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JOHDANTO

Valtakunnallisen valmiustoiminnan kehittäminen ja Euroopan Unionin aset-
tamat vaatimukset ovat ajankohtaisia haasteita säteilysuojelussa. EU on jul-
kaissut uuden lääketieteellistä säteilynkäyttöä koskevan direktiivin, joka
jäsenmaiden on saatettava voimaan vuonna 2000. Direktiivissä kiinnitetään
huomiota röntgenlaitteiden toimintaan ja laadunvarmistukseen, tutkimusten
suorittamiseen, potilasannoksiin ja henkilöstön kouluttamiseen. Direktiivissä
on annettu vain periaatteet; yksityiskohtaiset soveltamisohjeet on annettava
kussakin maassa erikseen. Aikaa ohjeiden laatimiseen on vain vähän, joten
niiden pohdinta eri osapuolten kesken on aloitettava mitä pikimmin.

Tässä raportissa tuodaan esille ajankohtaista tietoa uudesta EU:n direktii-
vistä, säteilyturvallisuudesta, laadunvarmistuksesta, tutkimusmääristä,
uusista mittausmenetelmistä ja säteilyannoksen laskentamenetelmistä. Ar-
tikkelit perustuvat pääasiassa seminaarin "Säteilyturvallisuus ja laadunvar-
mistus röntgendiagnostiikassa 1998" luentoihin sekä muutamiin aikaisempiin
luentoihin. Raportissa käsitellään myös säteilyn uhkakuvia ja valmiustoimin-
taa valtakunnallisella tasolla ja sairaalan näkökulmasta. Sairaalan valmius-
suunnitteluun liittyy myös varautuminen säteilyonnettomuuksiin.
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SÄTEILYN UHKAKUVAT

Jukka Laaksonen
Säteilyturvakeskus

Säteilyaltistus on osa elinympäristöä

Säteily on siitä poikkeuksellinen "ympäristöinyrkky", että sitä on aina esiin-
tynyt normaalissa ihmisen elinympäristössä. Väestön valtaenemmistölle luon-
non säteilyn aiheuttama säteilyannos on paljon suurempi kuin ihmisen toi-
minnasta johtuvan keinotekoisen säteilyn aiheuttama annos. Luonnon
säteilyn määrä ja sen vaihtelu paikasta toiseen tarjoavatkin sopivan mit-
takaavan ihmisen synnyttämien säteilylähteiden arviointiin.

Keskimäärin suomalaiset saavat vuodessa noin 4 mSv säteilyannoksen. Siitä
puolet aiheuttaa rakennusten sisätiloissa hengitysilmassa oleva radonkaasu.
Runsas neljännes kertyy luonnosta saatavasta muusta säteilystä, ja vajaa
neljännes lääketieteellisiin tarkoituksiin annetusta säteilystä. Säteilyannos
näistä lähteistä vaihtelee suuresti: jotkut saattavat selvitä koko vuoden yh-
teensä alle 1 mSv säteilyannoksella, mutta toisaalta tuhansien suomalaisten
vuotuinen säteilyannos ylittää 10 mSv.

Lääketieteellisen käytön ohella suomalaisia ovat eniten altistaneet keinotekoi-
selle säteilylle ilmakehässä vuoteen 1962 asti tehdyt ydinasekokeet ja Tsher-
nobylin ydinturma vuonna 1986. Ydinasekokeiden seurauksena kertyvä koko-
naisannos juuri ennen kokeiden alkua syntyneelle suomalaiselle koko hänen
elinaikanaan on suuruusluokkaa 1 mSv ja Tshernobylin onnettomuudesta
kertyvä vastaavasti 2 mSv.

Ydinenergian käytöstä Suomessa ja lähialueilla saadut säteilyannokset ovat
niin pieniä, että ne eivät näy lainkaan samassa mSv-mittakaavassa, jolla
edellämainittuja säteilyannoksia mitataan. Niistä puhuttaessa pitää mit-
takaavaa pienentää yli tuhatkertaisesta Ydinenergian käytöstä saatavat
säteilyannokset tulevat vastaisuudessakin pysymään merkityksettöminä, ellei
jollakin lähialueen ydinvoimalaitoksella satu ydinturmaa eli vakavaa reakto-
rionnettomuutta.
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Olennainen lisä suomalaisten saamaan säteilyannokseen voisi tulla kahdesta
syystä: ydinaseen käytöstä alle tuhannen kilometrin etäisyydellä maastamme
tai vakavasta ydinvoimalaitosonnettomuudesta joko Suomessa tai lähialu-
eella.

Erikseen on syytä huomauttaa, että vastoin yleistä uskomusta ydinjätteiden
käsittelyyn tai varastointiin ei liity suuren säteilyonnettomuuden mahdol-
lisuutta. Korkea-aktiiviset ydinjätteet Suomessa ja lähialueilla ovat kiin-
teässä keraamisessa muodossa eikä niiden käsittelyn tai varastoinnin yhtey-
dessä voi esiintyä sellaisia kemiallisia tai fysikaalisia ilmiöitä, jotka aiheut-
taisivat vaaran radioaktiivisten aineiden äkillisestä laajamittaisesta leviämi-
sestä.

Ydinaseisiin liittyvät uhkat

Ilmassa tai maan pinnalla räjähtävä ydinase aiheuttaisi lähietäisyydellä tu-
hoisia paine- ja polttovaikutuksia. Vaikutusta pahentaisi vielä ns. alkusäteily,
joka lähtisi suoraan räjähdyksen aiheuttavista ydinreaktioista. Näiden
ilmiöiden vaikutusetäisyyksiä erisuuruisilla aseilla on mainittu taulukossa I.

Taulukko I. Eri suuruisten ydinräjähdysten vaikutusetäisyyksiä.
ETÄISYYS (km)

Vaikutukset

(räjähdys optimikorkeudella)

Paine

talojen väestönsuojat tuhoutuvat

vahvat rakennukset vaurioituvat korjauskelvot-

tomiksi

heikot rakennukset vaurioituvat korjauskelvot-

tomiksi

ikkunat särkyvät, vaurioita tulee oviin, väliseiniin

Poltto

2. asteen palovammoja (rakkoja palaneissa paikois-

sa); helposti syttyvät aineet syttyvät tuleen

Alkusäteily

lähes kaikki ihmiset saavat säteilysairauden, osa

kuolee

Räjähdysvoimakkuus

1 kt 10 kt 100 kt 1 Mt

3

0,4 0,8 1,6 3,5

0,8 1,7 3,6 8

3.5 7,5 16 34

0,8 2,3 6,3 16

0,9 1,3 1,8 2,5
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Välittömän vaikutusalueen ulkopuolella uhkana olisi räjähdyksessä syntyvien
radioaktiivisten aineiden lähettämä säteily. Nämä aineet kulkisivat radioak-
tiivisena pilvenä tuulen mukana ja niitä laskeutuisi jatkuvasti maahan pilven
kulkureitille. Suurikokoisten räjähteitten aiheuttama radioaktiivinen las-
keuma voisi tappaa suojautumattomia ihmisiä satojen kilometrien päässä.

Esimerkkinä voidaan mainita laskelma, jossa on tarkasteltu yhden manner-
tenvälisen monikärkiohjuksen iskua Pietarin alueelle. Tällaisessa ohjuksessa
on tyypillisesti ollut kymmenen 200 kilotonnin räjähdettä. Jos säätila olisi
mahdollisimman epäsuotuisa, radioaktiivinen pilvi voisi tulla kapeana vanana
muutamassa tunnissa suoraan Lappeenrantaan. Suojautumaton lappeenran-
talainen saisi tällöin vuorokauden kuluessa räjähdyksestä säteilyannoksen
6000 mSv, joka suurella todennäköisyydellä johtaisi kuolemaan. Jos pilvi jat-
kaisi samaa linjaa Mikkeliin, Jyväskylään ja edelleen Kokkolaan, saisi mik-
keliläinen vuorokaudessa säteilyannoksen 2500 mSv, jyväskyläläinen vajaat
1000 mSv ja kokkolalainen vajaat 100 mSv. Ilman suojautumista esiintyisi
Mikkelissäkin muutaman viikon kuluessa säteilystä johtuvia kuolemanta-
pauksia ja Jyväskylässä sairastumista. Kokkolassa ei välittömiä terveyshait-
toja esiintyisi, mutta suojautuminen olisi sielläkin perusteltua, jotta riski
myöhemmin ilmenevistä syöpäsairauksista pysyisi mahdollisimman pienenä.

Ydinaseiden aiheuttamaa pitemmän aikavälin saastumista havainnollistaa
kuva 1. Siinä on esitetty vuoden kuluessa kertyvä säteilyannos eri alueilla, jos
Suomenlahden rannikolla räjähtää 1 megatonnin suuruinen ydinase. Koko
varjostetulla alueella säteilyannos ylittää 20 mSv, joka on säteilytyöntekijän
annosraja viidelle peräkkäiselle vuodelle laskettuna keskiarvona (yksittäisenä
vuonna annos ei saa ylittää arvoa 50 mSv). Laskelma on tehty olettaen, että
räjähdyksen jälkeen puhaltaa runsaan vuorokauden ajan tasainen etelätuuli,
joka kuljettaa saastepilven sikarin muotoiseksi laskeumaksi yli Suomen.
Säteilyannos on laskettu olettaen, että laskeuma-alueen väestö evakuoidaan
tai suojataan hyviin väestösuojiin ensimmäisen viikon ajaksi, jolloin säteily-
annosta ei kerry lainkaan. Viikon kuluttua oletetaan väestön palaavan taas
normaaliin elämään. Olettamukset sekä suojauksesta että paluusta ovat tie-
tenkin epärealistisia, mutta tarkoitus onkin vain havainnollistaa annosta, joka
kertyisi tällaisella tavalla.
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Kuva 1. Vuoden kuluessa kertyvät säteilyannokset (mSv) laskeumasta, jonka
aiheuttaisi 1 megatonnin ydinräjäytys Suomenlahden rannalla. Ensimmäisen
viikon aikana kertyvää annosta ei ole otettu huomioon, vaan on oletettu täydel-
linen suojautuminen viikoksi heti räjähdyksen jälkeen.

Vertailtaessa keskenään yhtäältä edellämainittuja esimerkkejä strategisista
ydinaseista ja toisaalta vakavaa ydinvoimalaitosonnettomuutta, jota
käsitellään jäljempänä, havaitaan, että ydinaseisiin liittyy moninkertaisesti
suurempi ja laajemmalle alueelle ulottuva säteilyuhka.

Ydinräjähteen aiheuttama laskeuma eroaa ydinvoimalaitosonnettomuudesta
siinä suhteessa, että siihen sisältyvät radioaktiiviset aineet ovat keskimäärin
olennaisesti lyhytikäisempiä kuin mahdollisessa ydinvoimalaitosonnet-
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tomuudessa vapautuvat aineet. Jos esimerkiksi ydinräjähdelaskeuman säteily
on tunnin kuluttua räjähdyksestä tuhat kertaa voimakkaampaa kuin ydinvoi-
malaitosonnettomuuden päästön säteily vastaavana ajankohtana, on se jo
neljän päivän päästä pienentynyt samalle tasolle ja vuoden kuluttua noin
kolmeen prosenttiin ydinvoimalaitosonnettomuuden päästön säteilystä.

Ydinräjähdyksen ja ydinvoimalaitosonnettomuuden erilainen luonne pitää
ottaa huomioon myös suojautumisen suunnittelussa: ydinräjähdyksen tapauk-
sessa suojatoimien pitää olla nopeita ja tehokkaita. Toisin sanoen suojautumi-
nen ydinräjähdyksiltä vaatii nopeasti saavutettavia väestösuojia, mutta ydin-
voimalaitosonnettomuuksia varten ei väestösuojien rakentaminen ole pe-
rusteltua.

Lähialueen ydinvoimalaitokset

Lähialueen ydinvoimalaitokset voidaan uhkakuvaa ajatellen jakaa kahteen
ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat voisivat vakavan onnettomuuden
sattuessa aiheuttaa Suomessa sellaisen säteilytason kasvun, että se haittaisi
yhteiskunnan toimintaa. Toiseen ryhmään kuuluvat voisivat aiheuttaa
samantapaisen säteilytilanteen, joka koettiin vuonna 1986 sattuneen Tsher-
nobyl-onnettomuuden seurauksena.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat omat ydinvoimalaitoksemme ja naapuri-
maiden laitoksista Kuola, Leningrad ja Forsmark. Toiseen ryhmään kuuluvat
muut Venäjän, Ruotsin ja Keski-Euroopan ydinvoimalaitokset. Toisen ryhmän
kanssa seurauksiltaan samanlaista uhkaa edustavat Suomenlahdella liiken-
nöivien ydinkäyttöisten alusten reaktorit, jotka ovat kooltaan alle kymmenes-
osa ydinvoimalaitoksen reaktoreista. Tällaista liikennettä on kuitenkin erit-
täin vähän, nykyään kaiketi harvemmin kuin kerran vuodessa.

Karttapiirros lähimpien laitosten sijainnista on kuvassa 2. Mainittu jako
kahteen ryhmään perustuu maantieteelliseen etäisyyteen ja vakavimman
kuviteltavissa olevan onnettomuuden potentiaalisiin seurauksiin, mutta ei ota
huomioon onnettomuuden todennäköisyyttä.

11
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KUK*

Kuva 2. Suomea lähinnä olevien ydinvoimalaitosten sijainti.

Seuraavassa joitakin perustietoja lähimmistä naapurimaiden laitoksista.

Kuolassa on neljä 440 MW tehoista VVER-tyyppistä ydinvoimalaitosta. Kaksi
vanhinta yksikköä käynnistyivät 1973 ja 1974, kaksi uudempaa 1981 ja 1984.
Loviisaan tarjottiin aluksi vanhimpien yksiköiden kaltaista laitosta, mutta
ehdotusta ei hyväksytty, koska turvajärjestelmät eivät vastanneet suomalaisia
vaatimuksia. Uudempien laitosten suunnittelussa sovellettiin jo osittain
samoja turvallisuusperiaatteita, joihin venäläiset olivat tutustuneet Loviisa-
hankkeen yhteydessä, mutta toteutuksen yksityiskohdat jättävät vielä paljon
sijaa kritiikille. Samanlaisesta perusrakenteesta huolimatta Kuolan laitokset
ovat siis olennaisesti erilaisia kuin Loviisan voimalaitos.

12
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Leningradin voimalaitos koostuu neljästä 1000 MW tehoisesta RBMK-
tyyppisestä ydinvoimalaitosyksiköstä. Sielläkin 1973 ja 1975 käynnistyneet
kaksi yksikköä edustavat vanhempaa sukupolvea kuin 1979 ja 1981 käyn-
nistyneet uudemmat yksiköt. Olennaisilta osiltaan Leningradin laitos on
samanlainen kuin onnettomuudessa tuhoutunut Tshernobylin laitos. Kuiten-
kin sen reaktoreiden rakennetta muutettiin Tshernobylin antamien opetusten
perusteella niin, että vastaavan reaktoriräjähdyksen mahdollisuus on suljettu
pois rakenteellisin ratkaisuin. Useita muita turvallisuutta lisääviä muutoksia
on tehty pitkissä perusparannusseisokeissa. Laitoksen 1. yksikkö oli pysäytet-
tynä muutostöiden tekemiseksi vajaat kaksi vuotta 1989-91 sekä uudelleen
puolitoista vuotta 1994-96. Vastaavasti 2. yksikkö oli perusparannettavana
kolme vuotta 1991-94. Kolmas yksikkö on ollut pysäytettynä kesästä 1995
lähtien ja käynnistynee uudelleen vuoden 1998 keväällä. Pian sen jälkeen
alkaa ilmeisesti neljännen yksikön perusparannus.

