

1. 

2. 
3. 
4. 

S. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

Röntgenputken 
tyyppi 

SRM 35/100 (F) 
SRM 35/100 (L) 
Mega 12S/40/82C 
OPTI 150/40/72C 
Bi 150/30/101 RGS 
Bi 150/30/101 RGS 
OPTI 150/42/72C 
OPTI 150/42/72C 
OPTI 1S0/42/72C 
SRO 150/31/100 
SRO 150/31/100 
SRC 120-0508 
SRC 120-0508 
SRO 150/31/100 
SRO 150/31/100 
Bi 150/30/50 
OPTI 150/40/72C 
SRM 35/100-ISO 
SRM 3V100-1SO 
SRM 150/35-125v 
SRM 1550 
SRM 1550 
OPTI 125/12/40/72 
OPTI 125/12/40/72 

Röntgen
putken 
kokonais-
suodalus 
mm AI 

2,5 
2,5 
3 
2,5 
3 
3 
2,5 
2.5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
6 
3 
2.5 
2,6 
2,6 
3.8 
4,5 
4.5 
2,5 
2.5 

Läpivalaisu-
arvot1» 

kV 

110 
110 
110 
108 
110 
110 
111 
110 
110 
109 
110 
110 
110 
112 
112 
115 
110 
110 
110 
110 
112 
112 
107 
107 

mA 

6,2 
5.3 
4,3 
4,0 
3,2 
3.2 
3.9 
4,2 
4.2 
3,2 
2,8 
6,0 
6.0 
3.0 
3,0 
3 
3,5 
3.8 
3,0 
2,5 
3,9 
3,9 
3.1 
3,1 

" Läpivalaisu- ja kinckuvausarvot on saatu sMtöpöydfetl 

Suurin 
annos
nopeus 
(0.5 m) 
mGy/min 

88 
74 
78 
63 
37 
55 
75 
75 
110 
67 
62 
140 
130 
54 
33 
62 
74 
88 
88 
51 
48 
48 
83 
74 

Läpivalaisu-
arvot'' 

kV 

66 
66 
60 
68 
77 
83 
74 
74 
68 
79 
78 
65 
63 
75 
75 
76 
64 
67 
68 
70 
76 
76 
76 
76 

mA 

1.9 
1.7 
1.0 
1.2 
1 
0.6 
1.5 
1,7 
1.2 
2,6 
1,8 
1,2 
1.2 
0,6 
0,6 
0,7 
1.2 
1,8 
2,0 
2.8 
1,1 
1.1 
1,4 
1.4 

Annosnopeus 
fantomin 
pinnalla 

mGy/min 

15 
17 
6.2 
7,0 
28 
11 
26 
27 
12 
16 
18 
9,7 
8,8 
6,2 
6,2 
13 
27 
23 
26 
33 
11 
11 
18 
18 

Kine-
kuvaus-
jinnile 

kV" 

60 
60 
62 
68 
80 
84 
70 
70 
61 
67 
62 
51 
66 
73 
74 
77 
60 
60 
60 
58 
SO 
50 
63 
63 

Annos/ 
kuva 
fantomin 
pinnalla 
uGy/kuv 

78 
120 
110 
70 
70 
158 
180 
180 
140 
97 
57 
97 
47 
26 
29 
67 
97 
75 
106 
88 
140 
180 
220 
220 

Filmin 
mustuma 

a 

1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
0,9 
1.7 
0.9 
0.7 
1.4 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
0.7 
0,7 
1.4 
1.7 
0.9 
0,8 
1.2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
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Taulukko 10. Potilaan säteilyaltistus (ihoannos) sydänangiografiatutkimuksessa 
eri laboratorioissa. 

labora
torio 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Kaikki 
laitteet 

Lipivabisa (MGy) 
keski- vaihtelu-
arvo viii 

450 30-6900 
470 42-3500 

97 12-550 
240 60-1000 
290 17-3200 
62 9,7-550 
88 11-720 

110 17-280 
200 31-2700 
64 18-250 

240 17-3800 
340 25-3900 
210 24-1700 
67 4,0-720 
79 15-930 

210 4,0-6900 

Kiaekuva 
keski
arvo 

1700 
410 
220 
260 
330 
250 
300 
200 
32 
20 

260 
180 
360 
730 

1000 

410 

•»( •Gy) 
vaihtelu
väli 

1300-2100 
360-500 
180-250 
44-720 
190-480 
160-390 
180-420 
140-260 
22-38 
4,0-53 
150-370 
72-280 
240-490 
490-960 
670-1300 

4,0-2100 

Yhtensä (aCy) 
keski
aivo 

22O0 
880 
320 
500 
630 
310 
390 
310 
230 

84 
500 
520 
570 
800 

noo 
620 

vaihtehi-
vSli 

1700-8200 
450-3900 
120-800 
60-1720 
350-3400 
260-710 
310-900 
220-420 
53-2700 
22-300 
170-4200 
210-4000 
380-1900 
730-1200 
690-2200 

22-8200 

Lasten angiografiatutkimuksessa keskimääräinen ihoannos (summattuna eri projek
tioista) oli 370 mGy (vaihteluväli 63 - 2700 mGy). Kinekuvauksen osuus koko-
naisannoksesta lasten sydäntutkimuksissa oli keskimäärin noin 33 % (vaihteluväli 
14 - 52 %). 

Vastasyntyneelle (noin 3 kg) kardioangiografiasta aiheutuisi vastaavasti keskimää
rin 120 mGy kokokehoannos. Laskelma on tehty lapseen absorboituneeseen sätei
lyenergiaan perustuen, jolloin huomiomaita lapsen paino saadaan arvio keskimää
räisestä kokokehoannoksesta.16 

6.5.3 Henkilökunnan säteilyaltistus 

Kardiologin tai radiologin annokseen vaikuttaa suuresti röntgenputken asento (eli 
käytetyt projektiot) ja etäisyys säteilykeilasta. Jos putki on lähellä lääkäriä, kuten 
projektiossa LAO 60 - 90°, lääkärin gonadiannos on kaksinkertainen ja pään an
nos kolminkertainen kuin käytettäessä projektiota LAO 0°. Silmäannos on suurin, 
kun putki on sivusuunnassa (LAO 90°) tai ylhäällä (yläputkiteline). 
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Tutkimusta suorittava lääkäri, joka käyttää suojanaan vain 0,5 mm Pb-esiliinaa ja 
joka seisoo koko tutkimuksen ajan potilaan vieressä (0,5 m etäisyydellä säteilykei-
lasta) saa keskimäärin 13 fiSv gonadiannoksen ja 430 fiSv pään annoksen (silmä-
annoksen) (taulukko 11). Annosvaihtelut eri laboratorioiden välillä olivat suuret. 
Kuudessa laboratoriossa, joissa läpivalaisuajat PTCA-tutkimuksissa saattoivat olla 
jopa 0,5 - 1 tuntia, voi säteUynkäyttäjien gonadien annos olla 200 - 500 uSv jo 
yhdestä tutkimuksesta (huolimatta Pb-esiliinan käytöstä). Kolmessa käyttöpaikassa 
kuvattiin muita selvästi enemmän ja näissä tutkijan silmän annos voi olla jopa 
3000 - 4000 uSv/tutkimus. 

Lääkärin pään annos oli noin kolmasosa gonadiannoksesta (taulukko 11). Yläput-
kitelinettä käytettäessä pään annos oli kuitenkin kaksi kertaa suurempi kuin go-
nadiannos. Näitä yläputkitelineitä oli käytössä vain yksi ja sillä tehtiin keskimäärin 
yksi tutkimus viikossa. 

Käsien annos pitkäaikaisessa katetroinnissa (läpivalaisua 0,5 - 1 t) voi olla 5 -
10 mSv. 

Tehtyjen säteilymittausten yhtäpitävyyttä käytännön työtilanteisiin selvitettiin mit
taamalla lääkärin ja avustavan hoitajan annosta tyypillisessä koronaariangiografi-
assa CaS04-Dy-TL-dosimetrien avulla. Läpivalaisuaika oli 2,9 min ja läpivalai-
suarvot 7 5 - 1 1 0 kV, 2,5 - 3,4 mA, kinekuvauksen sarjojen lukumäärä 5 ja sarjan 
kesto noin 5 s. Lääkäri käytti tutkimuksen aikana suojanaan 0,5 mm paksuista lyi-
jykumiesiliinaa ja kaulasuojainta. Lääkärin kaulassa (suojaimen päällä) olleen do-
simetrin annos oli 170 \iSv (dosimetri noin 165 cm korkeudella), vatsan kohdalla 
(lyijykumiesiliinan päällä) 60 \*Sv ja otsassa 30 uSv. Läpivalaisuaika oli puolet 
lyhyempi kuin keskimäärin ja myös kuvauksen osuus oli tavallista pienempi. Pään 
annoksen osalta tulokset vastaavat simuloitua fantomimittausta. 

Edellä olevassa mittauksessa avustavan hoitajan suurin annos, 40 t&v, mitattiin 
otsalta (Pb-kumiesiliinan pinnalla mitattu annos < 10 (iSv). 

Jos lääkäri on koko tutkimuksen ajan potilaan vieressä ilman ylävartalon suojaa, 
silmien annosraja 3000 uSv/viikko ylittyy keskimäärin seitsemässä tutkimuksessa. 
Käsien annosraja 10 000 (xSv/viikko ylittyy noin kymmenessä tutkimuksessa. 
Eräissä laboratorioissa käsien tai silmien annosraja voi ylittyä jo kolmessa ko-
ronaaritutkimuksessa, joissa sarjojen lukumäärä oli enemmän kuin kymmenen ja 
kuvausaika sarjaa kohti 10 s (taulukko 11). Vastaavasti myös suuren kuvanopeu-
den (50 kuvaa/s) käyttö lisäsi annosta. Erityisesti lääkärin, joka tekee PTCA-
tutkimuksia ja suojaa itsensä vain Pb-esiliinalla, kokonaisläpivalaisuaika viikossa 
ei saisi ylittää yhtä tuntia. 
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Taulukko 11. Kardiologin tai radiologin säteilyrasitus (gonadien ja pään ihoan-
nos) sydänangiografiatutkimuksessa eri laboratorioissa. Mittaus on tehty 0,5 m 
etäisyydellä säteifykeilassa. 