Forsmarkin voimalaitos koostuu kolmesta BWR-tyyppisestä ydinvoimalaitos-
yksiköstä, joista kahden vanhemman teho on 970 MW ja uusimman teho
1160 MW. Vanhimmat yksiköt otettiin käyttöön 1980 ja 1981, uusin 1985.
Vanhimmat ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia kuin TVO:n ydinvoi-
malaitosyksiköt Suomessa, mutta niiden teho on suurempi kuin TVO: n. Uu-
sinkaan ei teknisillä ratkaisuiltaan poikkea olennaisesti TVO:n laitoksista.

Mikä voisi johtaa suureen radioaktiivisten aineiden
päästöön?

Suuri päästö on mahdollinen ainoastaan vakavan reaktorivaurion seurauk-
sena, koska valtaosa ydinvoimalaitoksen sisältämistä radioaktiivisista aineista
on keskittynyt reaktoriin.

Ydinpolttoaine on reaktorissa keraamisten uraanidioksiditablettien muodossa.
Useimmat reaktorissa syntyvät radioaktiiviset aineet ovat olomuodoltaan kiin-
teitä ja ne pysyvät osana sitä keraamista tablettia, jossa ne syntyvät. Polt-
toainetableteista on koottu polttoainesauvoja pakkaamalla tabletit sormen-
vahvuisiin metalliputkiin (ns. polttoaineen suojakuoriin) ja hitsaamalla putket
molemmista päistään kaasutiiviisti kiinni. Kun reaktori toimii normaalisti,
polttoainesauvojen suojakuoret pidättävät sisälleen myös ne radioaktiiviset
aineet, jotka ovat olomuodoltaan kaasua tai höyryä ja ovat tihkuneet ulos
keraamisesta materiaalista.

13
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POLTTOAINENIPPU

Ylälevy

Painojousi

Polttoainetabletti

Polttoainekotelo

Välituki

Polttoainesauva

Alalevy

Kuva 3. Ydinpolttoaineen rakenne.

Polttoainesauvat on koottu tukirakenteiden avulla yhtenäisinä käsiteltäviksi
sauvanipuiksi. Sauvanippua esittää kuva 3. Reaktori puolestaan kootaan si-
joittamalla sauvanippuja pystyasentoon reaktoripaineastiassa olevaan ke-
hikkoon tai erillisiin rinnakkaisiin putkiin (RBMK-tyyppi). Reaktorin toimi-
essa jäähdytysvesi virtaa jatkuvasti suurella nopeudella polttoainenippujen
läpi ja huuhtelee kaikkien polttoainesauvojen pintoja. Jos polttoainesauvan
jäähdytys on jatkuvasti turvattu, se säilyy hyvin suurella varmuudella ehjänä.
Käytännön kokemus on osoittanut, että reaktorissa olevista kymmenistä tu-
hansista sauvoista menettää vuosittain tiiveytensä enintään pari sauvaa ja
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että niistä vuotavat radioaktiiviset aineet kerääntyvät pääosin reaktorin jääh-
dytysvettä puhdistaviin suodattimiin.

Vakava reaktorivaurio syntyy, jos polttoainesauvojen jäähdytys on riit-
tämätöntä ja sauvat alkavat ylikuumentua. Turvallisuusvaatimusten mukaan
suunnitellussa reaktorissa vaara käytönaikaisesta laajamittaisesta
ylikuumentumisesta on tosin olematon ja voidaan välttää pysäyttämällä reak-
tori. Pysäyttäminen on yksinkertainen toimenpide, joka on helppo toteuttaa
suurella luotettavuudella ja joka toteutuisi myös luontaisten fysikaalisten
ilmiöiden seurauksena useissa onnettomuustilanteissa.

Ydinreaktorilla on kuitenkin muihin lämpölähteisiin verrattuna se ongelmal-
linen piirre, että jäähdytystarve ei keskeydy reaktorin toiminnan pysähtyessä.
Syynä on polttoaineessa olevien radioaktiivisten aineiden kehittämä ns. jälki-
lämpö. Jälkilämpöteho vähenee vain hitaasti ajan mukana.

Pysähtyneen reaktorin jäähdyttämiseksi riittää, että polttoaine pidetään
veden ympäröimänä. Se edellyttää, että reaktorin primääristä jäähdytyspiiriä
edelleen jäähdyttävistä rinnakkaisista jäähdytyspiireistä ainakin joku toimii
ja estää reaktorin jäähdytysveden kiehumisen kuiviin. Mikäli reaktorin
primäärinen jäähdytyspiiri alkaa vuotaa, pitää hätäjäähdytysjärjestelmien
kyetä toimittamaan piiriin riittävästi korvaavaa vettä.

Vakavaan reaktorionnettomuuteen johtavat tapahtumaketjut voivat olla
monenlaisia, mutta viime kädessä niillä on siis aina yhteisenä piirteenä se,
että polttoainesauvoja ympäröivä primäärinen jäähdyte menetetään tavalla
tai toisella. Onnettomuuden kehittyminen kohti tällaista tilannetta voidaan
tyypillisissä tapahtumaketjuissa ennustaa muutamia tunteja etukäteen.

Jos reaktorissa oleva polttoaine jää kuivaksi, se ylikuumenee muutamassa
minuutissa ja siitä alkaa irtaantua radioaktiivisia kaasuja ja höyrystyviä
aineita. Polttoaine sulaa ainakin osittain ja saattaa sulattaa tiensä ulos jääh-
dytyspiiristä. Sulanut polttoaine jähmettyy uudelleen, jos se pääsee leviämään
riittävän laajalle alueelle tai joutuu kosketuksiin suuren vesimäärän kanssa
tai jos sen jäähdytys onnistutaan järjestämään muulla tavoin, kuten
esimerkiksi reaktoripaineastiaa ulkoapäin jäähdyttämällä. Sulaneen polt-
toaineen jähmettyessä uudelleen päästöt loppuvat likipitäen kokonaan.
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Polttoaineesta vapautuvat radioaktiiviset kaasut ja höyryt pysyvät kaasutii-
viin korkeaa painetta kestävän reaktorisuojarakennuksen sisällä, ellei raken-
nus petä. Esimerkiksi USA:ssa Harrisburgin lähellä vuonna 1979 sattuneessa
TMI-laitoksen onnettomuudessa suojarakennus pysyi ehjänä ja esti ym-
päristöpäästöt osittain sulaneesta reaktorista käytännöllisesti katsoen ko-
konaan. Vaikka rakennus kestäisi vain vuorokaudenkin verran, se pienentäisi
päästöä merkittävästi, koska höyrystyneistä aineista suurin osa kiteytyy ja
asettuu rakennuksen sisäpinnoille alle vuorokauden kuluessa.

Suomalaisten ja ruotsalaisten ydinvoimalaitosten suojarakennuksia on paran-
nettu käyttöönoton jälkeen, jotta ne kestäisivät kaikki rasitukset, joita tut-
kimusten perusteella odotetaan esiintyvän vakavan reaktorionnettomuuden
yhteydessä. Venäläisten laitosten tilanne suojarakennusten suhteen on hei-
kompi ja on ilmeistä, että minkä tahansa Kuolan tai Leningradin ydinvoi-
malaitoksen reaktorin vakava vaurio johtaisi lähes välittömästi merkittävään
radioaktiivisten aineiden päästöön.

Jos suojarakennus ei pidätä radioaktiivisia aineita sisälleen, ne lähtevät pil-
venä tuulen mukaan. Pilven leviäminen ja kulku riippuvat olennaisesti
päästökorkeudesta ja säätilanteesta. Jos pilvi nousee laitokselta lähtiessään
korkealle, ovat haittavaikutukset kaukana laitoksesta pahemmat kuin mata-
lalta lähtevän pilven tapauksessa. Lähialueen kannalta vastaavasti matala
päästökorkeus on pahin. Sään stabiilisuus ja tuuli vaikuttaisivat puolestaan
siten, että stabiilissa säässä ja hiljaisella tuulella pilvi voisi kulkea yhtenäi-
senä tiiviinä pakettina pitkiä matkoja, kun taas epästabiili sää ja voimakas
tuuli hajoittaisivat pilven jo onnettomuuspaikan läheisyydessä.

Radioaktiivisen pilven kulkureitillä siitä laskeutuu jatkuvasti maahan ra-
dioaktiivisia aineita. Voimakas pilven läpi tuleva sade lisäisi laskeumaa
huomattavasti.

Pilven vaikutuspiirissä olevat ihmiset altistuvat suoraan pilvestä tulevalle
säteilylle ja hengitysilman mukana kehoon kulkevien aineiden lähettämälle
säteilylle. Säteily kulkee ilmassa vain muutamia satoja metrejä, joten vaiku-
tusalue on tarkasti rajautunut radioaktiivisen pilven liikkeiden mukaan.
Väestön kannalta olisi tärkeintä hyvä suojautuminen koko sinä aikana, kun
pilvi on kohdalla.
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Radioaktiivisen pilven mentyä ohi välitön säteilyvaara vähentyy merkit-
tävästi. Jälkitilanteessa altistusta aiheuttavat kuitenkin pilvestä maahan
laskeutuneet radioaktiiviset aineet, joista saattaa pitkällä aikavälillä kertyä
huomattavia säteilyannoksia ellei tilannetta tiedosteta ja huolehdita pysyvän
elinympäristön puhdistamisesta.

Mitä olisivat ydinvoimaiaturman pahimmat
kuviteltavissa olevat seuraukset?

Pahimmat kuviteltavissa olevat seuraukset saadaan yhdistämällä kaikki ti-
lanteeseen vaikuttavat tekijät pahimmalla mahdollisella tavalla sekä lisäksi
tekemällä tapahtuman vakavuutta todennäköisesti liioittelevia olettamuksia
niiden ilmiöiden kohdalla, joita ei tunneta.

Säteilyturvakeskuksessa on laskettu joukko esimerkkejä pahimmista kuvitel-
tavissa olevista onnettomuuksista. Tuloksia näistä laskuista esitetään
seuraavassa.

Tärkeimmät laskuissa tehdyt olettamukset ovat seuraavat:

• Päästö on suurin kuviteltavissa oleva eli siihen sisältyvät kaikki reak-
torissa olevat kaasumaiset radioaktiiviset aineet, suurin osa helposti
höyrystyvistä radioaktiivisista aineista ja myös merkittävästi radioaktii-
visia aineita, joiden sulamispiste on hyvin korkea. Päästö on suhteessa
kunkin tarkasteltavan reaktorin tehoon suurempi kuin Tshernobyl-onnet-
tomuudessa.

• Päästön kesto on 12 tuntia. Tämä merkitsee sitä, että radioaktiivinen pilvi
lähtee esimerkiksi Tshernobyl-onnettomuuteen verrattuna liikkeelle hyvin
tiiviinä ja seurausvaikutukset pilven vaikutusalueella ovat vastaavasti pa-
hemmat. Tshernobyl-onnettomuudessa radioaktiivisia aineita lähti kym-
menen peräkkäisen päivän kuluessa ja tänä aikana tuuli ehti vaihdella
moneen kertaan kuljettaen radioaktiivisia aineita eri tahoille.

• Päästökorkeus on kunkin tarkasteltavan tapauksen kannalta pahempi
kahdesta vaihtoehdosta, 100 m tai 500 m. Etäisyyksillä 100-200 km pahin
päästökorkeus on juuri tarkastelussa käytetty 100 m, kun taas pitemmillä
etäisyyksillä korkeus 500 m on pahempi.
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• Säätila on sellainen, jossa pilvi kulkee kapeana vanana suoraan tarkastel-
tuun kohdekaupunkiin. Tuulen nopeus on valittu mahdollisimman
suureksi, mutta kuitenkin siten, että pilvi vielä voi pysyä koossa. Tällaisen
säätilan esiintyminen on teoriassa mahdollinen, mutta luultavasti aivan
niin pahaa säätilannetta (ajatellen päästön kulkeutumista kohdekau-
punkiin) ei ole käytännössä koskaan esiintynyt.

Laskuissa selvitettiin eräissä kaupungeissa saatavat säteilyannokset tietyn
voimalaitoksen onnettomuuden seurauksena. Kuva 4 esittää laitos-
kaupunkiparit, maantieteelliset etäisyydet ja pilven kulkuajat lasketuissa
tapauksissa. Lasketut säteilyannokset edustavat pilven kulkureitin keskilin-
jalla ulkona oleskelleen henkilön annosta kahden päivän kuluessa siitä, kun
päästöpilvi saapui kohdekaupunkiin.

Kuvat 5 ja 6 esittävät laskettuja tuloksia kahdessa eri mittakaavassa. Ku-
vassa 5 säteilyannoksia on verrattu säteilytyöntekijän vuosiannosrajaan. Ku-
vassa 6 samoja annoksia on verrattu säteilysairauden kynnysarvoon ja
suurella todennäköisyydellä kuolemaan johtavaan annokseen. Tuloksista voi
vetää sen johtopäätöksen, että akuutteja terveyshaittoja ei tutkituissa ta-
pauksissa esiintyisi, puhumattakaan kuolemanvaarasta. Kuitenkin säteilyan-
nokset ovat niin suuria, että kaikissa tapauksissa toimenpiteet väestön suo-
jaamiseksi olisivat tarpeen. Suojaustoimenpiteillä voitaisiin merkittävästi
pienentää pitkällä aikavälillä esiintyvän haitan eli syöpätapausten lisäänty-
misen vakavuutta.

Pitkän aikavälin haitoista STUK:n selvityksessä arvioitiin kilpirauhassyövän
lisääntymistä Helsingissä Leningradin voimalaitoksen onnettomuuden seura-
uksena. Se olisi sairaustapausten lukumäärän kannalta pahin yhdistelmä
tutkituista laitos-kaupunkipareista. Kilpirauhassyöpä olisi lukumäärää ajatel-
len selvästi pahin esiintyvistä pitkän aikavälin terveyshaitoista, kun tarkas-
tellaan kahtena ensimmäisenä päivänä tapahtuneen säteilyaltistuksen seu-
rauksia. Kilpirauhassyövän pääasiallisin syy olisi hengitysilmassa olevan ra-
dioaktiivisen jodin kertyminen ihmisten kilpirauhasiin. Sairaudet voitaisiin
parantaa leikkaushoidolla siten, että enintään 10 % tapauksista johtaisi kuo-
lemaan. Jos koko Helsingin väestö olisi suojaamattomana ulkona kahden
päivän ajan, esiintyisi tulevina vuosina 5000 kilpirauhassyöpää. Jos sen sijaan
koko väestö suojautuisi sisätiloihin ja ottaisi joditabletit ohjeiden mukaan,
esiintyisi 30 tapausta. Siis kuolemaan johtavien kilpirauhassyöpien odotus-
arvo olisi kolme.
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IgnaJha d

Kuva 4. Ydinvoimalaitokset ja kohdepaikkakunnat, joita on tarkasteltu suuren
päästön seurauksia laskettaessa.
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Säteilyannokset kohdekaupungeissa
Pahin kuvltcltavlaaa alava onnationuua

Loviiaa-Halainki
70 ka

Olkiluoto-Turku
00 ka

L»ningrad-Kotk«
140 kn

Leningrad-Halainki
220 kn

Foramark-Turku
220 kn

Kuola-Oulu
410 kn

Ignalina-HaUinki
640 kai

4 8 0

6 0 0

ELJSSO

1 0 0 200 300 400 600
Ykiilön aitailyannoa. mSv

SiMllyty«»«»kl|I» »<io«l«noo«r«/» «0 a l i

7 0 0

Kuva S. Säteilyannokset lasketuissa onnettomuustapauksissa verrattuna
säteily työntekijän vuosiannosrajaan.

Säteilyannokset kohdekaupungeissa
Pahin kuvittltaviaaa ol«va onnattonuua

Loviiaa-Halainki
70 kn

Olkiluoto-Turku
«O ka>

Leningrad-Kotka
140 kn

L«ningrad-H«lainki
220 km

Foramark-Turku
220 kn

Kuola-Oulu
410 kai

Ignalina-Halainki
640 km

6 0 0

J650

S 6 0
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•ttally
•alraaa
1000 *•< JO00 nt i

1000 2000 3000 4000 5000
Ykailön aitailyannoa. »Sv

6000

Kuva 6. Säteilyannokset lasketuissa onnettomuustapauksissa verrattuna välit-
tömien terveyshaittojen kynnysarvoihin.