Labora
torio 

GONADTT 
Dman suojausta 

uSv 
ka 

LftpivalaiM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
l i 
13. 
14. 
15. 

Kaikki 

780 
800 
170 
410 
500 
110 
150 
180 
350 
110 
360 
590 
410 
110 
140 

340 

Kneluvaas 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Kaikki 

2900 
680 
380 
450 
570 
300 
530 
340 
60 
35 
450 
340 
440 
1200 
1700 

710 

x) suoja puuttui. 

w 

20-10000 
70-6000 
200-930 
11-1700 
30-5500 
20-950 
20-1200 
30-4700 
S3^I700 
30-420 
40-2900 
40-6700 
31-6500 
8,0-1200 
10-1600 

8,0-10000 

50-3500 
500-900 
260-430 
70-1300 
340-750 
30-240 
340-690 
230-440 
37-70 
8,0-90 
260-650 
120-400 
380-850 
790-1800 
670-2200 

8,0-3500 

04 mm Pö-esi-
liinan takana 
ItSv 
ka 

7,0 
7,2 
2,4 
3,7 
7,1 
1.6 
2.4 
2,6 
3,5 
1,6 
5,1 
8,4 
5,9 
1,6 
2,0 

4.1 

32,0 
9,7 
5,4 
3,4 
8,1 
4,2 
7,5 
4,8 
0,9 
04 
6,4 
4,8 
63 
13,0 
19,0 

8,4 

ka = keskiaivo, w = 

w 

02-470 
03-200 
20-31 
0,1-24 
02-180 
03-32 
0,1-40 
0,1-160 
0,1-160 
02-6,0 
0,1-97 
03-220 
02-200 
0,4-40 
0,1-53 

0,1-470 

0,4-50 
33-13 
2,0-6,0 
04-10 
2,6-11 
1.0-3.0 
2,6-10 
1,8-63 
03-1,0 
0,1-13 
2,3-9,2 
04-5,7 
2,9-12 
6,0-26 
1,8-32 

0,1-50 

vaihteluväli 

PÄÄ 
Dman suojausta 

ItSv 
ka 

230 
240 
51 
120 
150 
35 
50 
54 
110 
33 
720 
180 
120 
33 
42 

140 

970 
230 
130 
150 
190 
100 
180 
110 
20 
11 
1000 
110 
230 
400 
560 

290 

w 

6,0-4200 
20-1800 
60-310 
3,0-510 
10-1700 
6,0-290 
60-370 
10-1410 
16-1400 
10-130 
54-5800 
12-2000 
10-2000 
2,0-370 
3,0-480 

3,0-5800 

15-1200 
150-300 
80-140 
20-430 
110-250 
10-80 
110-230 
80-130 
10-25 
3,1-30 
340-1300 
40-130 
130-300 
260-600 
230-700 

3,1-1300 

1 mm 
takana 
liSv 
ka 

05 
04 
ai 
X 

03 
0,1 
05 
05 
X 

0 1 
1,4 
X 

02 
X 

X 

0,4 

1,9 
04 
03 
X 

04 
0,2 
0,4 
0,2 
X 

0,1 
2,0 
X 

04 
X 

X 

07 

Pb-saojan 

w 

01-21 
01-9,0 
01-1,6 

01-84 
00-14 
01-3,7 
01-14 

01-07 
01-12 

1,1-10 

0,0-21 

01-2,4 
0,1-0,6 
1,2-03 

0,2-04 
01-0,2 
0,1-04 
0,2-03 

0,0-0,1 
0,7-1,7 

0,3-0,6 

0,0-2,4 
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Päivittäin sydänangiografioita tekevä lääkäri saa vuosittain noin 86 mSv:n pään 
annoksen (200 tutkimusta x 430 uSv). STUK.n annosrekisterin mukaan (vuodelta 
19901) yhdellä henkilöllä kirjattiin vuosiannokseksi 72 mSv ja neljällä oli vähin
tään 20 mSv:n lukema dosimetrissään. Tutkimusta suorittavan lääkärin keskimää
räiseksi efektiiviseksi annosekvivalentiksi (He)17 saadaan 7 mSv/vuosi (tyypillinen 
vaihteluväli 2,4 - 11 mSv). Arviointi on tehty pään annoksen perusteella (0,08 x 
430 IASV x 200 tutkimusta/vuosi) olettaen, että lääkäri suojaa itsensä vain 0,5 mm 
Pb-kumiesiliinalla. Eräissä yksittäistapauksissa annos saattaa olla jopa 19 mSv. 

6.6 Yleisimmät viat ja puutteet 

Mittausten yhteydessä havaittiin koijausvaatimuksiin johtaneita puutteita telineissä, 
laitteiden toiminnassa, kehityskoneissa ja suojaimissa (taulukko 12). Laboratoriota 
kohden havaittiin keskimäärin 3,3 vikaa tai puutetta. Kaikissa laboratorioissa oli 
jokin puute - yleisimmin joko filmin kehityprosessin säädöissä tai erikoissuojai-
missa. Eräässä laboratoriossa oli kaikkiaan kahdeksan huomautuskohdetta. Sään
nöllinen filmin kehityksen seuranta puuttui lähes kaikkialta. Erikoissuojaimien, 
kuten katosta riippuvan suojan, suojalasien ja kilpirauhassuojainten käyttö oli 
puutteellista, vaikka ne olivat käytettävissä. Sydänangiografialaitteisiin suunnitellut 
erikoiskaihtimet (joilla säteilykenttä voidaan rajata soikean muotoiseksi) puuttuivat 
26 % telineistä. 

Käyttäjien ilmoittamat toimintaa häiritsevät puutteet liittyvät yleisimmin työsken
telyyn ja työturvallisuuteen (taulukko 13). Laitteiston kunnosta valitettiin kol
masosassa käyttöpaikoista. Henkilökunnan vajaus aiheutti työmäärän kasvua joka 
toisella työpaikalla. Laitteen toimintakunnon seurantaa ei ollut järjestetty kol
masosassa laboratorioista. Myös huoltopalvelun hitaudesta valitettiin. Telineen 
vanhentuneisuutta moitittiin kahdessa paikassa. Uusintakuvauksia jouduttiin te
kemään edellä olevien puutteiden takia vain kahdessa paikassa. 

6.7 Sydänangiolaboratorioiden tilat 

Röntgentutkimushuoneen koko vaihteli huomattavasti, 28 - 56 m2 ja keskimääräi
nen tutkimushuoneen nettopinta-ala oli 40 m2 (kuva 32). Myös säätötilat olivat 
hyvin eri kokoisia, 4 - 26 m2 ja keskimääräinen koko oli 13 m2. 

Henkilökunnan mielestä tutkimushuone ja säätötila olivat useissa laboratorioissa 
liian pienet ja epäkäytännölliset, minkä katsottiin hankaloittavan työskentelyä. Ne 
tutkimushuoneet, joita henkilökunta piti ahtaina, olivat kooltaan 28 - 40 m2 

(keskimäärin 35 m2). Lisätilaa näihin toivottiin 10 - 25 m2. Jos tutkimushuoneet 
olisivat toivotun kokoisia, olisi huoneiden koko tällöin edellä mainituissa laborato
rioissa 47 m2 ja kaikissa laboratorioissa keskimäärin 43 m2. Myös erään uuden 
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juuri käyttöönotetun laboratorion tutkimushuonetta (38 m2) ja ohjaushuonetta (11 
m2) piti henkilökunta ahtaana. Myöhemmin on otettu käyttöön kaksi uutta labora
toriota, joissa tutkimushuoneen koko on 52 m2. Kuvassa 32 on vuonna 1992 käy
tössä olleiden tutkimushuoneiden pinta-alajakauma. 

Monilla osastoilla potilaan valmistelutilat ja muut aputilat (esim. steriilin tavaran 
säilytystilat) olivat puutteelliset. Samoin valitettiin huonosta näkö- ja kuuloyh-
teydestä tutkimushuoneen ja säätötilan välillä sekä ahtaista kulkutiloista ja ilman
vaihdon puutteista. 

Kuva 32. Vuonna 1992 käytössä olleiden sydänangiografiatutkmushuoneiden 
koko. Keskimääräinen pinta-ala oli 41 m2. 
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Taulukko 12. Havaitut viat ja puutteet 

Laitteisto 

Säteilykeilan keskitys virheellinen 
Tukipinnan" ilmakeimanopeus (> 
KV-TV-ketjun erotuskyky (s 1,0 
KV-TV-ketjun kontrastikynnys (> 
Lpv-virtamittari viallinen 
Kinekuvauksen testaus viallinen 
Kokonaissuodatusmerkintä puuttui 
Kuvausjännite poikkesi asetetusta ( 

Filmin kehitys 

Kehitysprosessin säädöt puuttellisia 
Pimiön suojavalot väärät 
Filmin mustuma liian korkea 
Kehityskone viallinen 
Filmin suuri huntu 
Filmi jäi koneeseen 
Ei laadunvalvontaa 

Henkilökunnan suojaimet 

Katosta riippuva suoja puuttui 
Pb-suojalasit puuttuivat 
Kilpirauhassuoja puuttui 
Liikuteltava lattiasuoja puuttui 

Yhteensä 

88 mGy/min) 
lp/mm) 
0,3 mm AI) 

>10 %) 

Lukumäärä 
(kpl) 

3 
3 
4 
8 
1 
1 
1 
1 

5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

5 
4 
2 
1 
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Taulukko 13. Käyttäjien ilmoittamat viat ja puutteet (prosentteina laboratorioista). 

Laitteisto 

Läpivalaisukuvassa häiriöitä tai kuva rakeinen 
Läpivalaisukuvan tai filmin laatu huono 
Telineen toiminnassa häiriöitä 
Oheislaitteissa (ruiskut, EKG) vikaa 
Filminkehityksessä häiriöitä 

Työskentely ja turvallisuus 

Tilat ahtaat ja epäkäytännölliset 
Säatötila ahdas 
Ääni- ja näköyhteydet huonot 
Huolto- ja säilytystilat puuttuivat tai ahtaat 
Huono ilmastointi 
Lisäsuojuksessa puutteita 
Henkilökunnassa vajausta (työmäärä liian suuri) 
Laadunvalvonta puuttui 
Huoltopalvelu hidasta tai puutteellista 
Telineen vanhentuneisuus vaikeutti tutkimusta 
Laitteiston toimintakunto aiheuttaa uusintatutkimuksia 
Käyttökoulutuksessa puutteita 

% 

30 
7 

13 
7 
7 

53 
20 
27 
33 
20 
7 

53 
33 
33 
13 
13 
13 
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7 POHDINTA 

7.1 KV-TV-ketjun kuvanlaatu ja annosnopeus 

Laitteiden käyttäjien arviot läpivalaisukuvan erotuskyvystä kliinisessä työssä vaih
telivat selvästi. Heidän arvionsa mukaan läpivalaisukuvan erotuskyvyn tulisi olla 
parempi kuin mitä ST-ohjeessa 3.4 on edellytetty. 

Erotuskykyä luokiteltaessa on otettava huomioon kuvanvahvistimen kenttäkoon li
säksi myös TV-järjestelmän juovaluku ja kaistaleveys. Saksalaisen normin (DIN 
6868) mukaan 625-juovaisessa järjestelmässä erotuskyvyn (L) tulee olla vähin
tään20: L(vp/mm) > 256/kuvanvahvistimen halkaisija (mm). 

Mitattujen kontrastikynnysten ja käyttäjien kliinisen läpivalaisukuvan mukaan te
kemän kontrastiarvion välillä ei näytä olevan selvää riippuvuutta. Ilmeisesti liik
kuvan suonen kontrastierot havaitaan läpivalaisukuvasta paremmin kuin staattisen 
testilevyn alumiinilevyt. Käyttäjien näkemys hyvästä kontrastista voi vaihdella. 
Heiltä voi myös puuttua vertailukohteita muista ketjuista. 

TV-kameratyyppi ei vaikuta oleellisesti kontrastikynnyksen arvoon. Uusimpien 
vidicon -tyyppisten kameroiden ominaisuuksia on pyritty parantamaan niin, että ne 
soveltuisivat myös nopeasti liikkuvien kohteiden tutkimiseen. 

Suomessa käytettävää kontrastikynnysmääritystä ei kansainvälisesti käytetä. DIN 
normissa 6868 on esitetty 4 %:n säteilykontrastieron havaitsemisrajaa. Suomessa 
käytössä olevalla kon'rastikynnysmittauksella voidaan seurata KV-TV-ketjun ko
hinan muutosta ja kontrastin vahvistusta. Se ei anna riittävästi tietoa läpivalaisuku
van kontrastista potilastutkimuksissa. 

Vuosina 1982 - 1983 STUK:n tekemän tutkimuksen mukaan puolet angiolaitteista 
olisi pitänyt huoltaa, koska läpivalaisuautomatiikan annosnopeus ylitti 1,0 uGy/s.21 

Tuloksessa ei eritelty kineangiolaitteiden osuutta. Nykyään kaikki kineangiolaitteet 
toimivat alle tämän vaatimustason. 

Kaikki ketjut täyttivät pohjoismaisen vaatimustason < 0,88 \iGy/s ja suositusarvon 
< 0,4 nGy/s täytti 67% ketjuista.22 Kaikki ketjut täyttivät myös saksalaisen DIN-
normin 6868 asettaman rajan < 0,8 (aGy/s ja samoin uusille angiolaitteille asetetun 
vaatimusrajan < 0,6 nGy/s yhtä laitetta lukuunottamatta.23 
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12 Läpivalaisun kuvanlaadun ja annosnopeuden 
optimointi 

Koska käyttäjien arviot poikkesivat paljon toisistaan, ei heidän antamiensa ar
vioiden perusteella voida KV-TV-ketjun kuvanlaadulle asettaa selviä kriteerejä. 
ST-ohjeen 3.4 mukaan erotuskyvyn tulee olla yli 1,0 vp/mm, kontrastikynnyksen 
enintään 0 3 mm AI ja annosnopeuden alle 0,8 jiGy/s. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan suositella, että läpivalaisukuvan erotusky
vyn tulisi olla vähintään 1,4 vp/mm ja automatiikan annosnopeus 0,3 - 0,4 u,Gy/s. 
Kontrastikynnyksen arvo huononee yleensä, kun annosnopeus pienenee alle 
0,3 nGy/s lisääntyneen kuvan kohinan vuoksi (kuva 12). 

Kuvanvahvistimen sisäänmeno- ja ulostulovarjostimen loisteaineena käytetty fos
fori saattaa aiheuttaa kuvaan jälkiloistetta (lag). Erityisesti pieni annosnopeus ja 
kuvanvahvistimen konversiokertoimen alhainen arvo lisäävät jälkiloistetta, mikä 
huonontaa kuvanlaatua liikkuvia kohteita tutkittaessa. 

Angiolaitteissa tulevat lähiaikoina yleistymään suuret nelikenttäiset 3 0 - 4 0 cm:n 
kuvanvahvistimet. TV-järjestelmän juovaluku ja kaistaleveys tulevat myös kasva
maan (1250 juovaa, 2 5 - 3 0 MHz). Kinekuvauksen kannalta suuresta kuvanvah-
vistimesta ei ole hyötyä sen huonomman erotuskyvyn takia. Vanhalla 625-juovai-
sella järjestelmällä varustetun KV-TV-ketjun kuvanvahvistimen nominaalikooksi 
(enimmäiskenttäkooksi) sopii parhaiten 23 - 27 cm koko.7 

73 Kinekuvan laatu ja annos 

Kansainvälisesti on arvioitu, että filmin erotuskyvyn tulisi olla vähintään 0,8 - 1,4 
vp/mm (taulukko 14). Yksittäiset tutkijat ovat esittäneet vähimmäisarvoksi 1,5 -
2,0 vp/mm.24 Tässä tutkimuksessa noin 60 % mitatuista kinelaitteista filmin ero
tuskyky oli vähintään 1,9 vp/mm (kuva 33). Tätä voidaan pitää suosituksena hy
välle kuvanlaadulle. 

Katsottaessa alumiinikolmioita visuaalisesti yksittäisistä kinekuvaruuduista kont
rastikynnys on selvästi huonompi kuin TV-monitorilta määritettynä. Koekuvauk
sessa käytetään melko loivaa filmiä, minkä vuoksi pieniä kontrastieroja on vaikea 
havaita. Toisaalta annos/kuva on pieni (n. 0,1 \iGy), jolloin kvanttikohina huonon
taa kontrastia (kuva 34). Vertailun vuoksi kontrastikynnys olisi pitänyt lukea myös 
elokuvasta eli katsottaessa filmiä kuvanopeudella 25 kuvaa/s, mutta tähän ei aina 
ollut mahdollisuutta. 
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Taulukko 14. Suositukset kinefilmien erotuskyvylle ja annokselle (KV:n nominaa-
likoko 23 - 27 cm). 

ICRP 16 
ICRU 
DIN 6868 
NCRP 
SPRI 
Tämä tutkimus 

Erotuskyky 
vp/mm 

0,8 - 1,2 

1,8 

Kineannos 
(iGy/kuva 

0,09 - 0,35 
0,09 - 0,35 
0,20 
0,13 
0,10 
0,10 - 0,14 

Jos lääkäri työskentelee jatkuvasti samalla laitteella, hänellä ei ole selvää vertailu
kohtaa hyvästä tai huonosta kuvanlaadusta. Tämä selittää osittain kuvanlaatuarvi-
oiden hajontaa. Filmin katselulaite ja katseluolosuhteet (esim. ympäristön valoi
suus) voivat myös vaikutta kuvanlaatuun. 

Suomessa ei ole annettu suositusta kinekuvauksen annokselle (ilmakemialle). 
ICRU ja ICRP ovat esittäneet, että annoksen kuvanvahvistimen sisääntulopinnalla 
tulisi olla 0,09 - 0,35 uGy/kuva (0,01 - 0,04 mRAuva)25^ (taulukko 14). NCRP 
antaa annosrajoiksi 0,13 jiGy/kuva kenttäkoolla 23 cm ja 0,31 jiGy/kuva 15 cm 
kenttäkoolla.27 DIN-normin 6868 mukaan rajan tulisi olla 0,2 ^Gy/kuva.20 SPRI 
pitää normaalikuvanopeuden (25 - 50 kuvaa/s) sopivina annosrajoina 22 - 25 cm 
kenttäkoolle 0,10 jiGy/kuva ja 15 - 17 cm koolle 0,20 u-Gy/kuva.28 Eräät tutkijat 
ovat suosittaneet 0,22 fiGy/kuva ja 0,18 - 0,22 uGy/kuva kenttäkoon ollessa 17 
cm.5,24 Laitevalmistajat (Philips ja Siemens) ilmoittavat, että heidän laitteissaan 
kinekamera toimii 23 - 27 cm kenttäkoolla annostasolla 0,09 fiGy/kuva ja 17 -
20 cm koolla 0,18 uGy/kuva (absorbaattorina 0,6 mm Cu). DIN-normin 6868 
mukaan kinelaitteen annos tulisi mitata käyttäen 5 ms pulssinpituutta ja ku-
vanopeutta 25 kuvaa/s. 