20



STUK-A152

Edellä esitettyjen tulosten osalta on syytä korostaa, että ne ovat ilmeisesti
tilanteen vakavuutta voimakkaasti liioittelevia. Suurin, käytännössä mahdol-
linen päästö lienee alle 10 % edellä oletetusta, koska monet radioaktiiviset
aineet lähtisivät Liikkeelle reaktorijäänteistä vain hyvin poikkeuksellisissa
olosuhteissa, ja suuri osa näistä aineista tarttuisi todennäköisesti reaktorista
ulos johtavalla reitillä oleviin pintoihin pääsemättä koskaan ympäristöön asti.

Päästökorkeuden ollessa 500 m oletetun 100 m asemesta vähenisi annos alle
200 km etäisyyksillä onnettomuuspaikasta kertoimella 2...3. Lisäksi lasken-
nan lähtökohtana käytetyn teoreettisen säätilan korvaaminen todellisella
pahimmalla säätilalla, joka esiintyy ao. alueella muutamana päivänä vuodessa
vähentäisi annosta noin kertoimella neljä.

Pitkän aikavälin haittoina esiintyisi myös muita syöpäsairauksia, jos paljon
ihmisiä jäisi asumaan tai työskentelemään laskeuma-alueelle. Niiden määrää
ei voi ennalta arvioida, koska määrä riippuisi olennaisesti onnettomuuden
jälkeen tehtävistä suojelutoimia koskevista päätöksistä. Mahdollisia suojelu-
toimia olisivat esimerkiksi elintarviketuotannon ja -jakelun rajoitukset, pai-
kalliset puhdistustoimet sekä äärimmäisenä vaihtoehtona saastuneilla alu-
eilla asuneiden ihmisten pysyvä muutto puhtaalle alueelle.

Esimerkki pahimmasta kuviteltavissa olevasta laskeumasta on esitetty ku-
vassa 7. Siinä on käytetty samanlaisia laskentaolettamuksia kuin edellä mai-
nittiin, mutta nyt on tarkasteltu pitkäksi aikaa ympäristöön jäävää kesium-
laskeumaa (Cs-137). Laajemmalla harmaaksi rasteroidulla alueella oleva las-
keuma aiheuttaisi jatkuvasti ulkona oleilevalle ihmiselle (olettaen, ettei
mitään puhdistustoimia tehtäisi) ensimmäisen vuoden aikana säteilyannoksen
50 mSv, mikä on sama kuin säteilytyöntekijän vuosiannosraja. Myöhemmin
säteily vähenisi siten, että 50 vuoden aikana säteilyannosta kertyisi yhteensä
300 mSv. Kansainvälisen säteilysuojelukomitean ICRP:n arvion mukaan tämä
merkitsisi vajaan kahden prosentin riskiä sairastua säteilyn aiheuttamaan
syöpään.

Kuvaa 7 tarkasteltaessa on syytä muistaa, että sen esittämät seuraukset ovat
monin verroin pahemmat kuin Tshernobylin ympäristössä koetut. Jos siir-
retään Tshernobylin onnettomuuden laskeumakartta Leningradin voimalai-
toksen ympärille ja pyöritetään karttaa Suomen kannalta pahimmalla tavalla,
havaitaan, että kuvaan 7 merkitty tummempi alue ei ulotu lähellekään
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Suomea ja että harmaalla rasteroitua aluetta vastaavaa laskeumaa esiintyy
vain joitakin kymmeniä neliökilometrejä aivan kaakkoisimmassa Suomessa.

Onko onnettomuus odotettavissa?

Käyttökokemuksia maailman ydinvoimalaitoksista on yhteensä noin 9000
käyttövuoden ajalta. Tänä aikana on sattunut kaksi vakavaa reaktorivauriota.
TMI-laitoksen onnettomuus Harrisburgin lähellä USA:ssa v. 1979 johtui en-
sisijaisesti siitä, että tuohon aikaan ymmärrettiin painevesireaktorin käyt-
täytyminen vielä hyvin puutteellisesti. Vaikka onnettomuus johti laitoksen
tuhoutumiseen, ei se kuitenkaan aiheuttanut sanottavaa päästöjä ym-
päristöön. Myönteinen asia onnettomuudessa oli, että sen jälkeen käynnistyi
ydinvoimalaitosten turvallisuuden lisäämiseksi tehtävä tutkimus- ja ke-
hitystyö kokonaan uudelta pohjalta ja johti jo muutamassa vuodessa merkit-
tävään tiedon ja taidon lisääntymiseen.

Neuvostoliittolaisten suunnittelemilla ja rakentamilla ydinvoimalaitoksilla on
takanaan yhteensä noin 1400 käyttövuotta. Näillä laitoksilla ei ole sattunut
muuta vakavaa reaktorivauriota kuin Tshernobylin onnettomuus vuonna
1986. Onnettomuus johtui ensisijaisesti reaktorista, jonka räjähdysmahdol-

/S6h .'38 h

osnovyi Bor

220 km \

Cs-137 1.5 MBqrrf' I 10MBqm -2

Kuva 7. Pahin kuviteltavissa oleva laskeuma Leningradin ydinvoimalaitoksen
vakavan onnettomuuden jälkeen.
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lisuutta ei oltu estetty rakenteellisin keinoin. Reaktorityypin rakenteelliset
virheet on sittemmin korjattu eikä vastaavaa onnettomuutta enää pidetä
mahdollisena. Varojen puute ja sekava yhteiskunnallinen tilanne ovat
kuitenkin uusia riskitekijöitä ja vaikeuttavat turvallisuuden parantamista
Venäjän ydinvoimalaitoksilla.

Vakavan reaktorivaurion todennäköisyyttä on arvioitu ns. todennäköi-
syyspohjaisilla turvallisuusanalyyseillä. Kukin analyysi koskee määrättyä
ydinvoimalaitosyksikköä ja ottaa huomioon laitoksen järjestelmien rakenteen
varsin yksityiskohtaisesti. Ensimmäiset tämäntyyppiset analyysit valmis-
tuivat runsaat parikymmentä vuotta sitten ja sittemmin niitä on tehty
useimmille läntisille ydinvoimalaitoksille, mm. kaikille Suomen ja Ruotsin
laitoksille. Analyysien tulokset osoittavat vakavan reaktorivaurion toden-
näköisyyden yleensä niin pieneksi, että asiaa on käytännössä mahdoton uskot-
tavasti todistaa. Näin on asianlaita, jos väitetään, että tietyn tapahtuman
todennäköisyys on pienempi kuin kerran 10 000 vuodessa. Joidenkin reakto-
reiden kohdalla esitetään jopa sata kertaa pienempiä todennäköisyyksiä.

Venäläisille laitoksille on tehty viime vuosina vastaavia analyysejä, mutta
useimmiten varsin karkeilla yksinkertaistetuilla malleilla. Lisäksi analyysien
lähtötietoina tarvittavat yksittäisten laitteiden vikataajuudet perustuvat
puutteelliseen tietoaineistoon. Ainoa läntisten analyysien kanssa vertailukel-
poinen analyysi on tehty Novovoroneshin 5. yksikölle, joka on erityyppinen
kuin Suomen lähialueilla olevat laitokset. Vakavan reaktorivaurion vuotuinen
todennäköisyys on laskettu rmnV-in suureksi kuin yksi kahdestasadasta.
Käyttökokemusten perusteella se vaikuttaa liian suurelta, mutta tulosta voi
kuitenkin pitää yhteensopivana läntisten vastaavien analyysien kanssa, kun
tuntee venäläisten ja läntisten laitosten väliset erot turvallisuuteen vaikut-
tavissa ratkaisuissa.

Asiantuntijapiireissä ei panna kovin suurta painoa lasketun onnettomuus-
todennäköisyyden absoluuttiselle numeroarvolle. Tärkeämpää on, että ana-
lyysi tehdään johdonmukaisesti ja että sen avulla voidaan tunnistaa kustakin
laitoksesta mahdolliset selvät suunnitteluvirheet ja muut parantamista vaati-
vat kohdat. Ero maailman turvallisimpien ja vaarallisimpien ydinvoimalaitos-
ten välillä lienee todellisuudessa samaa luokkaa kuin kokemusperäisesti
todettu ero maailman parhaitten ja huonoimpien lentoyhtiöitten onnet-
tomuustilastoissa: ilmailuviranomaisten keräämien tilastojen mukaan
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huonoimpien yhtiöiden lentokoneille sattuu onnettomuuksia kymmeniä ker-
toja useammin kuin parhaiden yhtiöiden koneille.

Ydinvoimasta tähän asti saatujen käyttökokemusten samoin kuin tehtyjen
todennäköisyyspohjaisten analyysien perusteella voidaan arvioida, että Kuo-
lan, Ignalinan ja Leningradin laitosten käyttö todennäköisemmin jatkuu il-
man vakavia onnettomuuksia niiden käyttöiän loppuun asti kuin johtaa
jonakin päivän suureen päästöön. Toisaalta käyttövuosia näillä yhteensä
kymmenellä laitosyksiköllä on kaikesta päättäen jäljellä vielä niin paljon, että
onnettomuustodennäköisyyttä on ennustettava prosenttien suuruusluokkaan.

Miten turvallisuutta voidaan parantaa?

Mitä tahansa onnettomuusriskiä määriteltäessä on otettava huomioon kaksi
tekijää, joista riski yhdessä muodostuu: onnettomuuden todennäköisyys ja
onnettomuuden potentiaaliset seuraukset. Nämä kaksi riskin eri puolta ovat
keskeisiä esimerkiksi vakuutusmatematiikassa. Potentiaaliset seuraukset
ovat useimmille tarkasteltaville onnettomuuksille luonteenomaisia eikä niihin
voida sanottavasti vaikuttaa. Sen sijaan onnettomuuden todennäköisyyttä
voidaan yleensä pienentää monin tavoin.

Ydinvoimalaitosten reaktoreissa on tyypistä riippumatta likipitäen reaktorin
tehoon verrannollinen määrä radioaktiivisia aineita. Teoreettisin tarkasteluin
voidaan aina osoittaa potentiaalisia onnettomuusskenaarioita, joiden seurauk-
sena valtaosa noista radioaktiivisista aineista pääsisi ympäristöön. Näin ollen
vakavan onnettomuuden pahimmat kuviteltavissa olevat seuraukset ovat ne,
joita on edellä kuvattu. Kokonaan toinen kysymys on, ovatko seuraukset
todellisuudessa mahdollisia. Kysymykseen ei voida antaa varmaa kielteistä
vastausta, joten pahintakaan vaihtoehtoa ei voi unohtaa.

Pyrittäessä parantamaan ydinvoimalaitosten turvallisuutta on keskityttävä
suureen päästöön johtavan onnettomuuden todennäköisyyden pienen-
tämiseen. Ensinnäkin on pienennettävä vakavan reaktorivaurion todennäköi-
syyttä, ja sen lisäksi on parannettava mahdollisuuksia pitää reaktorista
mahdollisesti vapautuvat aineet hallitusti rakennusten sisällä. Tämänkal-
taista työtä tehdään jatkuvasti kaikilla laitoksilla.
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Onnettomuuden todennäköisyyteen voidaan vaikuttaa ainakin seuraavien
osatekijöiden kautta:

laitoksen perusrakenne
häiriöalttius
varautuminen ulkoisiin uhkiin
turvajärjestelmät
laitteiden laatu
käyttötoiminta
turvallisuuskulttuuri

Ydinvoimalaitoksen perusrakenne luo pohjan sen turvallisuudelle. Tässä
suhteessa hyvä esimerkki on pieni Neuvostoliitossa suunniteltu WER-440
reaktori, jota käytetään Loviisan ja Kuolan ydinvoimalaitoksilla. Se on
epäherkkä erilaisten häiriöiden vaikutuksille ja sietää täydellistä sähkökatkoa
paljon pitempään kuin muut ydinvoimalaitostyypit. Tärkein yksittäinen tur-
vallisuutta antava tekijä on suuri jäähdytysveden määrä suhteessa reaktorin
tehoon. Lisäksi itse reaktori on pieni ja helppo hallita. Kuolan laitoksella on
hyvän perusrakenteen turvin selvitty useampaankin otteeseen pelkällä
säikähdyksellä tilanteissa, jotka toisenlaisella laitostyypillä olisivat saattaneet
johtaa vakavaan reaktorivaurioon. Perusrakenteen vahvuuksia voidaan
hyödyntää myös turvallisuusparannuksia suunniteltaessa, mutta itse perus-
rakenteen muuttaminen on käyvillä laitoksilla vaikeata. Poikkeuksena on itse
reaktori, joka koostuu suurelta osin vaihdettavista osista. Esim. Leningradin
voimalaitoksella käytettävää RBMK-reaktoria muutettiin yksinkertaisin toi-
menpitein Tshernobyl-onnettomuuden antamien opetusten pohjalta. Muutok-
sista huolimatta Leningradin laitoksen perusrakenne on jossain määrin ky-
symysmerkki, koska reaktori on rakenteeltaan monimutkainen, ja tähän asti
käytetyt teoreettiset mallit eivät ole pystyneet riittävän hyvin kuvaamaan sen
käyttäytymistä erilaisissa häiriöissä. Perusrakenteen muutos oli myös Lovii-
san voimalaitoksella vuonna 1980 tehty muutamien polttoainenippujen kor-
vaaminen terässauvoilla, jolloin vähennettiin ratkaisevasti reaktoripaine-
astiaan kohdistuvaa ja sen materiaalia haurastavaa neutronisäteilyä.

Perusrakenteeseen läheisesti liittyvä asia on laitoksen häiriöalttius. Mitä
vähemmän laitoksella sattuu häiriöitä, sitä pienempi on vaara siitä, että jokin
häiriö kehittyisi vakavaksi onnettomuudeksi. Kokemusten mukaan sekä
Suomen että Ruotsin laitokset, mutta myös Leningradin ja Kuolan voimalai-
tokset ovat käyneet viime vuosina erittäin luotettavasti ja ilman suurempia
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häiriöitä. Häiriöalttiutta on pienennetty kaikilla laitoksilla merkittävästi eri-
tyisesti niiden säätöjärjestelmiä parantelemalla ja käyttötapoja muuttamalla.
Tällä alueella merkittäviä parannuksia on edelleen vireillä esim. TVO:n voi-
malaitosyksiköillä niiden modernisoinnin yhteydessä.

Toinen perusrakenteeseen läheisesti liittyvä asia on varautuminen ulkoisiin
uhkiin laitoksen suunnittelussa. Erityisesti tulipalot ovat ydinvoimalaitoksille
merkittävä uhka, ellei niihin ole varauduttu erottamalla turvallisuudelle
tärkeitä laitteita suurista palokuormakeskittymistä ja sijoittamalla turvajär-
jestelmien rinnakkaisia osia erilleen toisistaan. Ruotsalaisten suunnit-
telemissa laitoksissa ulkoisiin uhkiin on varauduttu jo alunpitäen hyvin,
mutta neuvostoliittolaisten laitosten osalta ei voi samaa sanoa. Tilanteen kor-
jaaminen laitoksen käytön aikana on hankalaa ja tulee erittäin kaihiksi,
mutta tällaista työtä on tehty laajassa mitassa kaikilla neuvostoliittolaisten
suunnittelemalla laitoksilla, myös Loviisan voimalaitoksella.