Samoin kuin KV-TV-ketjumittauksissa, jännitealueen 60 - 70 kV lisäksi mittaus 
tulisi tehdä myös käyttäen kuvausjännitettä 7 0 - 8 0 kV, koska tällöin kuvanvah
vistimen valotuotto on suurimmillaan. Absorbaattorin on tällöin oltava esimerkiksi 
1,6 -2,5 mm Cu. Jännitealueella 60 - 70 kV kuparin ja alumiinin säteilyn vaime
nemisessa on hieman eroa. 
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Kuva 33. Kinekameroiden määrä (%) kinekuvan erotuskyvyn kertymäfunktiona. 
Noin 60 %:ssa kinekameroista filmin erotuskyky yksittäiskuvista tarkasteltuna oli 
vähintään 1,9 vp/mm. 
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Kuva 34. Kinekuvien kontrastikynnys ja vastaava annos/kuva (kuvanvahvistimen 
nominaalikoko). Nuolella merkittyyn arvoon on vaikuttanut kehityskoneen viallinen 
toiminta. 
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Etenkin uusien 23 cm kuvanvahvistimien konversiokeitoimien arvo on suuri, Gx 
- 1760 (cd/m^nGy/s). Nämä kuvanvahvistimet toimivat keskimääräistä alhai-
semallakineannoksella 0,09 uGy/kuva. Ruotsalaissuosituksen28 mukaan kuvanvah-
vistimen kenttäkoon 25 cm konversiokertoimen tulisi olla vähintään 880 (cd/m2)/ 
(JAGV/S). Iässä tutkimuksessa ei mitattu konversiokeitoimien arvoja, vaan ne saa
tiin laitevalmistajilta. 

Arvioitaessa kinekuvan annostasolle (ilmakenna/kuva) asetettavaa suositusta on 
huomioitava, että kuvavahvistimen etupinnalla tulevan annoksen ollessa pieni, 
kvanttikohina kasvaa. Potilaan säteilyrasituksen pitämiseksi mahdollisimman pie
nenä ja kuvan laadun hyvänä, voidaan tämän tutkimuksen perusteella suosittaa, 
että annos/kuva tulisi olla 0,10 - 0,14 uGy/kuva, eikä annos saisi ylittää 
0,20 uGy/kuva. Suositusarvon (0,10 - 0,14 uGy/kuva) täyttää noin 30 % laitteista 
ja rajan (0,20 uGy/kuva) kaikki laitteet (kuva 35). 

Mittauksessa käytetyssä testifantomissa jodipitoisuudet ovat 2Vzy 5 ja 10 mg/cm3. 
Tyypillinen koronaariangioissa käytettävä kontrastiaine sisältää 370 mg/cm3 jodia.5 

Jodisuonimaisten kohteiden havaitseminen fantomista otetuista yksittäisistä kine-
kuvista on vaikeaa. Tämän vuoksi AAPM:n kehittämä intravaskulaarinen testifan-
tomi soveltuu huonosti kinelaitteiden testaamiseen. Kinekuvan kontrastikynnys- ja 
jodisuonierotusmittaukseen tulisi kehittää omat testifantomit ja -menetelmät. 
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Kuva 35. Kinekameroiden määrä (%) kinekuvan annoksen kertymäfunktiona 
(KV:n nominaalikoko). Annos/kuva tulisi olla 0,10 - 0,14 fiGy/kuva. Suosituksen 
täyttää noin 30 % laitteista. 
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Aikuisten sepelvaltimoiden liike on keskimäärin 55 mm/s ja vastasyntyneiden jopa 
200 mm/s.29 Tämä asettaa laitteen kuvanopeudelle, teholle, säteilypulssin pituudelle 
ja kuvanvahvistimelle (jälkiloisteelle) erityisvaatimuksia, jotta liike-epätarkkuus ei 
olisi kuvassa häiritsevä. Aikuisten sepelvaltimokuvauksiin on suositeltu: kuva-
nopeus 25 kuvaa/s, generaattorin teho 50 kW ja pulssin pituus 6 - 7 ms.5 

Alhaisesta kuvanopeudesta (25 kuvaa/s) on se hyöty, että voidaan käyttää pitkää 
säteilypulssia ( 6 - 8 ms) ja etenkin matalaa kuvausjännitettä ( 6 0 - 8 0 kV). Myös 
jos kuvanopeus on suuri (vähintään 50 kuvaa/s) jälkiloiste voi huonontaa kuvan
laatua. 

On osoittautunut, että kliinisesti merkittävien suonien (> 0,5 mm) havaittavuuteen 
vaikuttaa eniten kontrasti.3 Siksi jodivarjoainetta käytettäessä kuvausjännite tunsi 
olla 60 - 80 kV (kuva 4). Suomessa käytetään yleensä 1,2 - 5 ms.n säteilypulssin 
pituutta, jolloin kuvausjännite nousee tarpeettoman korkeaksi. On suositettu, että 
aikuisten kuvauksissa säteilypulssi ei saisi olla alle 6 ms.5 

Usein sepelvaltimopotilaat ovat ylipainoisia miehiä. Tämän vuoksi generaattorin 
tehon ja röntgenputken tehon keston tulisi olla riittävän suuri, jotta kuvausjännite 
ei automatiikan ohjaamana nousisi yli 80 kV:n. Suuri teho, esimerkiksi 50 kW, 
mahdollistaisi sen, että lapsipotilaita tutkittaessa kuvausjännite olisi enintään 70 kV 
(ja kuvausaika kuvaa kohden on 1 - 2 ms). Sydänasemilla on käytössä neljä gene
raattoria, joiden tehot ovat alle 50 kW. Pienellä fokuksella (fokuskoko < 0,6 mm) 
putken tehon kesto on yleensä liian alhainen. Pientä fokusta tulisi käyttää vain 
lasten tutkimuksiin tarvittaessa. 

Erikoiskaihtimien käyttö olisi suotavaa, koska sydän-keuhkoalueella on suuria 
absorptioeroja. 

7.4 Kinefilmin kehitys 

Tuloksia tarkasteltaessa voi havaita filmin kehityksen suhteellisen nopeuden vaih
telun olevan hyvin huomattavan (kuva 24). Hitainta filminkehitystä käytettäessä 
tarvitaan 4,5 kertaa suurempi säteilyannos saman mustuman aikaansaamiseksi no
peimmin toimivaan filminkehitykseen verrattuna. "Nopein" filminkehitys oli epä
kuntoinen ja tulos johtui suureksi osaksi siitä. Tämä aiheutti myös kuvanlaadun 
huonontumisen. Jos vertailusta jätetään pois huonokuntoinen kehitysprosessi, suu
rin suhteellisen nopeuden ero on 2,4-kertainen. Sairaalan eri kehityskoneilla erot 
suhteellisessa nopeudessa olivat keskimäärin noin 20 %. Tällainen nopeusero on 
hyvin selvästi havaittavissa kuvatusta kinefilmistä. 
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Filminkehitysten suuret nopeuserot johtuvat paljolti filminkehitteiden hyvin eri
laisista lämpötiloista ja myös kehityskoneiden erilaisista ratanopeuksista. Ilmeisesti 
myös koneiden tuorestus on säädetty eri tavoin, koska esimerkiksi kiinnitteen ho-
peapitoisuus vaihtelee paljon. Kiinnitteen suuri hopeapitoisuus huonontaa filmien 
säilyvyyttä ja loppuunkulunut kiinnite huonontaa kuvanlaatua. Kahdessa kehityk
sessä hopeapitoisuus oli yli suoritusarvon. Hopeapitoisuuden tulee suositusten mu
kaan olla alle 8 g/l ja normaaliarvona pidetään 3 - 6 g/1.3"30 Kehitteen väärä tuo
restus vaikuttaa kehityksen nopeuteen, kuvan jyrkkyyteen ja huntuun. 

Kliinisen kuvan kannalta tärkeä käyttökelpoinen mustuma-alue on kinefilmissä 
suppeampi kuin tavallisessa röntgenfilmissä. Osittain tämän vuoksi kinefilmi ei saa 
olla sävyntoistoltaan liian jyrkkää. Kehitetyn kinefilmin keskimääräiseksi kontras
tiksi on suositeltu 1,2 - 1,83-5 mikä on selvästi pienempi kontrasti kuin tavallisella 
röntgenfilmillä. Filmin jyrkkyyttä arvioitaessa ja vertailtaessa tulee ottaa huomioon 
se, miltä mustumakäyrän osalta mittaus on tehty. Kehitetyn filmin keskimääräinen 
jyrkkyys on suosituksen mukainen kahta poikkeusta lukuunottamatta, joissa fil
meissä jyrkkyys on suurempi (kuitenkin filmin suoran osan jyrkkyys on yli 1,8 
noin 40 %:lla kaikista filmeistä). Viitteellisinä vertailuarvoina voidaan pitää myös 
tässä tutkimuksessa mitattuja jyrkkyyden keskiarvoja filmin eri mustuma-alueilla. 

Laaduntarkkailumittauksissa filmin kontrasti on suositeltu mitattavaksi mustuma-
alueelta 0,25 - 1,25 yli pohjahunnun.3,7 Alempana mittauskohtana on käytetty 
myös mustumaa 0,15 yli pohjahunnun ja ylempänä mustumia 1,5 - 1,75. Mustu
ma-alueella 0,5 - 1,5 mustumakäyrä on yleensä lähes suora. Filmin vaaleiden 
alueiden (mustuma < 0,5) kontrastin toisto on myös tärkeää yksityiskohtien erot
tumisen kannalta. Mustumakäyrä alkaa usein jo alle mustuman 2,0 kaareutua loi
vemmaksi. 

Koska kehitetty filmi on loivempaa kuin tavallinen röntgenfilmi, tulee myös laa
duntarkkailussa käytettävien sallittujen filmin mustuman vaihtelurajojen olla vas
taavasti pienemmät. Kontrastin ja suhteellisen herkkyyden sallituksi vaihteluväliksi 
on ehdotettu + 0,08 /3,7,27/ ja ± 0,10.31 

Filmin pohjahunnun mustuma riippuu filmistä ja sen kehityksestä. Filminvalmista-
jien mukaan nyt käytössä olleiden normaalisti kehitettyjen filmien pohjahuntu tu
lisi olla alle 0,20. Vain muutamilla erikoisfilmeiilä filmin huntu voi olla suurempi 
tai vastaavasti nyt käytössä olleita filmejä pienempi.3 Filmin mitattu huntu oli yhtä 
poikkeusta (0,33) lukuunottamatta hyväksyttävällä tasolla (< 0,20). Suosirusarvona 
voidaan pitää mustumaa < 0,17. Noin 60 % filminkehityksistä täytti tämän 
suosituksen. 

Filminkehityksellä on selvä vaikutus myös filmin maksimimustumaan. Filmin 
maksimimustuma ei saisi olla liian pieni, koska se rajoittaa tällöin filmin käyttö-
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kelpoista mustumaaluetta. Suuresta maksimimustumasta ei sinänsä ole haittaa, 
kunhan filmin jyrkkyys on sopiva. Tulosten perusteella voidaan suositella, että 
maksimimustuman tulisi olla vähintään 2,3. Filminkehitykset toimivat tämän suh
teen täysin tyydyttävästi. 

Kinefilmin keskimustumaksi on suositeltu 0,7 - 0,9.3-5 (Tavalliselle röntgenfilmille 
otetuissa kuvissa keskimustuma on suurempi, esim. 1,2.) Filminkehityksen nopeus 
tulisi mitata sensitometrifilmistä kinefilmin normaalin keskimustuman alueelta 
(esim. mustuma 0,80 + filmin pohjahuntu). 

Laadunvalvonta oli järjestetty hyvin vain muutamissa paikoissa. Yhdellä röntgen
osastolla myös filrninkehitystä valvottiin röntgenlaitteella valotetun testifilmin 
avulla. Tästä on se etu, että tällöin testifilmi kertoo koko kuvausketjun (röntgen-
laitteistc, filmi, filminkehitys) kunnosta. Edellä mainitulla tavalla tehdyn testifilmin 
lisäksi tulisi kehitysprosessin toimintaa valvoa sensitometrillä valotetun testifilmin 
avulla. Kinefilmien kehitysprosessin laadunvalvonnassa voidaan noudattaa sovelta
en tavallisten röntgenfilmien kehityksen laadunvalvontaan annettuja suosituksia.47-
27̂ 83oj2 Eritytä kinefilmien kehityksen laaduntarkkailuohjeita on kirjallisuudessa 
esitetty vähän. 

Filminkatselulaitteen valoteho voi olla rajoittava tekijä kuvan (filmin) mustumalle 
- toisin sanoen liian mustaksi valotetusta filmistä ei nähdä yksityiskohtia kuvaruu
dulla. Katselulaitetta käytetään yleensä valaistussa huoneessa, jolloin ympäristön 
valoisuus vaikuttaa kuvaan. Huoneen valaistusta tulisi voida himmentää tarvittaes
sa. Kinefilmien katselulaitteille ei tehty mitään laadunvalvontaa. Katselulaitteiden 
kuntoa voidaan seurata testifilmin ja valomittauksen avulla.27 

Kehitystulosta ja sen vaikutusta kuvanlaatuun on vaikea arvioida täsmällisesti pel
kästään kliinisestä kuvasta. Kuvanlaatuun vaikuttavat selvästi myös muut tekijät 
kuin filminkehitys (esim. kuvausarvot, potilas, kuvauslaitteiston kunto). Filmin, 
kehitteen ja filminkehityksen valintojen ja säätöjen avulla voidaan osaltaan vai
kuttaa kuvanlaatuun. Tätä mahdollisuutta tulisi käyttää hyödyksi kuvantamismene-
telmää optimoitaessa. Filminkehityksellä voi olla huomattava vaikutus myös sä
teilyannokseen. Filmin kehitystä optimoiden voitaisiin monissa laboratorioissa 
potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistusta selvästi pienentää, joissakin tapauksissa 
jopa puoleen nykyisestä, kuvanlaadun siitä juuri kärsimättä. 

Yhteenvetona kinefilmien kehityksestä voidaan todeta, että laatutaso vaihtee 
huomattavasti. Vaihtelu on joiltakin osin selvästi suurempi kuin tavanomasissa 
röntgenkehitysprosesseissa. Käyttäjiltä puuttui myös välineitä seurata tai testata 
kehitysprosessin toimintaa. Osittain laadunvalvonnan puutteisiin lienee vaikutta
massa myös tiedon ja mielenkiinnon puute. 
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7.5 Kinekuvan laadun ja annoksen optimointi 

Kinekuvan erotuskyky on riippuvainen mm. käytetystä kuvanvabvistimen kenttä-
koosta (kuva 16). Tässä tutkimuksessa suositettuun vähimmäiserotuskykyyn 
1,9 vp/mm päästään keskimäärin 2 3 - 2 7 cm.n kenttäkoolla. PTCA:ssa isosta ku-
vanvabvistimesta (30 - 40 cm) voi olla hyötyä läpivalaisussa, mutta kinekuva-
uksessa tulisi käyttää näillä kuvanvahvistimilla suurennuskenttää (esim. 23 -
27 cm kenttäkokoa) hyvän kuvanlaadun saavuttamiseksi. 

Kuvanvahvistimien, joiden kenttäkoko on 23 - 27 cm, kinekamerat toimivat kes
kimäärin 0,1 nGy/kuva annostasolla (kuva 21). Jos kamera toimii annostasolla alle 
0,1 jiGy/kuva, kohinan osuus kuvassa väistämättä kasvaa. Yleisesti huonoon kont
rastiin syitä voivat olla mm. korkea kuvausjännite (yli 80 kV), filmin liian pieni 
tai suuri mustuma, hunnuttunut filmi, filmin kehitysprosessin vikatoiminnot ja 
optimoimattomuus. Kuvanlaadun ja potilasannoksen kannalta on tärkeää saada fil
min mustuma sopivaksi (0,7 - 0,9). 

Tarpeettoman suuren jännitteen käyttöön vaikuttaa myös generaattorin riittämätön 
teho (alle 50 kW), pienen fokuksen, suuren kuvanopeuden ja liian lyhyen säteily-
pulssin käyttö (< 6 ms), jotka kaikki nostavat kuvausjänniteen korkeaksi. 

Erikoiskaihtimet ja kentän tarkka rajaus vähentävät sirontasäteilyä, mikä myös 
parantaa kontrastia, vaikka tällöin jännite hiukan nousee. Joissakin laboratorioissa 
otettiin pitkiä tai ylimääräisiä kuvaussarjoja. Kuvauksen määrää voi lisätä mm. 
KV-TV-ketjun huono kuvanlaatu (minkä vuoksi lisäkuvauksella joudutaan var
mistamaan ruiskutuksen onnistuminen), filmin huono kuvanlaatu tai kehityspro
sessin virheellinen toiminta. Hilan käytön katsotaan yleisesti parantavan kuvanlaa
tua, vaikka hila nostaa hieman kuvausjännitettä ja lisää annosta jonkin verran. 
Toisaalta vastasyntyneitä kuvattaessa hilasta ei ole hyötyä. 

Kuvanvahvistimen ikääntyessä sen valotuotto väistämättä heikkenee (konversio-
kertoimen arvo pienenee). Jotta filmille tulevan valon määrä pysyisi vakiona, ki-
nekuvausautomatiikka lisää kuvanvavistimelle tulevaa säteilyn määrää (annosta) 
nostamalla kuvausjännitettä. Tämä muutos tapahtuu hitaasti, mutta aikaa myöten 
seurauksena on potilaan ja kenkilökunnan säteilyrasituksen kasvu ja kuvanlaadun 
(lähinnä kontrastin) huononeminen. Tällöin kameran aukkoa tulisi säätää suurem
maksi, jotta annos ja kuvausjännite saadaan laskemaan. Toisaalta aukon suurenta
minen lisää kuvan kohinaa. Kun kvanttikohina tulee häiritseväksi (esim. 23 -
27 cm:n kuvanvahvistimilla 0,1 fiGy/kuva), ei kameran aukkoa voida enää suuren
taa. Jossain vaiheessa kuvanvabvistimen valotuotto heikkenee niin paljon, että 
kameran aukon säätövara lopppuu ja annostasoa ei voida pitää alle 0,2 nGy/kuva. 
Tällöin kuvanvahvistin on vaihdettava. 
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Kuvanvahvistimen vanhetessa myös kuvan jälkiloiste (lag) lisääntyy. Jälkiloiste voi 
huonontaa kuvanlaatua, jos kuvausannos on pieni ja kuvanopeus suuri, esim. 50 
kuvaa/s. 

Kinekuvausautomatiikan annostasoa tulisi seurata säännöllisesti. Mittaus antaa 
myös suoraa tietoa kuvanvahvistimen konversiokertoimen heikkenemisestä. Siksi 
on tärkeää, että KV-TV-ketjumittausten yhteydessä tarkistetaan myös kinekame-
ran annosautomatiikka ja kuvanlaatu. 