Turvajärjestelmät ovat tarpeen silloin, jos jokin häiriö on kehittymässä onnet-
tomuusasteelle. Kuitenkin niiden merkitystä laitoksen kokonaisturval-
lisuuteen on usein liioiteltu, kun on kauhisteltu entisen Neuvostoliiton reak-
toreiden vaarallisuutta. Suurimpia heikkouksia vanhemmissa neuvostoliitto-
laisissa laitoksissa ovat olleet suuria ja keskikokoisia jäähdy te vuotoja kor-
vaavien reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmien puuttuminen kokonaan sekä
muiden turvajärjestelmien toiminnan puutteellinen varmistus rinnakkaisilla
osilla. Leningradin ja Kuolan reaktoreiden ympärillä ei myöskään ole tiivistä
paineenkestävää suojarakennusta. Turvajärjestelmiä, jotka varmistavat reak-
torin jäähdytystä erilaisissa poikkeustilanteissa, on rakennettu lisää niin
Loviisan kuin Leningradinkin laitokselle niiden käyttöönoton jälkeen.

Laitteiden laatu on luonnollisesti tärkeä tekijä, joka varmistaa sen, että lai-
toksia voidaan käyttää niin kuin on tarkoitettu. Laitteiden laatua seurataan
useimmilla laitoksilla järjestelmällisesti osana niiden kunnossapitoa, ja tarvit-
taessa laitteita vaihdetaan parempiin. Laitteiden uusimiseen investoidaan
esimerkiksi suomalaisilla laitoksilla vuosittain kymmeniä miljoonia markkoja.
Samanlaista politiikkaa haluttaisiin nykyään noudattaa venäläisilläkin voi-
malaitoksilla, mutta taloudelliset resurssit asettavat niille määrättyjä rajoi-
tuksia.

Laitosten käyttötoiminta on avainasemassa turvallisuuden varmistamiseksi.
Tällä rintamalla voidaan tehdä paljon: parantaa ohjaajien koulutusta ja
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heidän käytössään olevia ohjeita, kehittää laitteiden tarkastus- ja testausme-
netelmiä, tehostaa laitteiden kunnossapitoa, jne. Kaikilla näillä alueilla on
Suomessa ja Ruotsissa tehty jatkuvasti työtä laitosten käyttöönoton jälkeen.
Osaaminen ja työmenetelmät laitosorganisaatioissa ovat aivan eri tasolla kuin
15 vuotta sitten. Työsarka on kuitenkin loppumaton, kun pyritään kohti
mahdollisimman täydellisiä suorituksia.

Vastaavaa käyttötoiminnan kehittämistä on viime vuosina alettu aktiivisesti
harjoittaa myös venäläisillä laitoksilla.

Käyttötoimintaa sivuava, mutta laajavaikutteisempi asia on turvallisuuskult-
tuuri, joka vallitsee voimalaitoksen omistaja- ja käyttöorganisaatiossa, lai-
toksille tavaroita ja palveluita myyvissä organisaatioissa sekä myös turval-
lisuusviranomaisten keskuudessa ja valtionhallinnossa yleensä. Turval-
lisuuskulttuuri heijastuu ennen kaikkea turvallisuuteen vaikuttavaan päätök-
sentekoon ja alalla työskentelevien henkilöiden asenteisiin. Turvallisuuskult-
tuurin merkitys tunnistettiin Tshernobylin onnettomuuden jälkeen, kun ha-
vaittiin, että se oli yhdellä sanalla kuvattuna onnettomuuteen johtaneen pit-
kän kehityksen perussyy. Turvallisuuskulttuuria on alettu järjestelmällisesti
kehittää eri maissa muutaman viime vuoden kuluessa, ja positiivinen turval-
lisuusvaikutus on jo nähtävissä.

Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti

Mikäli Suomen alueella esiintyy luonnon säteilyä korkeampia säteilyarvoja,
ryhdytään poikkeavan tilanteen syytä selvittämään välittömästi ja kansalai-
sille annetaan tarvittavia ohjeita varotoimenpiteistä.

Tshernobylin onnettomuuden jälkeen Suomen säteilyvalvontaverkko päätet-
tiin automatisoida siten, että mittausasemat ovat jatkuvasti yhteydessä kes-
kustietokoneeseen ja hälyttävät, jos säteilytaso nousee luonnon taustaa
korkeammaksi. Mittausasemia on valvontaverkossa yhteensä noin 300. Kum-
mankin ydinvoimalaitoksen ympärillä on tiheä 15 aseman verkko, ja muuten
mittausasemia on tasaisesti ympäri maan. Asemat on usein sijoitettu palo-
asemille, joissa ne ovat turvassa ja joissa voidaan välittömästi tehdä tarkis-
tusmittauksia, jos vain yksittäinen asema hälyttää.
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Suomen valvontaverkko on yhteydessä myös muihin Pohjoismaihin sekä
Venäjälle Leningradin voimalaitoksen ympärille asennettuihin mit-
tausasemiin. Mittausasemien sijoittelu on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Pohjoismaiset ulkoisen säteilyn automaattiset mittausverkot Kum-
mankin kotimaisen ydinvoimalan ympärillä on 10 - 15 mittausasemaa
kahdessa kehässä (eivät näy kuvassa). Verkkoon on liitetty myös Sosnovyi
Borin voimalaitoksen ympäristössä sijaitsevat mittausasemat (ei näy kuvassa).
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Mittausasemilta tuleva hälytys menee säteilyturvakeskuksen päivystävän
asiantuntijan sekä myös koko 12-henkisen päivystäjäryhmän hakulaitteisiin.
Päivystäjän tehtävä on selvittää hälytyksen syy ja käynnistää tarvittavat toi-
menpiteet, ellei kyse ole vikahälytyksestä. Hälytys saadaan samalla tavalla
myös Leningradin voimalaitoksen ympäristöstä. Vastaava mittausase-
maverkko on sovittu asennettavaksi kuluvan vuoden aikana myös Kuolan
ydinvoimalaitoksen ympärille.

Ydinvoimalaitosonnettomuuksia ajatellen on kuitenkin epätodennäköistä, että
ensimmäinen tieto onnettomuudesta tulisi vasta poikkeavasta säteilytilan-
teesta. Erilaiset kuviteltavissa olevat onnettomuusskenaariot eivät ole äkil-
lisiä tapahtumia vaan kehittyvät hitaasti muutaman tunnin aikana ennen
kuin säteilyä näkyy laitoksen ympäristössä. Tästä syystä Säteilyturvakeskus
on asennuttanut sekä Leningradin että Kuolan ydinvoimalaitokselle satelliit-
tien kautta toimivat tietoliikenneyhteydet, joita käyttäen venäläiset kolleegat
pystyvät kolmella napin painalluksella lähettämään Säteilyturvakeskukseen
automaattisen ensiviestin onnettomuuden luonteesta ja tilanteen vakavuu-
desta. Usean vuoden ajalta saadut kokemukset laitteiston säännöllisistä
testeistä ja laitteiston välityksellä harjoitetusta tiedonvaihdosta antavat ai-
heen luottaa siihen, että tieto tulee tarvittaessa.

Suojautuminen vaatii malttia

Suojauduttaessa säteilyvaaralta on syytä tietää, miten ihmiset voivat onnet-
tomuuden yhteydessä altistua säteilylle.

Ydinvoimalaitosonnettomuudessa vapautuvat radioaktiiviset aineet ovat
kaasumaisia tai hyvin pienikokoisia hiukkasia. Ne sekoittuvat ilmaan niin
tehokkaasti, että suurin säteilyaltistuksen lähde on onnettomuuden alkuvai-
heessa hengitysilman mukana keuhkoihin joutuva radioaktiivisuus. Jonkin
verran säteilyä tulisi myös suoraan radioaktiivisesta pilvestä. Laskeumasta
saatava osuus kertyisi vähitellen pitemmän ajan kuluessa. Alkuvaiheessa
tärkeintä olisi siis välttää radioaktiivisen ilman hengittämistä ja suojautua
pilven suoralta säteilyltä.

Ydinvoimalaitoksen lähistöllä varotoimet kannattaisi aloittaa jo ennen
päästöä, ja tähän olisi useimmissa kuvitelluissa skenaarioissa aikaa vähintään
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muutama tunti. Vakavissa uhkatilanteissa evakuoitaisiin ihmiset nopeasti
noin viiden kilometrin säteeltä ja evakuointia harkittaisiin ainakin tuulen
alapuolella 20-30 kilometriin asti. Sen kauempana evakuointi ei uhkatilan-
teissa eikä myöskään päästön tapahduttua olisi perusteltua. Sen sijaan ih-
misiä kehotettaisiin pysymään sisätiloissa ja pysäyttämään päästöpilven
saapuessa ilmanvaihto ulos mahdollisimman tehokkaasti. Radioaktiivisen
jodin haitoilta suojautumiseksi olisi suositeltavaa nauttia joditabletti, joka
kyllästäisi kilpirauhasen tavallisella jodilla ja siten estäisi radioaktiivisen
jodin kertymisen kilpirauhaseen.

Mikäli väestösuojia olisi käytettävissä, niissä saisi tietenkin vielä paremman
suojan kuin sisätiloissa. Väestösuojaan meno ei kuitenkaan olisi ratkaisevan
tärkeää henkilökohtaisen riskin pienentämisessä. Väestösuojat on rakennettu
sotatilanteiden eikä rauhanaikaisen ydinlaitosonnettomuuden varalle.
Esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen valmiuskeskus sijaitsee rakennuksen
keskellä neljännessä kerroksessa, eikä Säteilyturvakeskuksen poikkeusolojen
strategiaan sisälly tästä tilasta luopuminen muulloin kuin sotilaallisessa krii-
sissä talon ollessa alttiina vihollisen hyökkäykselle. Säteilytilanteen ei nähdä
missään olosuhteissa voivan muodostua niin pahaksi, että se vaatisi valmiusti-
lasta poistumista.

Muihin varotoimiin ei kannattaisi ryhtyä ennen kuin radioaktiivinen pilvi olisi
kulkenut tuulen mukana ohi ja jättänyt jälkeensä pelkän laskeuman. Mikäli
kohti puhtaaksi oletettuja alueita lähdettäisiin pilven ollessa kohdalla, saatet-
taisiin hankkia vain tuntuva ja tarpeeton ylimääräinen säteilyannos. Kuiten-
kin vasta pilven poistuttua seudulta osattaisiin luotettavasti päätellä, mitkä
alueet olisivat säteilyn kannalta turvallisia ja missä taas olisi säteilyä. Suuria
eroja voisi esiintyä jo satojen metrien mittakaavassa.

Säteilykartoitus pystyttäisiin tekemään nopeasti ja luotettavasti lentomit-
tauksin. Kartoituksen perusteella pystyttäisiin päättelemään päivässä
parissa, mistä alueilta tilapäinen evakuointi voisi olla tarpeen. Samoin voi-
taisiin tehdä suunnitelma tarvittavista alueellisista puhdistustoimista, mitkä
kannattaisi käynnistää nopeasti puhdistustehon maksimoimiseksi.

Ydinaseräjäytyksen jälkeen tilanne olisi siinä mielessä erilainen, että ra-
dioaktiiviset aineet olisivat kiinnittyneet suurikokoisiin hiukkasiin ja niitä
olisi hengitysilmassa hyvin vähän. Valtaosa säteilyannoksesta aiheutuisi
laskeumasta heti alusta lähtien. Erosta riippumatta, tai oikeastaan jopa vielä
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suuremmalla syyllä sisätiloihin suojautuminen olisi tärkeää ja vähentäisi
kertyvää säteilyannosta olennaisesti. Kuten edellä mainittiin, väestösuojat
olisivat tärkeitä säteilyannosten rajoittamiseksi räjähdysalueen ympäristössä,
jopa satoihin kilometreihin asti.
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TOIMINTAMAHDOLLISUUDET SAIRAALASSA
SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEISSA

Kalevi Kiviniitty
Oulun yliopisto

Sairaalassa, jossa käytetään radioaktiivisia aineita, tehdään röntgentutki-
muksia ja annetaan sädehoitoa, voi tapahtua säteilyonnettomuus. Sellaisen
ennaltaehkäisyä ja mahdollista jälkihoitoa ja -selvittelyä varten on olemassa
määräykset ja ohjeet.

Sairaalan ulkopuolella tapahtuvaan säteilyonnettomuuteen liittyviä asioita on
käsitelty sisäasiainministeriön määräyksessä 1/97, joka täyttää EU-direktiivin
84/618/Euratom määräykset, sekä sisäasiainministeriön ohjeessa Toiminta
säteilyonnettomuustilanteissa. Sen mukaan terveydenhuoltoviranomaisten
tehtävänä on huolehtia

• ennalta ehkäisevästä lääkityksestä (joditabletit)
• ensiavun ja ensihoidon sekä sairaankuljetuksen järjestelyistä
• henkilöiden puhdistustoiminnan suunnittelusta
• sairaanhoidosta
• terveysolojen seurannasta
• pelastustoimiin osallistuvien terveystarkastuksista.

Säteilylle altistuneiden ihmisten saamat säteilyannokset on arvioitava. Hen-
kilöiden puhdistuspaikat on järjestettävä niin, että voidaan suorittaa pinta-
kontaminaation mittaus ja peseytyminen suurille henkilöryhmille. Säteilyä
saaneiden kuljetus ei yleensä vaadi erityiskalustoa. Kuljetussuunnitelmissa
tulee varautua ajoneuvojen ja henkilöiden suojaus-, puhdistus- ja tarkistustoi-
menpiteisiin.

Toiminta sairaalassa määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ja kuinka
vaikeasti vammautuneita tulee hoidettavaksi. Normaaliajan onnettomuuksia
voi tapahtua säteilylähteiden käsittelyn ja kuljetuksen yhteydessä. Näissä
tapauksissa hoidettavien määrä on muutama henkilö. Normaaliajan erityis-
onnettomuuksia aiheuttavat radioaktiivisten aineiden salakuljetus ja sabo-
taasit niillä. Radioaktiivisia aineita voi vapautua ydinvoimaloista, ydinkäyt-
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toisilta aluksilta, ydinkäyttöisen satelliitin putoamisen yhteydessä ja
ydinaseturman yhteydessä.

Poikkeusolot aiheutuvat ydinvoimaloista tai ydinaseesta johtuvasta suuron-
nettomuudesta tai ydinaseen käytöstä.

Säteilyonnettomuuksissa altistuneille tulee antaa ensiapu ja tehdä ensi-
puhdistus. Sen jälkeen osa heistä kuljetetaan sairaalaan, heille tehdään
säteilymittaus ja järjestetään peseytyminen, suoritetaan mahdollisimman
tarkka saadun säteilyannoksen arviointi, mikä vaikuttaa hoitopäätökseen.
Vähäisen annoksen saaneet hoidetaan terveyskeskuksessa.

Sairaalassa tulee olla valmius lähettää tapahtumapaikalle ensiapuryhmä,
jolla on asiantuntemusta arvioida saatuja säteilyannoksia ja varustus mitata
säteilyannoksia. Niiden perusteella voidaan tehdä hoitoa varten potilaiden
ryhmittelyä.

Suuronnettomuutta varten tulee järjestää riittävän suuri puhdistustila. Jos
sellaista ei ole sairaalassa, niin voidaan ottaa esim. uimahalli käyttöön. Ra-
dioaktiivisista aineista puhdistamisen tarkoitus on vähentää säteilylle altis-
tuneen saamaa sekä ulkoista että sisäistä annosta.

Puhdistuksessa on muistettava pelastustyötä tekevät. Säteilylain mukaan
pelastustyötä tekevän säteilyannos ei saa ylittää 0,5 Sv.n annosta.

Säteilyaltistuksen arviointi

Säteilyaltistuksen ensiarvioinnissa ei välttämättä tarvitse pyrkiä tarkkaan
tulokseen. Tärkeää on arvioida, onko säteilyvamma merkityksetön, toden-
näköinen tai vakava.