Tutkimustelineiden tulisi olla C- tai U-kaaria, joilla voidaan tehdä tutkimus eri 
projektioista potilasta kääntämättä. Käytettäessä eri projektioita vältetään luuraken-
teen ja verisuonten päällekkäinen varjostus ja tutkittava verisuonisto saadaan 
parhaiten näkyviin. 

Filmin kehityksen laatua tulee tarkkailla säännöllisesti sensitometrifilmin avulla. 
Filminkatselulaite vaikuttaa osaltaan katseltavan kuvan laatuun. Kinefilmien kat
selulaitteen toiminta tulisi tarkistaa ja testata säännöllisesti testifilmin avulla. 

7.6 Potilaan säteilyaltistus 

Ilmoitetut läpivalaisuajat (keskimäärin 6,8 min) ovat lyhentyneet verrattuna 
STUK:n vuosina 1978 - 1981 tehtyyn selvitykseen, jolloin keskimääräinen läpiva-
laisuaika koronaaritutkimuksessa oli noin 10 min.33 Kansainvälisesti on raportoitu 
läpivalaisuaikojen olevan 4 - 8 1 min (taulukko 15). 

Kinekuvauksen kokonaisaika aikuisen potilaan tutkimusta kohden on 5 - 220 s ja 
lapsen 20 - 120 s. Muualla on kuvausaikojen raportoitu olevan aikuisilla 0 -
240 s ja lapsipotilailla 5 - 7 9 s.34""42 Kuvanopeuksien käytössä Suomen ja muiden 
maiden välillä ei ole eroja. PTCA-tutkimusten osuus Suomessa on vielä vähäinen 
( 0 - 4 tutkimusta viikossa/laboratorio), mutta niiden määrän ennakoidaan lisäänty
vän. 

Potilaan annoksen määritykseen on käytetty yleisesti LiF-dosimetriä. Julkaistuissa 
tutkimustuloksissa ihoannokset ovat jonkin verran pienemmät tähän tutkimukseen 
verrattuina (taulukko 15). Joissakin tutkimuksissa on mitattu annoksia myös rönt-
genputken kaihtimiin asennetulla pinta-ala-annosmittarilla (area-exposure-meter). 
Ero LiF-kide- ja pinta-ala-annosmittaustulosten välillä voi johtua ainakin osittain 
siitä, että kiteet eivät ole kaikissa tutkimusprojektioissa säteilykeilassa. NCRP.n 
mukaan27 potilaan ihoannokset kineangiotutkimuksissa ovat tyypillisesti 400 -
1300 mGy, mutta voivat olla huomattavasti tätä suurempiakin.27 
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Vaikka lasten sydäntutkimuksissa läpivalaisuarvot ovat alhaisemmat venattuina ai
kuisten tutkimuksissa käytettäviin, lisäävät säteilyannosta keskimääräistä pitemmät 
läpivalaisuajat (katetrin vienti haluttuun kohtaan on normaalia vaikeampaa ja po
tilaat ovat tehostetussa erityistarkkailussa). Toinen lasten tutkimuksissa käytetyistä 
laitteesta oli huonokuntoinen, teline vanhentunut ja tutkimustilat hyvin ahtaat. Jos 
laitteet ovat hyväkuntoisia ja nykyaikaisia kahden suunnan C- tai U-kaaria, tut
kimuksen suoritus nopeutuu ja potilaan annokset jäävät pieniksi. 

Kinekuvauksen osuudeksi kokonaisihoannoksesta on esitetty vaihtelevia arvioita, 
14 - 91 % (taulukko 15). Tässä tutkimuksessa kinekuvauksen osuus on keski
määrin 59 %. Suomessa FTCA-tutkimuksissa kuvataan jonkin verran enemmän 
kuin muualla. Jossakin sairaalassa kuvataan normaalia enemmän esimerkiksi kirur
gien pyynnöstä. PTCA-tutkimuksissa on jouduttu joskus kuvaamaan paljon siksi, 
että huonon läpivalaisukuvan takia ruiskutuksen onnistuminen on varmistettava 
kuvauksen avulla. Potilasannosta lisää usein myös lyhyen kuvausetäisyyden käyttö. 

Neljällä laitteella oli tehtävä ennen kinesarjaa 3 - 5 s testikuvaus. Tällöin kinesar-
jat ovat todellisuudessa noin 50 % käyttäjien ilmoittamia kuvausaikoja pitempiä 
ja tästä johtuen potilaan säteilyrasitus on kolmasosan suurempi. Tällaiset laitteet 
olivat käytössä mm. lasten sydänasemilla. Yhdessä näistä laboratorioista on kui
tenkin laadittu lapsen painon mukaan valmiit kuvaustaulukot. Tällöin vältytään 
testikuvaukselta ja ennen kaikkea tutkimuksen suoritus nopeutuu. Toisella sydän
asemalla lapsipotilaan annosta on saatu pienennettyä käyttämällä röntgenputkessa 
lisäsuodatuksena 0,1 mm Cu + 1 mm AI. 

Filmin kehityksessä havaitut puutteet ja yleensä kehityksen optimoimattomuus li
säsivät melkein joka toisessa laboratoriossa potilaan säteilyannosta. 

Koska koronaariangiografiatutkimuksissa suurin osa annoksesta tulee kuvauksesta, 
olisi perusteltua läpivalaisuarvojen ja -aikojen lisäksi kirjata ylös myös kuvausar-
vot ja -ajat. Myös pinta-ala-annosmittari antaisi käsityksen siitä, miten paljon 
säteilyä käytettiin tutkimuksen aikana. 

Potilaan efektiiviseksi annokseksi on arvioitu olevan koronaariangiografiatutki-
muksissa 9 - 3 0 mSv.42,43 Tämän tutkimuksen perusteella annos on keskimäärin 
10 mSv. Potilaiden säteilyriskiä voidaan yleensä pitää suhteellisen vähäisenä44, 
koska sepelvaltimopotilaat ovat usein jo varsin iäkkäitä. Kuitenkin vastasynty
neiden riski saattaa kohota merkittäväksi. On arvioitu, että lasten sydäntutkimuksia 
tehdään maassamme vuosittain 300 - 350. 
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Taulukko 15. Potilaan ja lääkärin saama ihoannos sydänangiografiatutkimuksessa eri selvitysten mukaan. 
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Kuvanauhoitus ei huonomman kuvanlaadun vuoksi pysty toistaiseksi korvaamaan 
kinekuvausta. Toimenpideradiologian lisääntyessä kinekuvauksen lisänä DSA-ku-
vaustoiminto voi yleistyä myös sydäntutkimuslaitteistoissa. Tämä saattaa lisätä 
potilaan ja henkilökunnan säteilyrasitusta. 

7.7 Henkilökunnan säteilyaltistus 

Kirjallisuudessa on raportoitu tutkimusta suorittavan lääkärin saama keskimääräi
nen ihoannos yleensä pienemmäksi kuin tässä tutkimuksessa. Tuloksissa on kui
tenkin satakertaisia eroja: arviot silmien annoksista tutkimusta kohden ovat suu
ruusluokkaa 0,01 - 0,8 mSv, kilpirauhasen 0,01 - 0,4 mSv, lantion (lyijykumi-
esiliinan alla) 0,001 - 0,1 mSv ja käsien 0,02 - 1,5 mSv (taulukko 15). 

Tämän tutkimuksen mukaan lääkärin silmien annos tulee rajoittavaksi tekijäksi, 
kun koionaaritutkimuksia tehdään enemmän kuin seitsemän viikossa ja ei käytetä 
erillistä ylävartalosuojaa. Käsien annosraja saattaa ylittyä jo kymmenen tutkimuk
sen jälkeen. Samaan tulokseen on päädytty myös eräässä toisessa viimeaikaisessa 
tutkimuksessa.45 On kuitenkin huomattava, että käsien ja suojaamattomien silmien 
annos voi ylittyä jo kolmessa koronaaritutkimuksessa, jos sarjojen lukumäärä on 
enemmän kuin 10 ja kuvausaika sarjaa kohti 10 s. Kuvausnopeuden ollessa suu
rempi kuin 25 kuvaa/s, tulisi sarjojen lukumäärää tai sarjan kestoa vastaavasti 
rajoittaa. Läpivalaisuaika viikossa ei saisi tutkijaa kohden ylittää yhtä tuntia. 

Monet lääkärit eivät pidä Pb-silmälasien käyttöä riittävänä suojana (heidän mie
lestään ne eivät suojaa tarpeeksi hyvin sivulta tulevalta säteilyltä) ja toisaalta 
niiden käyttö koetaan hankalaksi. Tämän vuoksi moniin laboratorioihin on asen
nettu katosta, seinästä tms. riippuva liikuteltava lyijylasisuoja (1 mm Pb), jolla 
lääkäri voi suojata yläruumiinsa ja päänsä. Viidessä laboratoriossa ei ollut tällaista 
suojaa vaan liikuteltava suojaseinä. Tällaisia erillisiä suojia on hankala käyttää 
mm. steriliteetin takia ja se hidastaa myös tutkimuksen suoritusta. Tämän vuoksi 
suojia käytetään vähän. Joissakin laboratorioissa suojien käyttöä hankaloittavat ah
taat tutkimustilat. 

Kirjallisuudessa tehtyjen arvioiden perusteella kardiologi tekee 5 - 1 0 sydänan-
giografiatutkimusta viikossa. Lisäksi hän voi tehdä biopsioita (näytteiden ottoja) 
ja sydäntahdistimen asennuksia läpivalaisua käyttäen. Suomessa tutkimusmäärä 
lääkäriä kohden on 2 - 4 viikossa lukuunottamatta kahta kolmea laboratoriota, 
jossa se voi olla 5 - 1 0 tutkimusta viikossa. 

Tässä tutkimuksessa tehtyjen mittausten perusteella päivittäin koronaariangiogra-
fiatutkimuksia tekevän lääkärin kaulan kohdalla pidettävään dosimetriin tulee kes
kimäärin 86 mSv annos vuodessa (tyypillinen vaihtelu 30 - 240 mSv). Kardiolo-
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gien keskimääräiset mitatut vuosiannokset STUK:n annosrekisterin mukaan vuonna 
1990 olivat 2,2 mSv ja toimenpideradiologien 10 mSv. Suurin mittaustulos oli 
72 mSv. Kuitenkin normaalin tarkkailujakson (3 kk) aikana on mitattu useita suu
ria 5 - 20 mSv:n yksittäisiä annoksia. Ilmeisesti lääkäreillä vuosiannokset olisivat 
olleet vieläkin suuremmat, jos näistä suurista annoksista ei olisi välittömästi huo
mautettu. 

Tutkimuksessa mukana oleva avustava hoitaja (joskus anestesialääkäri) on lähellä 
säteilykeilaa (yleensä noin 1 m etäisyydellä). Päivittäin hän voi avustaa useissa 
tutkimuksessa. Pahimmassa tapauksessa hänen silmiensä viikkoannos voi olla sa
maa suuruusluokkaa kuin tutkimusta suorittavan lääkärin annos.46 Suojautumisessa 
hänen tulisi käyttää katosta riippuvaa ikkunallista Pb-suojaa, milloin se työskente
lyn kannalta on mahdollista. 

Dosimetri voi aliarvoida annosta useasta syystä. Jos sitä pidetään esiliinan päällä 
(joskus sitä pidetään virheellisesti allakin) lähellä kaulaa tai kaulanauhassa, käyt
täjän olkapää tai käsivarsi voi varjostaa sitä. Myös dosimetrin suuntariippuvuuden 
vuoksi annoksesta voi jäädä rekisteröimättä jopa 50 %. On tärkeää kiinnittää en
tistä enemmän huomiota dosimetrin pitopaikkaan. Suoritettu annosmittaus CaSo4-
dosimetreilla osoittaa, että käyttäjän olkapää saa suurimmat annokset eli kokonais-
annos kertyisi suurimmaksi osaksi tutkimusprojektioista, joissa röntgenputki on 
kallistettuna LAO 60 - 90°. Tämän vuoksi, kun lääkäri työskentelee potilaan 
oikealla puolella, dosimetri tulisi sijoittaa vasempaan olkapäähän kohtisuoraan 
säteilyn tulosuuntaan. On suositeltavaa seurata myös käsien annosta sormidosimet-
rilla. 

Aktiivisesti sydänangiografioita tekevän kardiologin tai radiologin on arvioitu 
saavan keskimäärin 5,6 - 18 mSv efektiivisen annoksen (annosekvivalentin) vuo
dessa.46,47 Tämän tutkimuksen perusteella heidän efektiivinen annoksensa (annos-
ekvivalentti) on keskimäärin 7 mSv. Toimenpideradiologien dosimetreilla mitattu 
ja STUK:n annosrekisteriin kirjattu annos on noin 30 kertaa suurempi kuin efek
tiivinen annos.48 Jos radiologi käyttää lyijykumiesiliinan lisäksi myös silmä- ja 
kilpirauhassuojia, efektiivinen annos on noin 1/50 kirjatusta annoksesta. Efektii
visen annoksen määritykseen liittyy käytetyistä laskentamalleista johtuvia virhete
kijöitä. Virhe voi olla ±30 - 60 %.4i 

STUK:n annosrekisterin mukaan noin 50 kardiologia ja radiologia tekee aktiivi
sesti sydänangiografiatutkimuksia. Näin ollen heidän kollektiivinen annoksensa 
vuodessa olisi 350 mSv (50 x 7 mSv). Annokseen liittyvä riski ICRP 60 mukaan 
on 4 % /Sv. 
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Viime aikoina on arvioitu45, että sydanangiografioita suorittavien henkilöiden an
nokset ovat lähes kaksinkertaiset muissa angiografioissa mitattuihin annoksiin ver
rattuina. On pelättävissä, että uusien laitteiden ja laboratorioiden toimiessa täyste-
hoisesti ja vaativien tutkimusten lisääntyessä henkilökunnan annosrajat tulevat 
ylittymään etenkin, jos käyttäjät eivät kiinnitä tarpeellista huomiota säteilysuoje
luun sekä säteilyn käyttöönsä. On myös tärkeää seurata laitteen toimintakuntoa ja 
filmikehitystä säännöllisesti. 

7.8 Puutteellisuudet 

Mitattuja tuloksia verrattiin kirjallisuudessa ja tässä tutkimuksessa annettuihin 
suosituksiin. Laite luokiteltiin puutteelliseksi, jos parametrin arvo ei täytä suosi-
tusarvoa. Tällöin yhdessä laitteessa oli mahdollista olla enintään 25 puutteellisuut
ta. Yhtä laitteita kohti oli keskimäärin 5,3 puutteellisuutta (kuva 36). Kaikissa 
laitteissa oli vähintään yksi puutteellisuus ja enimmäismäärä eli kymmenen puut
teellisuutta, esiintyi kahdessa laitteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille laitteille 
olisi tehtävä korjaustoimenpiteitä, mikäli laitteiden haluttaisiin olevan tämän 
tutkimuksen suositusten mukaisia. Yhteensä kaikissa laitteissa oli 90 puutteelli
suutta, mikä on 46 % puutteellisuuksien mahdollisesta enimmäismäärästä. Useita 
puutteellisuuksia ja vikatoimintoja esiintyi myös filminkehityksessä ja suojauksis
sa. Säännöllisen ja asiantuntevan laitteiden ja filmin kehityksen toiminnan laadun
valvonnan avulla useimmat viat ja puutteet voidaan havaita ja korjata heti. 

Keskiarvo 5,3 puutteellisuutta 
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Kuva 36. Puutteellisuuksien määrä suositusten mukaan arvioituna. 
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7.9 Tutkimustilat 

Henkilökunnan mielestä röntgentilat olivat ahtaat ja epäkäytännölliset noin puo
lessa kaikista laboratorioista. Ahtaat tilat hankaloittavat steriiliä työskentelyä ja 
voivat haitata tai estää esimerkiksi erillisten säteilysuojien käyttöä. Myös uusissa 
tutkimustiloissa on havaittu puutteita. Sydänangiografiarutkimuslaitteistot ovat 
kooltaan suuria, oheislaitteita on paljon ja steriili työskentely vaatii runsaasti tilaa. 
Ohjaushuoneessa on runsaasti laitteistoja ja siellä on samanaikaisesti useita hen
kilöitä. Tilojen suunnittelussa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tilojen toimi
vuuteen. 

Kahden suunnan läpivalaisu- jakuvauslaitteistolla varustetun angiografiatutkimus-
tilojen on oltava yleensä röntgenrutkunustiloista suurimpia. Aiemmin on suositeltu, 
että tämäntyyppisten tilojen tutkimushuoneen tulisi olla kooltaan yli 40 m2 ja oh-
jaushuoneen 10 - 20 m2.4* Tutkimushuoneen riittävä koko on 40 - 55 m2 ja oh-
jaushuoneen 10 - 20 m2, riippuen tutkimuslaitteistosta ja henkilökunnan määrästä. 
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LIITE i(6) 

Sydänangiografialaitteita, säteilynkäyttöä, kinefilmin 
kehitystä, laadunvalvontaa ja tutkimustiloja koskevia 
suosituksia 

Koska sydänangiografioihin liittyy huomattavan suuri säteilyaltistuksen mahdolli
suus, tulisi röntgenlaitteiden toimivuudelle, laitteiden käytölle, filmin kehitykselle 
ja laadunvalvonnalle asettaa erityisvaatimuksia. Tämän tutkimuksen perusteella 
esitämme seuraavat suositukset: 

1. TUTKIMUSTELINE JA SEN RAKENNE 

* Telineen tulee olla ns. C- tai U-kaariteline, joka on kallistettavissa RAO 
0 - 90°, LAO 0 - 9 0 ° projektioihin sekä kranio-kaudaalisuunnissa -45 
- +45°. 

Ns. kaksitasotelineen (kaksi C- tai U-kaaritelinettä) käyttö kaikissa 
sydänangiografiatutkimuksissa on suositeltavaa, koska se nopeuttaa 
tutkimuksen suoritusta. 

* Kuvanvahvistimen edessä tulee käyttää hilaa, jonka lamellien määrä on 
4 0 - 4 4 kpl/cm ja hilasuhde 8 - 10. Lasten sydänangiolaitteissa hilan 
tulee olla irroitettava. 

* Röntgenputken kaihtimissa tulisi olla sydänangiografiaan suunnitellut 
erikoiskaihtimet (ns. wedge-filter-kaihtimet). 

Röntgenputken kaihtimissa tulee olla automaattinen kentänrajoitin, joka 
rajaa aina säteilykeilan enintään kuvanvahvistimen kokoiseksi. 

Laitteessa tulisi olla pinta-ala-annosmittari ja se tulee olla, jos laitteella 
tehdään toimenpideradiologisia tutkimuksia. 



2. GENERAATTORI JA SEN TOIMINTA 

* Generaattorin tehon tulisi olla vähintään 50 kW. 

* Generaattorin tuottaman säteilypulssin tulisi olla 6 - 8 ms aikuisten ja 
1 - 3 ms lasten kuvauksissa. Kuvanopeuksien valintamahdollisuuden 
tulisi olla ainakin 25 ja 50 kuvaa/s (lasten kuvauksissa jopa 90 kuvaa/s). 