Mitä nopeammin ja voimakkaampina oireet tulevat, sitä suurempi on ollut
saatu säteilyannos. Jos ensimmäisen tunnin aikana altistuksesta ilmaantuvat
pahoinvointi ja oksennus sekä voimakas ripuli, säteilyvamma on kuolemaan
johtava (> 6 Sv). Jos oksennukset ja pahoinvointi tulevat 2 - 3 tunnin ku-
luessa, on säteilyannos ollut suuri (> 2 Sv). Tällöin säteilyvamma vaatii toi-
menpiteitä. Jos oireet tulevat yli 6 tunnin kuluttua altistuksesta, altistus on
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ollut 1 - 2 Sv:n luokkaa ja säteilyvamma ei ole vakava. Tällaiset ihmiset
pystyvät yleensä toimimaan.

Säteilyn vaikutus iholla näkyy ensin punoituksena. Jos punoitus ilmaantuu
ensimmäisen vuorokauden aikana, on ihon saama annos ollut yli 10 Sv.
Suuremmat ihoannokset voivat aiheuttaa palovamman. Jos ihminen saa koko
keholleen kerralla yli 20 Sv:n annoksen, menehtyy hän muutamassa vuoro-
kaudessa. Sekavuus, ataksia, kouristukset ja kooma tulevat ensimmäisten
tuntien kuluessa säteilyaltistuksesta.

Veren lymfosyyttien absoluuttisen määrän seuraaminen antaa aika luotet-
tavan kuvan säteilyvamman vakavuudesta. Verinäyte tulee ottaa mahdol-
lisimman nopeasti altistuksesta ja seuraavat yhden ja kahden vuorokauden
kuluttua. Lymfosyyttien määrän muutos tapahtuu säteilyannoksesta riippuen
seuraavasti:

Säteilyannos

l S v
2 Sv
5 Sv

Solumäärän minimi
normaaliarvosta

70%
50%
20%

Minimin ajankohta

3 vrk
2 vrk
lvrk

Ihmiset, jotka ovat saaneet koko keholleen nopeasti 2 - 6 Sv:n annoksen, kuu-
luvat sairaalaseurantaan. Verenkuvaa ja oireita seurataan päivittäin kahden
viikon aikana. Hoito on oireenmukaista. Vaikeiden infektioiden ja verenvuoto-
jen vaara on suuri. Mahdollisuus trombosyytti- ja granulosyyttisiirtoihin tulee
järjestää. Muita vammoja kirurgisesti hoidettaessa tulee muistaa infektio- ja
verenvuotovaara.

Ihmiset, jotka ovat saaneet koko keholleen yli 6 Sv:n annoksen, menehtyvät
todennäköisesti kahden viikon kuluessa. Heidän hoitonsa on oireenmukaista
ja voi tapahtua terveyskeskuksen vuodeosastolla tai tilapäistiloissa.

Edellämainittuja säteilyannoksia voi saada ydinsodassa tai ydinvoimalaonnet-
tomuudessa sen välittömässä läheisyydessä. Tshernobylin onnettomuudessa
merkittäviä säteilyvammoja sai toistasataa työntekijää, jotka osallistuivat
pelastustöihin voimalassa. Lähistöllä asuneet eivät saaneet selviä säteilyan-
noksia.
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Suomalaisten saamaa säteilyannosta voivat lisätä olennaisesti ydinaseen
käyttö alle tuhannen kilometrin etäisyydellä tai vakava ydinvoimalaonnet-
tomuus Suomessa tai lähialueella. On arvioitu, että pahimmassa kuvitel-
tavassa onnettomuudessa Loviisan voimala aiheuttaisi Helsinkiin (70 km)
480 mSv:n säteilyannoksen, Leningradin alueen voimala Kotkaan (140 km)
550 mSv:n annoksen ja Helsinkiin (220 km) 350 mSv:n annoksen. Säteilyan-
nokset on arvioitu sellaisten henkilöiden saamiksi, jotka ovat ulkona suo-
jaamattomina kahden vuorokauden ajan laskeuman saavuttua.

Näissä Säteilyturvakeskuksen suorittamissa arvioinneissa on otettu huomioon
sekä ulkoinen että sisäinen annos. Annosten suuruuksista voidaan päätellä,
etteivät laskeumat aiheuta akuutteja säteilyvammoja. Kuitenkin ne täytyy
ottaa huomioon myöhäisvaikutuksina arvioitaessa mm. ylimääräisten pahan-
laatuisten kasvaimien riskiä. Tällöin on säteilyvaaratilanteissa seuraavilla
toimenpiteillä suuri merkitys:

• Joditablettien nauttiminen
• Elintarvikkeiden ja juomaveden suojaaminen ja käyttöä koskevat suosituk-

set
• Karjan pitäminen sisällä ja rehun suojaaminen
• Maa- ja vesialueiden käyttörajoitukset, oleskelu- ja kauttakulkurajoitukset
• Suojautuminen sisätiloihin
• Siirtyminen väestönsuojaan
• Siirtyminen pois vaara-alueelta

Välillisesti nämä asiat kuuluvat myös sairaalassa tapahtuvaan toimintaan ja
kuuluvat asioihin, joita terveydenhuollon tulee edistää onnettomuustilantei-
siin varauduttaessa.

Sairaaloiden varautuminen

Yliopistollisten sairaaloiden laboratoriot monipuolisissa toiminnoissaan an-
tavat mahdollisuuden myös suuronnettomuuksissa seurata säteilyvamman
saaneiden tilaa. Isotooppilaboratorioihin voidaan järjestää kilpirauhaseen
kerääntyneen radioaktiivisen jodin mittaus. Niissä tulee olla valmius mit-
tauksin analysoida, mitä radionuklideja laskeumanäyte sisältää. Yliopistol-
lisissa sairaaloissa tulee olla monipuolinen mittausvarustus pintakontami-
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naatiota ja ulkoista säteilyä varten sekä riittävä määrä henkilökohtaisia an-
nosmittareita pelastustyöhön osallistuvalle henkilökunnalleen.

Lähteitä

Sisäasiainministeriön määräys 1/97: Säteilyvaaratilanteessa tarvittavien suo-
jelutoimenpiteiden suunnittelu ja niistä tiedottaminen.

Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto: Lääkinnällinen pelastustoiminta ja
kenttälääkintä, 1996.

Jukka Laaksonen: Säteilyn uhkakuvat, 1998.
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SÄTEILYONNETTOMUUS VIRON «IISASSA

Sisko Salomaa
Säteilyturvakeskus

Viron Kiisassa tapahtui vuoden 1994 marraskuussa säteilylähteen huolimat-
tomaan käsittelyyn liittyvä onnettomuus. Tapaus vaati yhden ihmisen hengen
ja aiheutti useiden henkilöiden altistumisen suurille säteilyannoksille.
Suomen Säteilyturvakeskus osallistui onnettomuuden kulun selvittämiseen ja
altistuneiden henkilöiden annosten arviointiin.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun kolme veljestä murtautui radioaktiivisten
jätteiden varastoon. Lukittu varasto sijaitsi aidatulla alueella Tammikussa.
Veljekset olivat etsimässä romumetallia myyntitarkoituksessa ja he veivät
varastosta mukanaan metallikehyksen. Kehyksestä tipahti kaksi puikkoa,
joista toisen yksi veljeksistä heitti alas säilytysbunkkerin aukosta ja toisen
toinen veli pisti taskuunsa. Puikko osoittautui myöhemmin cesiumlähteeksi.
Mies vei säteilylähteen kotiinsa Kaisan kylään vierailtuaan ensin veljiensä
kotona, ja jossakin vaiheessa siirsi säteilylähteen keittiön kaapissa olevaan
työkalulaatikkoon. Miehen lisäksi Kiisan talossa asuivat hänen poikapuo-
lensa, pojan äiti ja äidin isoäiti.

Radioaktiivinen lähde oli aiemmin samana vuonna (14.1.1994) löydetty romu-
metallilähetyksestä, joka oli toimitettu Estonian Metal Export Companylle
(EMEX) Tallinnaan. Lähetyksen rutiinitarkastuksissa mitattiin yli 50 mGy/h
annosnopeus. Viron pelastuslaitos hälytettiin paikalle. Romumetallilähetyk-
sestä löytyi metallikehys, jonka läheisyydessä annosnopeus oli yli 2 Gy/h. Ra-
dionuklidia tai aktiivisuutta ei tällöin määritetty tarkemmin, mutta lähteen
arvioitiin olevan koboltti-60:tä, aktiivisuudeltaan 7 TBq. Muotonsa perusteella
lähteen arvioitiin olevan peräisin säteilytyslaiteesta. Tällaisia ei kuitenkaan
koskaan ollut käytetty Virossa. Metallikehys säteilylähteineen vietiin radio-
aktiivisten jätteiden varastoon Tammikuun. Kehys ei mahtunut pudotet-
tavaksi bunkkerin aukosta, joten se jätettiin lukittuun varastotilaan.

Säteilylähteen taskuunsa pistänyt mies alkoi jo Tammikun varastolla voida
pahoin ja muutamaa tuntia myöhemmin hän oksenteli. Neljä päivää
myöhemmin hän joutui sairaalaan reidessä olevan vamman vuoksi, jonka sa-
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noi syntyneen metsätöissä. Mies kuoli marraskuun toisena päivänä. Kuolin-
syyksi kirjattiin murskavammaoireyhtymästä johtunut verenmyrkytys ja
munaisten toiminnan lakkaaminen. Kuolinsyytä ei yhdistetty säteilyyn.

Tammikun varastoon vietiin uusi jäte-erä 8.11.1994, ja murto havaittiin.
Säteilytaso varastossa oli laskenut sadasosaan aiemmin mitatusta, mutta
syyksi otaksuttiin myöhemmin vietyjen jätteiden antama suojaus. Havain-
nosta ei kerrottu eteenpäin.

Marraskuun 9. päivänä perheen poika korjasi pyöräänsä ja käsitteli työkalu-
laatikossa olevaa säteilylähdettä. Perheen koiranpentu kuoli 16.11. Koira oli
oksennellut ja sen virtsassa oli verta. Se oli viettänyt suurimman osan ai-
kaansa keittiössä.

Poika joutui sairaalaan 17.11 kädessä olevien rakkulaisten palovammojen
vuoksi. Nämä diagnosoitiin säteilyn aiheuttamiksi ja poliisi hälytettiin.
Samana iltana pelastuslaitoksen ryhmä lähti Kiisaan ja havaitsi säteilytason
olevan selvästi koholla perheen talon lähistöllä. Talon asukkaat ja 200 metrin
säteellä asuvat naapurit (15 taloa) evakuoitiin.

Seuraavana päivänä pelastusryhmä kävi talossa kahdesti, ensin tekemässä
mittauksia ja paikallistamassa lähteen ja sitten hakemassa lähteen pois.
Säteilylähde paikallistettiin keittiökaapiston laatikkoon. Annosnopeus 5 - 7 cm
etäisyydellä oli 1,5 - 1,8 Gy/h. Lähde oli 3 cm pitkä sylinteri, halkaisijaltaan
1,5 cm. Toisella käynnillä tuotiin lyijylaatikko, johon säteilylähde siirrettiin
käsin. Annosnopeus lyijysuojan pinnassa oli 100 mGy/h. Säteilylähde kul-
jetettiin takaisin Tammikuun ja heitettiin suojineen bunkkeriin. Talossa ei
havaittu kontaminaatiota, eli lähde oli pysynyt ehjänä.

Onnettomuuden selvittelyyn pyydettiin avuksi ulkomaisia asiantuntijoita.
Altistuneista henkilöistä lähetettiin verinäytteet Suomen Säteilyturvakeskuk-
seen 22.11 kromosomianalyysillä tehtävää annosarviointia varten. Moskovan
Biofysiikan Instituutin asiantuntijat saapuivat paikalle 25.11 lääketieteellistä
neuvontaa varten ja tekemään altistusarvioita haastattelujen pohjalta. Joulu-
kuun alussa pidettiin Tallinnassa Viron ympäristöministeriön kutsusta koko-
us, johon osallistui IAEA:n asiantuntijoita ja Suomen ja Ruotsin säteilysuoje-
luviranomaisia.
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Useat henkilöt saivat niin suuria säteilyannoksia, että ne aiheuttivat akuut-
teja säteilyvaurioita. Kuolemaan johtaneessa tapauksessa hyvin suuri paikal-
linen säteilyannos (1800 Gy) johti sisäisiin verenvuotoihin ja munuaisten toi-
minnan lakkaamiseen. Pojalla ja isoäidillä oli selviä verenkuvan muutoksia ja
verenvuotoja. Pojan luuytimen toiminta lamaantui pahasti ja hän oli useita
viikkoja aplasiassa. Veljeksillä oli lieviä veriarvojen muutoksia. Poika ja
toinen veljeksistä olivat käsitelleet säteilylähdettä ja heillä oli käsissä ja
sormissa palovammoja. Säteilypalovammoille tyypilliseen tapaan näihin il-
maantui myöhemmin kudosten nekroosia. Pojan etusormen ensimmäinen
nivel on myöhemmin amputoitu.

Kromosomianalyysien avulla ensimmäiset säteilyannosarviot onnettomuuden
uhreista saatiin muutamassa päivässä. Myöhempien kuukausien aikana
käytettiin myös muita annosarviointimenetelmiä altistuksen arvioinnissa.
Ionisoiva säteily jättää mineraaleihin merkkejä, ja näitä signaaleja voidaan
saada esiin eri menetelmillä. Näytteitä voidaan ottaa altistuneista ihmisistä
(hammaskiille, kynnet, hiukset) tai ympäristöstä (kvartsi- ja maasälpäkiteet).
Altistuneen pojan hammmaskiilteestä EPR (Electron Paramagnetic Reso-
nance) -menetelmällä tehdyt annosarviot olivat yhtäpitäviä kromosomiana-
lyysin kanssa. Ympäristönäytteistä kiitollisimpia ovat tuli ja posliini, ja näistä
näytteistä säteilyn aiheuttama signaali saadaan esille termoloistemene-
telmällä, optisella luminisenssilla tai kemiluminisenssilla. Kuumennus hävit-
tää signaalin, joten tiilestä ja posliinista luonnon taustasäteilyn aiheuttama
tausta on poistunut valmistusprosessissa. Ympäristödosimetriaa varten näyt-
teitä kerättiin eri puolilta taloa ja niiden avulla pystyttiin takautuvasti
määrittämään annosnopeus eri puolilla taloa.
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SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN
SÄTEILYALTISTUS

Antti Servomaa, Tuomo Komppa
Säteilyturvakeskus

Uudet potilasannosmittaukset röntgentutkimuksissa ja epidemiologinen tie-
tous huoneilman radonin aiheuttamasta keuhkosyöpäriskistä täsmentävät
suomalaisille eri lähteistä aiheutuvaa säteilyaltistusta. Potilasannoksia on mi-
tattu yli 50 erilaiselle röntgentutkimukselle, joista aiheutuva keskimääräinen
efektiivinen annos on noin 0,5 mSv asukasta kohti vuodessa ja kollektiivinen
annos noin 2400 manSv vuodessa (Rannikko 1997). Radionukliditutkimuksista
aiheutuva kollektiivinen annos on noin 220 manSv vuodessa (Korpela 1996).
Sädehoidosta aiheutuu UNSCEARin mukaan kehittyneissä maissa noin
0,7 mSv ja röntgendiagnostiikasta noin 1 mSv asukasta kohti vuodessa (Ser-
vomaa 1994). Samoilla perusteilla arvioiden sädehoidosta Suomessa aiheutuisi
suuruusluokaltaan noin 0,6 mSv annos asukasta kohti vuodessa (Komppa
1996). Uusimman suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen mukaan huone-
ilman radonista aiheutuu Suomessa noin 200 keuhkosyöpätapausta vuodessa
(Auvinen 1996, 1998). Tämä tutkimustulos on hyvin yhteensopiva uuden kan-
sainvälisen yhteisanalyysin kanssa. Edellä olevan perusteella ionisoivasta
säteilystä aiheutuvat syöpämäärät Suomessa ovat suunnilleen seuraavat, jos
käytetään säteilyriskikerrointa 5 %/Sv muille, paitsi sädehoitopotilaille
2 %/Sv:

Altistuslähde

Röntgentutkimukset
Radionukliditutkimukset
Sädehoito
Sisäilman radon
Ulkoinen säteily maaperästä
Kosminen säteily

Efektiivinen
vuosiannos (mSv)

0,5
0,04
0,6

(0,8)*
0,5
0,3

Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,3
Tshernobylin laskeuma
Yhteensä

0,04
3,1

Syöpäkuolemia
vuodessa '

120
10
60

200
120

75
75
10

670

Epidemiologisen tuloksen perusteella laskettu annos

40



STUK-A152

Kaikkiaan Suomessa kuolee syöpään noin 10 000 ihmistä vuodessa. Edellisen
arvion mukaan noin 7 % syöpäkuolemista saattaa aiheutua ionisoivasta
säteilystä ja noin 2 % lääketieteellisestä säteilynkäytöstä.
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SATEILYHAITATRÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA

Wendla Paile
Säteilyturvakeskus

Ionisoivan säteilyn haittavaikutusten tunteminen ja ymmärtäminen on vält-
tämätöntä säteilysuojelun toteuttamiseksi optimaalisella tavalla. Röntgentut-
kimuksia toteuttava ammattihenkilöstö on ensi sijassa vastuussa siitä, että
röntgentutkimusten haittavaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Säteily vaikuttaa aina solun perimän eli DNA-molekyylin kautta. Tällä tasolla ei
ole olemassa pientä säteilyannosta, koska yksi ainoa fotonin tai hiukkasen
osuma suoraan DNA-molekyyliin riittää katkaisemaan sen. Useimmiten katkos
korjataan, mutta virhekorjauksen mahdollisuus on aina olemassa. Tämän takia
voidaan sanoa, että täysin vaaratonta säteilyannosta ei ole olemassa. Kudosan-
noksen ollessa pieni terveyshaitan todennäköisyys on hyvin pieni, mutta nol-
lariskiin päästään vain nolla-annoksella.

Säteily voi myös aiheuttaa solutuhoa, etenkin jakautuvassa solukossa. Pieni
soluhukka ei yleensä johda terveyshaittaan. Vasta massiivinen solutuho jos-
sakin elimessä aiheuttaa oireita ja voi johtaa kuolemaankin. Tämäntyyppiselle
terveyshaitalle on siis käytännössä olemassa kynnysarvo eli säteilyannos, jonka
alapuolella haittaa ei esiinny.

Säteilysuojelun kannalta on tärkeätä erottaa terveyshaittojen kaksi tyyppiä
toisistaan:

a) Stokastinen eli satunnainen haitta, jonka perusteena on yhdessä
solussa tapahtunut geneettinen muutos. Haitta voi syntyä, jos solu ja-
kautuu ja syntyy klooni, jossa jokaisessa solussa on sama muutos. Jos kyseessä
on somaattinen solu, kloonissa voi myöhempien muutosten kautta syntyä syöpä.
Jos kyseessä on sukusolu ja juuri tästä solusta kehittyy elinkelpoinen lapsi, voi
haitta tulla ilmi lapsessa tai lapsen jälkeläisissä (geneettinen haitta).

Stokastisten haittavaikutusten esiintymiselle ei ole kynnysarvoa eikä haitta-
aste riipu saadusta säteilyannoksesta; ainoastaan haitan todennäköisyys kas-
vaa annoksen kasvaessa. Annosnopeus ei vaikuta riskiin kovin paljon, vaan
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kumulatiivinen annos koko elämän aikana määrää riskin. Yksilön riski on
yleensä aina pieni kohtalaisen isonkin annoksen jälkeen. Väestötasolla sen si-
jaan riski voi olla merkitsevä, jos iso populaatio altistuu, vaikka yksilöannokset
eivät olisi kovin suuria.

b) Deterministinen eli suora haitta, joka perustuu solutuhoon. Esimerkkeinä
on säteilysairaus (luuydin- ja suolistovaurio); säteilypalovamma; sädepneumo-
niitti; harmaakaihi; sikiövaurio.

Deterministiset vaikutukset liittyvät suuriin kerta-annoksiin. Tällaisia voi esiin-
tyä vakavien onnettomuuksien tai sädehoidon yhteydessä. Myös toimenpidera-
diologiassa annokset voivat joskus olla niin korkeita, että deterministinen iho-
vaurio on mahdollinen. Annoksen kasvaessa haitta-aste kasvaa jyrkästi. Annos-
nopeus vaikuttaa ratkaisevasti sekä kynnysarvoon että haitta-asteeseen.

Röntgendiagnostiikassa tärkein terveyshaitta on syöpä. Tietomme siitä, kuinka
paljon syöpäriski nousee määrätyn annoksen jälkeen, on peräisin useista
väestöryhmistä, jotka ovat altistuneet säteilylle, ja joiden terveyttä sittemmin on
seurattu usean vuosikymmenen ajan. Tämänhetkinen arvio on, että koko
väestön tasolla 1 sievertin annos aiheuttaa keskimäärin 5 % ylimääräisen
syöpäkuoleman riskin. Työikäisten ihmisten riskin arvioidaan olevan 4 % /Sv
(ICRP 1991). Lasten riski on korkeampi kuin aikuisten. Syöpäriskin oletetaan
kasvavan suorassa suhteessa säteilyannokseen.

Käytännössä kuvattavan yksilön henkilökohtainen riski saada kuvauksesta
syöpä on erittäin pieni. Esimerkiksi keuhkokuvauksesta, jossa annos on noin
0,1 mSv, syöpäkuoleman riski on arviolta keskimäärin 1:200000. Suoliston var-
joainekuvauksessa taas annos voi olla 10 mSv, jolloin keskivertoihmisen riski on
1:2000. Tarkempi henkilökohtainen riskiarvio riippuu iästä ja sukupuolesta.
Syöpäkuoleman taustariski on kaikilla koko elämän aikana yhteensä noin 20 %.
Jos kuvaus tehdään potilaan oman terveyden edistämiseksi, henkilökohtainen
hyöty on aina suurempi kuin haitta. TäJlöin kuvaus on oikeutettu. Toisaalta
turha kuvaus tarkoittaa myös turhaa ylimääräistä riskiä.

Koko väestöä ajatellen kuva on hieman erilainen. Suomalaisten yhteenlaskettu
väestöannos röntgendiagnostiikasta on vuosittain noin 2500 mansievert. Tästä
aiheutuu yllä olevan arvion mukaan laskennallisesti satakunta ylimääräistä
syöpäkuolemaa joka vuosi. Tarkka luku ei ole tiedossa, mutta suuruusluokka on
todennäköisesti oikea. Suomessa syöpäkuolemien kokonaismäärä on noin 12000
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vuodessa. Välttämällä tarpeettomia kuvauksia ja toisaalta pitämällä huoli siitä,
että jokaisesta kuvauksesta aiheutuva säteilyannos on mahdollisimman pieni
sekä siitä, että kuvauksia ei tarvitse huonon laadun vuoksi uusia, röntgendiag-
nostiikasta vastuussa oleva henkilöstö voi vaikuttaa Suomen väestön kokonais-
annokseen ja täten myös laskennalliseen syöpätapausten lukumäärään.

Säteilyn deterministisistä haittavaikutuksista palovamma on käytännössä
tärkeä. 6 Gy:n ihoannos aiheuttaa lievän palovamman, joka tulee ilmi muu-
tamassa tunnissa punoituksena. Parin viikon kuluttua ihon karvoitus häviää.
Korkeampi ihoannos johtaa muutamassa viikossa rakkulamuodostukseen ja
avohaavoihin. Vielä korkeampi annos voi tuhota ihon verenkierron kokonaan ja
johtaa kuolioon. Toimenpideradiologiassa pitkäaikainen läpivalaisu
korkealla jännitteellä voi aiheuttaa potilaalle niin korkean ihoannoksen, että
palovamman vaara on olemassa (Servomaa et ai 1995). Jos toimenpide johtaa
ainoastaan lievään, ohimenevään ihon punoitukseen, haitta ei sinänsä ole suuri.
Koska annosvaste nousee hyvin jyrkästi, annoksen ei kuitenkaan tarvitse olla
kovin paljon korkeampi, ennen kuin seurauksena voi olla pitkäaikainen, vaikea
ihovamma. Jos ihoannos on ollut yli 20 Gy, myöhemmän kuolion vaara on jo
ilmeinen.

Sikiövauriot ovat aina mielenkiinnon kohteena. Niiden suhteen on olemassa
myös turhaa pelkoa. Säteilyn aiheuttama solutuho voi johtaa kehityshäiriöihin
kasvavassa sikiössä. Ihmisellä kaikkein herkimmin vaurioituu keskushermosto.
8 - 1 5 viikkoa hedelmöityksestä keskushermoston kehitys on vilkkaimmillaan.
Tällöin voi suhteellisen alhainenkin säteilyannos aiheuttaa älykkyyden ale-
nemista, henkistä jälkeenjääneisyyttä ja/tai mikrokefaliaa. Kasvun hidastumi-
nen on mahdollinen läpi koko raskauden. Näitä vaikutuksia ei ole käytännössä
osoitettu alle 100 mGy:n annoksilla, vaikkakaan selvää kynnysarvoa älykkyyden
alenemiselle ei ole voitu vahvistaa. Vakavaa henkistä jälkeenjääneisyyttä on
nähty etenkin yli 500 mGy:n annosten jälkeen. Muita kehityshäiriöitä on ih-
misillä kuvattu vasta yli 1 Gy:n annoksilla. Henkistä jälkeenjääneisyyttä, mikro-
kefaliaa ja pienikasvuisuutta voidaankin pitää determinististen sikiövaiku-
tusten merkkivaurioina, joiden puuttuessa muuta mahdollista kehityshäiriötä ei
tule pitää säteilyn aiheuttamana, vaikka säteilyaltistusta sikiökaudella olisi
tapahtunutkin.

On yleinen harhakäsitys, että pieni säteilyannos voisi satunnaisesti aiheuttaa
ison epämuodostuman. Tämä on teoriassa mahdollista ainoastaan muutaman
päivän aikana hedelmöityksen jälkeen, kun alkion kokonaissolumäärä on hyvin
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pieni. Käytännössä ei ole koskaan osoitettu, että isompikaan säteilyannos tässä
vaiheessa aiheuttaisi epämuodostumia. Sen sijaan syntynyt soluvaurio voi
johtaa varhaiseen keskenmenoon. Jos naiselle on tehty alavatsan röntgentut-
kimus ja myöhemmin ilmenee, että raskaus olikin alkamassa, ei ole syytä pel-
koon. Jos raskaus jatkuu eikä keskenmenoa tule, on lapsi kaiken todennäköi-
syyden mukaan täysin terve. Tämä tieto on tärkeää välittää äidille selkeästi.

Röntgentutkimuksessa voi tyypillisesti aiheutua sikiölle korkeintaan muutaman
kymmenen millisievertin säteilyannos, mikä ei vielä johda mihinkään kehitys-
häiriöön. Sen sijaan altistus lisää lapsen riskiä sairastua syöpään lapsuuden
aikana tai myöhemmin. On osoitettu, että raskauden aikainen altistus noin
10 millisievertin säteilyannokselle lisää lapsuuden aikaisen syövän riskiä hie-
man (Doll & Wakeford -97). Riskiarvio on 6 % sievertiä kohti, mikä tarkoittaa
10 millisievertin annoksella 0,06 % eli 1:1700. Ilman altistusta yksi lapsi vii-
destäsadasta sairastuu syöpään ennen 10 vuoden ikää. Merkitsevän riskin ilmi-
tulo näin alhaisen säteilyannoksen jälkeen ei johdu siitä, että sikiön lu-
kumääräinen C'absoluuttinen") riski olisi kovin paljon suurempi kuin myöhem-
min elämässä, vaan siitä, että lapsuuden aikainen syöpä on muuten niin harvi-
nainen, että pienikin ylimäärä voi tulla tilastollisesti näkyviin.

Vaikka röntgentutkimuksia raskauden aikana pyritään välttämään, joskus niitä
tulee tehtyä vahingossa, kun tieto raskauden mahdollisuudesta on ollut väärä.
Joskus taas tutkimus on tehtävä, koska se on äidin terveyden kannalta vält-
tämätön eikä korvaavaa menetelmää ole. Röntgentutkimuksen takia käytän-
nössä ei koskaan ole syytä ajatella raskaudenkeskeytystä kehityshäiriön pe-
lossa. Sädehoidon yhteydessä asia on toisin. Jos on kyse toimenpideradiologias-
ta, tapauskohtainen harkinta annosarvioineen on tarpeen.

Jonkinasteinen kehityshäiriö esiintyy usealla prosentilla syntyvistä lapsista. Se
on riski, joka täytyy hyväksyä, jos ylipäätänsä haluaa saada lapsia. Jos äidille on
tehty röntgentutkimus raskauden aikana ja syntyvällä lapsella onkin sitten
esim. kitalakihalkio, näillä asioilla ei ole syy-yhteyttä.

Säteilysuojelussa johtavana periaatteena on toisaalta riittävällä turval-
lisuusmarginaalilla taata, että kukaan ei altistu säteilylle siinä määrin, että
deterministinen haitta olisi mahdollinen. (Periaate ei kuitenkaan koske poti-
laita, jotka itse hyötyvät säteilystä, ja sädehoidossa deterministiset vaikutukset
ovatkin väistämättömiä.) Toisaalta on aina pyrittävä pitämään sekä yksilön että
isomman väestön säteilyannokset niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein
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on mahdollista, jotta stokastisten haittavaikutusten määrä jäisi mahdollisim-
man pieneksi. Nollahaittaan ei sen sijaan koskaan päästä, jos säteilyä
ylipäätään käytetään. Koska kyseessä on kumuloituva riski, olennaista siis on
henkilökunnan pitkäjännitteinen, turvallisuustietoinen toimiminen läpi vuosien
ja vuosikymmenien.
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RADIOLOGISET TUTKIMUSMÄÄRÄT JA
TUNNUSLUVUT

Teuvo Parviainen, Minna Heikkilä
Säteilyturvakeskus

Säteilyn hyötykäytöstä väestölle aiheutuvasta säteilyannoksesta yli 90 % tulee
säteilyn lääkinnällisestä käytöstä; röntgentutkimuksista ja radiologisista toi-
menpiteistä. Jotta voitaisiin arvioida säteilynkäytön aiheuttamaa annosta ja
siinä tapahtuvia muutoksia, tulee olla luotettava tieto röntgentutkimusmää-
ristä, röntgentutkimuksista, säteilyn käyttötavoista tutkimuksissa sekä tietoa
röntgentutkimuksissa käyvistä potilaista.

Yleisesti tiedetään, että jokainen suomalainen käy keskimäärin suunnilleen
kerran vuodessa röntgentutkimuksessa. Radiologisten tutkimusten määrää ei
ole tarkemmin valtakunnallisesti seurattu viime vuosina. Toimintayksiköt
kokoavat toiminnastaan myös toimintalukuja, jonka avulla ne voivat suunni-
tella toimintaansa. Terveydenhuollon yksiköillä on myös velvoite kerätä toi-
mintaansa koskevia tunnuslukuja. Vaikka tilastointitavat radiologisesta toi-
minnasta ovat periaatteessa yhtäläiset, ovat arviot kokonaistutkimusmääristä
poikenneet paljon toisistaan. Esitetyt arviot tutkimusmäärien kehityksestä
valtakunnallisella tasolla ovat olleet monesti ristiriitaisia terveydenhuollon
yksikköjen omien tilastotietojen kanssa. Erot johtuvat mm. osittain erilaisista
tilastointitavoista, kaikkea toimintaa kuvaavia tietoja ei ole saatu, tilastotie-
doissa on myös virheitä ja tilastojen käsittelyssä on myös puutteita. Radiolo-
gisten tutkimusten kokonaismäärissä ovat mukana myös ultraäänitutkimuk-
set, joiden määrä on lisääntynyt selvästi pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna.
Myös hammaskuvaukset, isotooppitutkimukset ja luun mineraalipitoisuus-
määritykset ovat radiologisia tutkimuksia.