* Laitteessa tulee olla läpivalaisujännitteen ja -virran automatiikka. Näiden 
aivojen tulee olla käyttäjän näkyvissä. 

* Kinekuvauksen arvojen tulee säätyä automaattisesti läpivalaisun tai 
kuvauksen perusteella. Testikuvaus saisi kestää enintään 0,5 s tai 5 
testipulssia. 

* Röntgenputken annosnopeus (ilmakermanopeus) 30 cm etäisyydellä ku-
vanvahvistimen etupinnasta ei saa ylittää 88 mGy/min. Jos laitteessa on 
ns. korkeakontrastitoiminta (läpivalaisuvirtaa voidaan nostaa monikertai
seksi), korkeampi ilmakermanopeus sallitaan edellyttäen, että: 
1) ääni- tai valomerkki ilmoittaa käyttäjälle, milloin ilmakermano

peus voi ylittää 88 mGy/min 
2) erillisestä pinta-ala-annosmittarista voidaan tutkimuksen jälkeen 

todeta potilaan saama annos. 

3. KV-TV-KETJU 

* Läpivalaisuautomatiikan säätämä annosnopeus kuvanvahvistimen etupin
nalla tulisi olla 0,3 - 0,4 (iGy/s kenttäkoon ollessa 23 - 27 cm (fantomi 
20 mm AI). Vastaavasti suurennuskenttäkokojen annosnopeuden tulisi 
olla alle 1,5 piGy/s. 

* Erotuskyky TV-monitorilta visuaalisesti tarkasteltuna tulisi olla vähin
tään 1,4 vp/mm (kenttäkoko 2 3 - 2 7 cm). 

Kontrastikynnys (mm AI) tulisi olla enintään 0,3 mm AI eikä se saa olla 
huonompi kuin 0,5 mm AI. 



4. KINEKUVAUS 

Kuvausautomatiikan säätämä annos/kuva kuvanvahvistimen etupinnalla 
tulisi olla 0,10 - 0,14 jiGy/kuva, eikä se saa ylittää arvoa 0,20 u.Gy/kuva 
(kuvanvahvistimen kenttäkoko 2 3 - 2 7 cm, absoibaattorina 20 mm Al-
fantomi). 

Erotuskyvyn filmiltä visuaalisesti tarkasteltuna tulisi olla vähintään 
1,9 vp/mm. 

5. KINEFILMIN KEHITYS 

* Kinefilmit tulisi kehittää erityisellä kinefilmikehityskoneella. Filmin 
kehitys tulee säätää käytettävän filmin, kehitteen ja kehityskoneen mu
kaan yksilöllisesti siten, että saadaan kehityksen osalta hyvä kuvanlaatu, 
kuitenkaan säteilyannosta sen vuoksi tarpeettomasti kasvattamatta. 

* Filmin kehityksen suhteellinen nopeus tulisi säätää niin suureksi kuin se 
tarvittavan kuvanlaadun kannalta on mahdollista. 

* Kuvanlaatua voidaan arvioida kuvan mustuman, erotuskyvyn, kontrastin-
toiston ja rakeisuuden perusteella. Kuvaa tulisi arvioida sekä kliinisen 
kuvan, että testikuvien perusteella. 

* Filmin kehitys tulisi säätää siten, että filmin kontrasti tulee sopivaksi 
(keskim. kontrasti 1,2 - 1,8) huomioonottaen kuvauskohde. Kinefilmin 
kontrasti ei saa olla kuitenkaan liian suuri. 

* Kehitetyn filmin pohjahuntu (mustuma) tulisi olla < 0,17 ja sen tulee 
olla < 0,20. Filmin maksirnimustuman tulee olla riittävän suuri (> 2,3). 

* Filmi tulisi valottaa ja kehittää siten, että sen keskimustuma on 0,7 -
1,0. 

* Filmin kehitykselle tulee tehdä säännöllisesti laaduntarkkailumittaukset. 
Testifilmi (sensitometrifilmi) tulisi kehittää mieluiten päivittäin kuitenkin 
vähintään kerran viikossa. Testifilmi tulisi kehittää aina ennen tutkimus
ta, jos kehityskone on ollut käyttämättä useita päiviä. Filmistä mitataan 
filmin pohjahuntu, suhteellinen nopeus ja filmin kontrasti. 
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* Kehitysprosessin suhteellinen nopeus tulisi mitata sensitometrifilmin 
portaasta, jonka nettomustuma on 0,8 - 1,0. 

Filmin keskimääräinen kontrasti mitataan kahden sensitometrifilmin 
portaan erotuksena. Tällöin toisen portaan nettomustuma on noin 0,25 ja 
toisen noin 1,25 - 1,50. 

Kehitetyn sensitometrifilmin mustumakäyrä tulisi piirtää tarvittaessa ja 
esim. kehitteiden vaihdon jälkeen. Mustumakäyrää verrataan referenssinä 
olevaan mustumakäyrään. 

* Kehitysprosessin laaduntarkkailussa sallituiksi testifilmin mustuman 
vaihtelurajoiksi suositetaan: 

Filmin huntu < 0,17 (tulee olla < 0,20) 
Suhteellisen herkkyyden vaihtelu + 0,08 (± 0,10) 
Keskimääräisen kontrastin vaihtelu + 0,08 (+ 0,10) 

Suhteellisen herkkyyden ja kontrastin suhteen sallittava vaihteluväli 
riippuu mm. filmin ja kehityksen jyrkkyydestä. Erikoisfilmeille arvioin-
tirajat voivat olla osittain tästä suosituksesta poikkeavat. 

Kehitteen lämpötila, ratanopeus, tuorestus, nestekierto, kiinnitteen 
hopeapitoisuus ja muu toimintakunto tulisi myös tarkistaa säännöllisesti. 
Kiinnitteen hopeapitoisuuden tulisi olla 3 - 6 g/l (tulee olla alle 8 g/l). 

Pimiön suojavalojen sopivuus kinefilmiUe tulisi testata vuosittain ja 
esimerkiksi lampunvaihdon yhteydessä. 

6. KÄYTÖN OPTIMOINTI 

* Aikuisten kuvauksissa tulisi käyttää 25 kuvaa/s kuvanopeutta. Suurempaa 
kuvanopeutta saisi käyttää ainoastaan lasten kuvauksissa tai milloin se on 
erityisen perusteltua. Kuvasarjan kesto olisi rajoitettava mahdollisimman 
lyhyeksi. 

* Jos laitteessa on kuvauspulssin pituuden valintamahdollisuus, aikuisten 
kuvauksissa tulisi käyttää noin 6 ms (ei alle 6 ms) ja lasten 1 - 3 ms 
kuvauspulsseja. 

* Kuvaukseen tulisi käyttää ensisijaisesti isoa fokusta (0,9 - 1,2 mm). 
Pienen fokuksen käyttö (< 0,6 mm) on suositeltavaa vain pieniä lapsia 
kuvattaessa. 
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* Kuvanvahvistin tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle potilasta. 

7. SÄTEILYSUOJAIMET JA NIIDEN KÄYTTÖ 

* Tutkimushuoneessa tutkimuksen aikana oleskelevien on pidettävä 
0,5 mm lyijykumiesiliinaa tai oltava muun suojan takana (1 mm Pb). Jos 
tutkimukseen osallistujat joutuvat olemaan läpivalaisun tai kuvauksen 
aikana lähellä säteilykeilaa (< 1 m) myös ylävartalo ja pää olisi suojatta
va. 

* Tutkimushuoneessa tulisi olla kaksi katosta tms. riippuvaa liikuteltava 
suojaa, joiden lyijyvasteen tulisi olla vähintään 1,0 mm Pb. 

* Kauiasuojainia (0,5 mm Pb) ja suojalaseja (0,5 mm Pb) olisi käyieiiävä, 
jos riippuvaa Pb-suojaa ei voida käyttää. 

* Suositetaan myös tutkimuspöytään kiinnitettävää 0,5 mm Pb -kumi-
suojaa, joka suojaa potilaasta siroavalta säteilyltä. 

8. LAADUNVALVONTA JA ANNOSTEN SEURANTA 

* Tutkimuslaitteistolle on järjestettävä säännöllinen, vähintään vuosittain 
toistuva laadunvalvonta, jossa tarkistetaan, että laite toimii esitettyjen 
vaatimusten ja suositusten mukaisesti. 

* Käyttäjien säteilyannoksia on seurattava henkilökohtaisten dosimetrien 
avulla. Jos läpivalaisuajat tai kuvaussarjat ovat poikkeuksellisen pitkiä, 
pään ja käsien annoksia tulisi seurata lisädosimetrien avulla. 

* Tutkimuksesta tulisi kirjata ylös läpivalaisuarvojen lisäksi myös ku
vasarjojen määrä ja pituus. Kirjaamisen sijasta voidaan merkitä muistiin 
pinta-ala-annosmittarin antama lukema. 

9. TUTKIMUSTILAT 

* Tutkimushuoneen pinta-alan tulisi olla yli 40 m2 (40 - 55 m2) ja muo
doltaan sellainen, että sen käyttö on toiminnallisesti hyvä. Tutkimushuo
neeseen tulee voida sijoittaa tarvittava oheislaitteisto ja erilliset liikutel
tavat säteilysuojat, huoneeseen tulee voida tuoda potilassänky ja siinä 
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tulee olla riittävästi liikkumatilaa henkilökunnalle. Röntgenhuoneen 
valaistuksen tulee olla säädettävä. 

Objausbuoneesta/säätötilasta tulee olla hyvä näkö- sekä kuuloybteys 
potilaaseen. Huoneen tulisi olla riittävän suuri (noin 15 - 20 oi2). 
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