Säteilyturvakeskus on tehnyt laajan selvityksen radiologisista tutkimuksista.
Selvitys toteutettiin lähettämällä kysely vuoden 1996 syksyllä kaikkiin niihin
radiologisiin toimintayksiköihin joilla oli lääketieteellistä säteilynkäyttöä kos-
keva turvallisuuslupa. Kyselyssä pyydettiin tietoja kokonaistutkimusmääristä
elin- ja tutkimusryhmäkohtaisesti ja tarkemmin yleisimmistä radiologisista
tutkimuksista. Lasten radiologisista tutkimuksista kysyttiin tietoja tarkem-
min eriteltynä ikäryhmittäin. Kyselyllä pyrittiin selvittämään ensimmäistä
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kertaa kattavasti myös röntgenosastojen ulkopuolista säteilynkäyttöä. Erik-
seen kysyttiin myös ultraäänitutkimusten sekä magneettitutkimusten mää-
rää. Kyselyssä pyrittiin selvittämään myös muuta säteilynkäyttöön liittyvää
toimintaa, kuten röntgenhoitajien ja röntgenlääkäreiden määrää, kuka tekee
diagnoosin lasten tutkimuksissa, ketkä toimii kiinnipitävinä ja mitä kiinnipi-
don apuvälineitä on käytettävissä. Myös arviota tutkimusmäärien kehitykses-
tä kysyttiin.

Kyselyjä lähetettiin yhteensä 408 eri radiologiseen yksikköön. Mukana oli 5
yliopistosairaalaa, 16 keskussairaalaa, 39 alueellista sairaalaa, 124 yksityistä
radiologista yksikköä ja 224 terveyskeskusta. Sairaaloiden ja terveyskeskus-
ten osalta vastausprosentti on käytännössä 100 %, yksityisten radiologisten
yksiköiden kohdalla 92 % ja koko kyselyn osalta 97 %. Kyselyssä toteutunut
hyvin korkea vastausprosentti on tulosten luotettavuuden kannalta tärkeä
tekijä.

Radiologisten tutkimusten määrä

Suomessa tehtiin 1995 yli 4,2 miljoonaa röntgentutkimusta (taulukko I.). Lu-
vussa on mukana kaikki sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä yksityisten
röntgentutkimusyritysten sekä puolustusvoimien sairaaloiden ja muiden hoi-
tolaitosten suorittamat tutkimukset. Tämän lisäksi hammaslääketieteellisiä
röntgentutkimuksia tehtiin hammashuollon piirissä yhteensä noin 1,5 miljoo-
naa. Jos röntgentutkimusten kokonaismäärään lasketaan mukaan myös
hammashoidon yhteydessä otettavat hampaiston panoraamakuvaukset ja
kallokuvaukset, niin kokonaistutkimusmäärä on noin 4,4 miljoonaa. Isotooppi-
tutkimuksia tehdään vuosittain noin 50 000.

Taulukko I. Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä Suomessa 1995.
Röntgentutkimukset yhteensä
Ultraäänitutkimukset
Magneettitutkimukset

Intraoraalihammaskuvaukset
Panoraamakuvaukset

Isotooppitutkimukset

4 230 000
437 000

43 000

1 300 000
184 000

50 000
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Magneettitutkimusten määrä on vielä suhteellisen pieni. Magneettitutkimuk-
sia tehtiin 43 000 ja niiden osuus kaikista radiologisista tutkimuksista oli noin
1 %. Ultraäänitutkimuksia tehdään hyvin suuri osa varsinaisten radiologisten
osastojen ulkopuolella. Sen vuoksi niiden määrää on vaikeampi arvioida, kos-
ka tutkimuslukujen tilastoinnissa on ilmeisesti eroja eri toimintayksiköissä.
Saatujen vastausten perusteella ultraäänitutkimuksia tehtiin noin 437 000.
Kaikista radiologisista tutkimuksista niiden osuus on yli 9 %.

Jokaista suomalaista kohti tehdään vuosittain 0,8 röntgentutkimusta tai yksi
radiologinen tutkimus, kun mukaan ei ole laskettu intraoraalihammaskuva-
uksia.

Radiologiset tutkimukset eri toimintayksiköissä

Hyvin suuri osa sekä röntgentutkimuksista, että ultraäänitutkimuksista teh-
dään perusterveydenhuollon yksiköissä terveyskeskuksista. Terveyskeskuk-
sissa tehtiin 1995 yhteensä 1,7 miljoonaa tutkimusta, mikä on 36 % kaikista
radiologisista tutkimuksista. Röntgentutkimuksia näistä on lähes 1,6 miljoo-
naa, eli 37 % kaikista röntgentutkimuksista (taulukko IL). Radiologisista tut-
kimuksista yksityisissä radiologisissa yksiköissä tehtiin 17 %, keskussairaa-
loissa 16 %, yliopistosairaaloissa 15 % ja alueellisissa sairaaloissa 13 %.

Keskimääräiset radiologiset tutkimusmäärät eri yksiköissä vaihtelevat luon-
nollisesti huomattavan paljon. Taulukossa III on laskettuja keskimääräisiä
tutkimusmääriä eri toimintayksiköissä.

Taulukko II. Radiologiset tutkimukset eri toimintayksiköissä. Yli kolmasosa
kaikista radiologisista tutkimuksista tehtiin terveyskeskuksissa.
S air a ala/y ksikkö

Terveyskeskukset
Yliopistosairaalat
Keskussairaalat
Alueelliset sairaalat
Yksityiset klinikat
Muut

Yhteensä

Röntgen-
tutkimukset

1 580 000
585 000
675 000
539 000
803 000

50 000

4 230 000

%

37

14

16

13

19

1

100

Ultraääni-
tutkimukset

131 000
94 000
79 000
78 000
54 000

100

437 000

%

30

22

18

18

12

100

Magneetti-
tutkimukset

21800
4 900

16 700

43 400

%

50

11

39

100
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Taulukko III. Radiologisia ja
yksikkö.

röntgentutkimuksia

Radiologisia tutkimuksia
Yliopistosairaala
Keskussairaala
Aluesairaala
Terveyskeskus
Yksityisklinikka

140000
47000
14000
7600
6500

keskimäärin /toiminta-

Röntgentutkim uksia
117000
42000
16000
7000
5900

Tutkimuksia/radiologi/vuosi tehtiin arviolta noin 7500. Yhtä röntgenhoitajaa
kohti röntgentutkimuksia tehtiin 1800 ja radiologisia tutkimuksia keskimää-
rin noin 2000/röntgenhoitaja.

Radiologisten tutkimusmäärien kehitys

Radiologisten tutkimusten määrään ja jakaumaan ovat vaikuttaneet hyvinkin
voimakkaasti sairauksien yleisyydessä ja hoitokäytännöissä tapahtuneet muu-
tokset sekä uudet kuvantamistekniikat. Tuberkuloosin vähenemisen seurauk-
sena voitiin luopua yli puolestatoista miljoonasta vuosittaisesta pienoisrönt-
genkuvasta, ultraäänitutkimustekniikan kehittyminen lisäsi voimakkaasti sen
käyttöä ja syrjäytti monia röntgentutkimuksia, tietokonetomografiatutkimuk-
set ovat jokapäiväisiä myös monissa pienemmissä sairaaloissa, mammografia-
tutkimuksia tehdään vuosittain lähes 200 000, raskaat verisuonitutkimukset
ja radiologiset toimenpiteet ovat lisääntyneet ja magneettitutkimukset ovat
tulleet täydentämään röntgentutkimuksia. Monilla näistä muutoksista on
ollut suuri vaikutus myös potilaiden ja henkilökunnan säteilyannoksiin.

Taulukossa IV on vertailtu radiologisten tutkimusten määrien muutosta viime
vuosikymmenen alkupuolelta vuoteen 1995. Vertailuaineisto perustuu Lää-
kintöhallituksessa tekemääni laajaan selvitykseen (Parviainen 1986).
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Taulukko IV. Radiologisten tutkimusten kokonaismäärissä tapahtunut muu-
tos vuodesta 1984 vuoteen. Radiologisia tutkimuksia tehtiin 1984 yhteensä yli
4,6 miljoonaa.
Sairaala/yksikkö

Terveyskeskukset
Yliopistosairaalat
Keskussairaalat
Sairaalat yhteensä
Yksityiset klinikat
Kaikki tutkimukset

Muutos

+ 30
+1,5
+ 20
+ 1
+ 83
+ 2

Verrattaessa taulukossa esitettyjen toimintayksiköiden radiologisten tutki-
musten muutosta, voidaan havaita tutkimusmäärien huomattava lisääntymi-
nen yliopistosairaaloita lukuunottamatta. Tutkimusmäärien kasvu johtuu
osittain ultraäänitutkimusten lisääntymisenä. Kokonaistutkimusmäärä ei ole
kuitenkaan juuri kasvanut. Röntgentutkimusten määrä on saattanut jopa
hiukan laskea. Tämä selittyy sillä, että vuonna 1984 tehtiin yli 0,7 miljoonaa
keuhkokuvausta, suurin osa pienoiskuvauksina tuberkuloosin ehkäisyyn liit-
tyen. Luvuista voidaan huomata, että radiologisten tutkimusten määrällinen
siirtymä on tapahtunut pienempiin yksiköihin. Myös yksityissektori on kasva-
nut voimakkaasti. Yliopistosairaaloissa on yhä enemmän keskitytty vaativiin
erikoistutkimuksiin, joita lukumääräisesti tehdään vähemmän. Aluesairaala-
tyyppisissä monissa sairaaloissa tutkimusmäärien kasvu on ollut myös huo-
mattavaa. Vuoden 1995 tutkimuslukuja alentaa ilmeisesti jonkun verran al-
kuvuodesta ollut terveydenhuoltohenkilöstön lakko.

Terveyskeskusten tutkimusmäärän muutokset ovat vaihtelevia puoleen ja
toiseen. Noin 20 keskikokoisen terveyskeskuksen otoksessa tutkimusluvut
ovat nousseet 1980-luvun alkupuolen määristä vuoteen 1990 yli 20 %. Sen
jälkeen tutkimusmäärän kasvu on lähes pysähtynyt. Laajan kyselyn luvuista
laskettuna tutkimusmäärä on kasvanut terveyskeskuksissa tällä vuosikym-
menellä 3 %. Taloudellinen lamakausi on ilmeisesti osaltaan vaikuttanut myös
radiologiseen toimintaa.
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Yleisimmät radiologiset tutkimukset

Luuston ja pehmytosien tutkimuksia kaikista tutkimuksista on 53 % ja hengi-
tyselimistön tutkimuksia 34 %. Muiden tutkimusryhmien osuudet ovat alle
5 %. Eniten luuston tutkimuksia kaikista tutkimuksista tehdään terveyskes-
kuksissa (62 %) ja yksityisklinikoissa (67 %). Hengityselimistön tutkimuksia
on eniten alueellisten sairaaloiden tutkimuksista (39 %). (Radiologiset tutki-
mukset jaoteltiin Suomen Kuntaliiton tutkimusnimikkeistön mukaisesti.)

Ultraäänitutkimuksista yleisimpiä ovat vatsan alueen tutkimukset (37 %).
Magneettitutkimuksista lähes puolet on pään alueen tutkimuksia. Samoin
tietokonetomogafioista suunnilleen puolet on pään tutkimuksia.

Yksittäisistä tutkimuksista keuhkojen röntgentutkimus on yleisin (30 %).
Raajojen tutkimuksia yhteensä on 27 % kaikista tutkimuksista. Nenän sivuon-
teloiden kuvauksia on 7 % ja pään TT-tutkimuksia noin 2 %. Terveyskeskuk-
sissa thorax-tutkimuksen jälkeen toiseksi yleisin tutkimus on nenän sivuonte-
loiden tutkimus, joita tehdään 9 % kaikista tutkimuksista.

Osa röntgentutkimuksista suoritetaan varsinaisten radiologisten osastojen
ulkopuolella. Vuodeosastoilla suoritettava kuvaukset tehdään röntgenosastoil-
ta käsin. Leikkaussalissa, ensiapupoliklinikoilla ja vastaavissa yksiköissä teh-
täviä röntgentutkimuksia tehdään vuosittain noin 30 000. Puolet näistä on
raajojen tutkimuksia sekä kardiologisia tutkimuksia tai toimenpiteitä noin
kolmasosa.
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POTILASANNOKSEN MITTAUS
RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

Matti Toivonen
Säteilyturvakeskus

Euroopan Unioni on viime vuosina julkaissut yksityiskohtaisia laatukriteerei-
tä röntgentutkimuksille (CEC 1996) ja se vaatii jäsenmaitaan toimeenpane-
maan järjestelmällisen potilasannosten seurannan keskikokoiselle potilaalle
annettujen vertailuarvojen pohjalta (IAEA 1996, Nordic Co-operation 1996)
(taulukko I). Tässä esitelmässä kuvataan vaihtoehtoisia menetelmiä mitata
potilasannoksia ja muita suureita, joita käytetään potilasannosten lasken-
nassa. Aihepiiri on rajattu perinteiseen kuvaukseen ja läpivalaisututkimuk-
seen.

Suureet

Vertailuarvot annetaan suoraan mitattavina suureina, joita ovat:

• Potilaan tulopinnan annos (ESD, entrance surface dose, lyhyesti tulopinta-
annos), joka on ilmaan potilaan tulopinnan edessä absorboitunut annos
säteilykeilan keskiakselin kohdalla. Tulopinta-annos sisältää sekä
primäärisäteilyn että potilaasta takaisin siroavan säteilyn. Tulopinta-
annos kuvaa havainnollisesti annosta, jonka potilas saa yksittäisestä ku-
vausprojektiosta.

• Kerma-ala-tulo (KAP, kerma-area-product, jota kutsutaan myös DAP, dose-
area-product) on ilmakerman ja säteilykentän alan tulo potilaan tulopin-
nan edessä. KAP ei sisällä potilaasta takaisinsiroavaa säteilyä. KAP kuvaa
hyvin potilaaseen kohdistetun säteilyn määrää (potilaaseen säteilystä siir-
tyvää kokonaisenergiaa). KAP-mittaus kokonaisesta tutkimuksesta ja tu-
loksen vertaaminen sitä vastaavaan vertailuarvoon on helpoin tapa seurata
potilasannosta, mutta kerma-ala-tuloon ei liity samanlaista ihmisläheistä
mielikuvaa kuin tulopinta-annokseen. KAP on silti erittäin hyvä mittaus-
ja tarkkailusuure, koska siitä on läheisempi yhteys säteilyriskiä
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Taulukko I. Pohjoismaisen yhteisraportin (Nordic Co-operation 1996) ja CEC
raportin (CEC 1996) vertailuannokset. Kerma-ala-tulot koskevat kokonaisia
tutkimuksia ja tulopinta-annokset yksittäisiä projektioita.
Tutkimustyyppi

Keuhkot PA ja LAT

Lantio
Lanneranka
Kallo

Varjoainetutkimukset
Urografia
Vatsa
Paksusuoli

KAP(Gy
1

4
10

20
25
50

Vertailuarvo
Pohjoismaat

• cm2) ESD (mGy)
0,2 PA

0,5 LAT
5AP
6 A P

EU
ESD (mGy)

0,3 PA
1,5 LAT
10 AP
10 AP
5 A P

3 LAT
30 AP

kuvaaviin suureisiin (potilaan efektiiviseen annokseen tai elinannokseen
tai työntekijän silmäannokseen tai efektiiviseen annokseen jne.) kuin tu-
lopinta-annoksesta. Tämä yhteys tulee siitä, että säteilystä ihmiseen siirty-
vän energian kokonaismäärä riippuu yhtälailla kehon siitä alasta, johon
säteilykeila kohdistuu, kuin annoksesta yhdessä pisteessä.

Säteilyriskiä kuvaa parhaiten efektiivinen annos. Tämä suure määritellään ja
sen laskentaa käsitellään toisessa esitelmässä (potilasannosten laskenta rönt-
gentutkimuksissa).

Potilasannosten laskennassa käytetään säteilyn määrää kuvaavana
lähtösuureena yleensä primäärisäteilyn ilmakermaa (Ka) säteilykeilan keski-
akselilla etäisyydellä, jolla potilaan tulopinta on fokuksesta, mutta mitattuna
ilman potilasta. ESD ja KAP ovat yhtälailla käypiä lähtösuureita, jotka riip-
puvat seuraavalla tavalla ilmakemiasta ja toisistaan:

(1)
KAP =Ka • A ja

(2)
ESD=KaBFfDK

(3)
ESD HKAP /A)-BF- fDK
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A on säteilykentän pinta-ala (potilaan tulopinnalla) ja BF kyseessä olevan
säteilylaadun ja pinta-alan A takaisinsirontakerroin. Pinta-ala A on kentän
korkeuden (potilaan pituussuunta) ja leveyden tulo kun kyseessä on suora-
kulmainen kenttä (Kun pyöreän kentän halkaisija on d, niin A - 0,79 • d2). fo.K
on ilmaan ilmakerman ja ilmaan absorboituneen annoksen välinen muunto-
kerroin. Tosiasiassa kaikille diagnostisen röntgensäteilyn laaduille pätee fo,K =
1.00, joten kerroin fn,K on pelkkä muodollisuus, joka ei vaikuta numeeriseen
tulokseen mitenkään.

Taulukossa II on takaisinsirontakertoimia eri säteily laaduille ja pinta-aloille.

Mittaus- ja laskentamenetelmät

1 Suora tulopinta-annosmittaus

Termoluminesenssidosimetria (TLD) perustuu pienten litiumfluoriditablettien
(LiF) kykyyn sitoa säteilyn energiaa sisäisiin viritystiloihin ja lähettää näky-
vää valoa säteilyannokseen verrannollinen määrä, kun viritystilat puretaan
kuumentamalla tablettia. Termoluminesenssidosimetrit (TL-dosimetrit) kali-
broidaan säteilyttämällä ne tunnetulla ilmakermalla (Ka,coi), lukemalla niistä
Ka,cai vastaava signaali Icai ja laskemalla kalibrointikerroin (AO:

(4)
N = Ka,ca!/Ical

LiF on niin kudoksen kaltaista ainetta, että kalibrointikerroin N ei riipu
jyrkästi röntgensäteilyn laadusta. Vaihtelua on kuitenkin muutaman prosen-
tin rajoissa, joten TLD-palvelulaboratoriolla on oltava käytössään hyvät kalib-
rointilaitteet ja mittarit. Kalibrointikertoimia on tarpeen taulukoida eri putki-
jännitteille (kV) ja kokonaissuodatuksille (mm AI).

TL-dosimetrin pääetu on pieni koko. Potilaan tai fantomin pinnalla se ei häi-
ritse valotusautomaatin toimintaa, mittaa hyvin tarkasti myös takaisinsi-
roavan säteilyn ja aiheuttaa kuvaan vain pienen visuaalisen häiriön, joka ylei-
sesti hyväksytään. TL-dosimetri on siten hyvä ja lähes ainoa tulopinta-
annoksen mittausväline. Riittämätön pienannosten mittaustarkkuus rajoittaa
kuitenkin TL-dosimetrien käyttöä eräissä kohteissa. Esimerkiksi keuhkoku-
vauksen PA-projektion vertailuannos on 200 mGy ja pienimmillään annos on
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Taulukko II. Röntgensäteilyn takaisinsirontakertoimet, jotka on joko mitattu
TL dosimetreilla tai laskettu Monte Carlo menetelmällä (Institute of Physical
Sciences 1992).

a) Mittaus
HVL
(mm AI)
2,0
2,5
3,0
4,0

vesiastian pinnalla
Kenttäkoko (cm x cm)
10x10
1,26
1,28
1,30
1,32

15x15
1,28
1,31
1,33
1,37

20x20
1,29
1,32
1,35
1,39

25x25
1,30
1,33
1,36
1,40

30x30
1,30
1,34
1,37
1,41

b) Laskenta ihmisen
HVL

(mm AI)

2,0
2,5
3,0
4,0

Putki-
jännite
(kV)

60
80
80
110

kaltaisessa potilasuastineessa
Kokonais-
suodatus
(mm AI)

2,5
2,0
3,0
2,5

Lat LS J
11 x 14 cm

1,23
1,25
1,27
1,29

Projektio

AP
alavatsa
26 x 35 cm
1,31
1,37
1,41
1,45

PA
Keuhkot
30 x 38 cm
1,23
1,27
1,30
1,34

30 mGy, mutta TL-dosimetri mittaa riittävän tarkasti vasta muutaman sadan
mGy annoksesta alkaen. TL-dosimetri ei siis sovellu keuhkokuvauksen
suoraan tulopinta-annosmittaukseen PA-projektiosta eikä kunnolla LAT-
projektioistakaan, joissa vertailuannos on 1,5 mGy.

TL-dosimetri pakataan tulopinta-annosmittausta varten numerolla varustet-
tuun paperi- tai muovipussiin, säteilytetään potilaan tulopinnalla normaalissa
tutkimusprojektiossa (AP, PA, LAT, jne.) kiinnitetään tarpeellisilla tunnistus-
ja oheistiedoilla täytettyyn lomakkeeseen ja lähetetään laboratorioon mit-
tausta ja tulosten analysointia varten. EU opastaa valitsemaan mittauksiin
normaalikokoisia potilaita (160... 180 cm ja 60...85 kg), jotta mitatut tulopinta-
annokset olisivat kohtuullisesti vertailukelpoisia referenssiarvojensa kanssa.
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2 Suora kerma-ala-tulomittaus

Kerma-ala-tulomittari (KAP-mittari, jota myös kutsutaan pinta-ala-
annosmittariksi, DAP-mittari) on säteilykeilamonitori, joka kiinnitetään rönt-
genlaitteen kaihdinkopan alle. Kerma-ala-tulon mittaaminen on varsin vaiva-
tonta sen jälkeen, kun keilamonitori on asennettu paikoilleen ja kalibroitu
kyseessä olevalle röntgenlaitteelle. Ainoat rutiinitehtävät ovat mittausluke-
man nollaaminen ennen tutkimuksen alkua ja lukeman kirjaaminen (Gy cm2

tai mGy cm2) tutkimuksen tai tutkimuksen osasuoritteiden jälkeen.

Nykyiset KAP-mittarit muuttavat vain vähän säteilyn laatua (lisäsuodatus
alle 0,5 mm AI), ja herkimmät mittarityypit kykenevät tulostamaan kerma-
ala-tulon tarkasti pienimmistäkin lapsikuvausten säteilytyksistä. Dynaami-
nen toiminta-alue saattaa silti yltää uusien röntgenlaitteiden suurimpiinkin
hetkellisiin annosnopeuksiin kuvaussäteilytysten aikana (kine- ym. tekniikat
mukaanlukien).

3 Potilasannosarviointi potilasvastineen avulla

Ilmakerman mittareita on saatavilla perinteisten röntgenlaitteiden säteily-
keilamittauksiin ja erityismittauksiin (esim. ilmakerma kuvanvahvistimen
tulopinnalla) ja kaikkiin uusien kuvantamismenetelmien erityistarpeisiin
(esim. tietokonetomografian annosindeksin mittaaminen). Näitä mittareita ei
käytetä kuitenkaan yleisesti röntgenlaitteiden vakioisuustestaamisessa niiden
hinnan ja teknillisluonteisen käytön vuoksi. TL-dosimetri on mittauksiin pe-
riaatteessa hyvin sopiva. Pienannostenkin mittaus onnistuu hyvin potilas-
vastinemittauksissa, koska säteilytys voidaan toistaa esimerkiksi 10 kertaa ja
jakaa mittarilukema lopuksi kymmenellä. TLD:n haitta on kuitenkin tulosten
saanti vasta jälkikäteen palvelulaboratoriosta. Tämä on turhauttavaa, ja vir-
heetön yhteistoiminta palvelulaboratorion kanssa vaatii myös runsasta tiedon
kirjaamista ja siirtoa.

Säteilyturvakeskus tekee tarkastusten yhteydessä potilasannosarviointeja,
joissa potilasvastineena on 10 cm tai 20 cm vesikerros (esim. yksi tai kaksi
10 cm paksuista vesikannua) ja mittarina on tavallinen säteilykeilamittauk-
siin tarkoitettu ilmakermamittari. Mittausmenetelmä on muilta osin periaat-
teessa sama kuin suorassa tulopinta-annosmittauksessa (kuva 1).
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Säteily-
mittari

N.

.- Fokus
-

Potilasvastine

z- Pöydän pinta

Valotus-
automaatti

Kuva 1. Tulopinta-annoksen mittaaminen yksinkertaisen potilasvastineen
(20 cm vettä) pinnalla.

Edellämainitut vesikerrokset vastaavat keskikokoisen ihmisen kudoskerroksia
eräissä kallo- ja vartaloalueen tutkimuksissa (AP- tai PA-projektiot). Tulokset
eivät sellaisenaan ole sinällään käypiä kaikkiin tarkoituksiin. Yliyksinkertais-
tetun potilasvastineen lisäksi virhettä aiheuttaa ilmakermamittarin säteilyan-
turin koko, joka on usein liian suuri mittaamaan tarkasti potilaasta takaisin-
siroavaa säteilyä. Siksi on tarpeen tarkastaa potilasvastineisiin perustuvat
mittausjärjestelmät. Tällaisessa tarkastuksessa katsottaisiin, että jär-
jestelmään sisältyy taulukko, jossa esitetään potilasvastineella mitattujen ja
erikokoisille potilaille muilla keinoin määritettyjen tulopinta-annosten välisiä
muuntokertoimia tutkimuksille, joiden potilasannosarviointiin järjestelmää
käytetään.

Ihanteellinen potilasvastineeseen perustuvan annosarvioinnin ilmakermamit-
tari on herkkä, helppokäyttöinen ja niin pieni, että se mittaa riittävän tarkasti
potilaasta takaisinsiroavan säteilyn. Koska kuvaus- ja läpivalaisusäteilytyksiä
säätää lähes aina valotusautomaatti, niin lavastetussakaan tulopinta-
annosmittauksessa säteilymittari ei saa häiritä valotusautomaatin toimintaa,
jotta mittaustulokset olisivat referenssiannosten kanssa vertailukelpoisia.
Perinteisellä tekniikalla on vaikea rakentaa mittaria, joka täyttäisi kaikki
vaatimukset. Uusi suoraan ionivarastotekniikkaan perustuva mittari, joka on
suunniteltu henkilöannosmittaukseen, täyttää kaksi ensinmainittua vaati-
musta, mutta ei nykyrakenteisena kahta viimeksimainittua vaatimusta.
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4 Laskennallinen potilasannosmääritys

Röntgenputkien laadunvalvonta tai tarkastusasiakirjoihin on laadittu tau-
lukko säteilytuotosta (Y) eri säteilylaaduilla. Tämä säteilytuotto tarkoittaa
ilmakermaa (Ka) yhden mAs varausta kohti sadan senttimetrin etäisyydellä
fokuksesta (mGy/mAs 100 cm etäisyydellä fokuksesta). Jos röntgenlaitteen
mAs-näyttö on Q mAs kyseessä olevan kuvausprojektion jälkeen, niin ilma-
kerma 100 cm etäisyydellä fokuksesta (Ka) on:

(5)
Ka=Y Q

Varausnäytön suhteen on syytä olla huolellinen. Yhtälöön (5) kirjattavan
lukeman on ehdottomasti oltava todellinen mAs-lukema eikä takaraja, joka on
liian suuri aina silloin, kun säteilytyksen on lopettanut valotusautomaatti eikä
takarajan täyttyminen. Ottaen huomioon yhtälön (2) ja fokusetäisyyden neliön
käänteisluvun mukaisen säteilyn heikkenemisen keilassa, saadaan tulopinta-
annokseksi (ESD) etäisyydellä FSD (fokus-tulopinta-etäisyys senttimetreinä)
kuvausprojektiossa:

(6)
ESD =KO • BF • (100 / FSD)2 • fDK

Yhtälö (6) pätee myös siinä tapauksessa, että säteilytuotto (Y) on mitattu ja
sen taulukkoarvo annettu muulla etäisyydellä kuin 100 cm, kunhan sulkeisiin
laitetaan 100 cm sijasta kyseessä oleva muu etäisyys senttimetreinä. Ilma-
kerma oli lähtösuureena laajassa suomalaisessa potilas- ja väestöannostut-
kimuksessa (STUKin ja useiden oppilaitosten sekä röntgentutkimusyksik-
köjen yhteistyö), joka kattoi sekä kuvaus- että läpivalaisututkimukset (eräät
toimenpiteet mukaan lukien). Tästä tutkimuksesta on julkaistu kaikki potilas-
annossuureet noin 50 röntgentutkimuksesta (Rannikko ym. 1997b). Lasken-
nassa käytettiin tietokoneohjelmaa ODS-60 (ICRP-60 elinannosten määri-
tyssysteemi), jota käytetään myös automaattisessa potilasannosten mittaus- ja
laskentajärjestelmässä (Rannikko ym. 1997a). Laskennollinen menetelmä on
vaikea, mutta tulostensa suhteen monipuolinen. ESD:n laskentaan tarvitaan
sähkövarauksen Q (mAs) lisäksi vain säteilylaadun määrittelevät tiedot
(putkijännite ja -suodatus) ja fokus-iho-etäisyys (katso yhtälöt (5) ja (6) ja
taulukko I). Efektiivisen annoksen laskentaa varten tarvitaan myös
säteilytysgeometrian ja säteilyn kohdistumisen potilaaseen määrittävät tiedot
sekä tärkeimmät potilastiedot (sukupuoli, pituus ja paino). Tiedonkeruu
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etätyönä suoritettavaa annoslaskentaa varten ei ole helppoa. Yleiskokemuk-
sena edellämainitusta potilas- ja väestöannostutkimuksesta voidaan todeta,
että tiedon tarkistaminen ennen potilasannoslaskentaa oli ehkä yhtä suuri työ
kuin tiedon keruu ja tietokoneelle syöttö.

5 Automatisoitu mittaus ja laskenta

Edellä todettiin, että parametritiedon keruu ja tarkistaminen on työlästä ja
tärkeimmältä osaltaan (automatisoidut monen kuvantamistekniikan laitteet)
mahdotonta käsityönä. Suomessa on ideoitu ja kehitelty automaattista ilma-
kerman ja tärkeimpien tutkimusparametrien mittaus- ja keruumenetelmää
(Rannikko ym. 1994, Rados 1997). Tavoitteena on ollut automatisoida tai puo-
liautomatisoida:

• kuvaustutkimusten potilasannosmittaus (ESD, potilaan läpäissyt säteily ja
efektiivinen annos) ja tulosten tulkintaan tarvittava tutkimusparametrien
keruu

• dynaamisten tutkimusten efektiivisen annoksen mittaus ja tut-
kimusparametrien keruu

• suurimman paikallisen ihoannoksen mittaus vaativista dynaamisista tut-
kimuksista (erityisesti interventiot ja angiografiat).

Automaattinen säteilykeilamonitori on KAP-mittarin kaltainen. Sen kalibroin-
ti on vähän vaativampi toimenpide kuin KAP-mittarin kalibrointi, mutta yk-
sinkertaisimmalla sovellutusohjelmistolla varustettu tyyppi on lähes yhtä
helppo käyttää. Efektiivisen annoksen laskentaa varten tarvitaan laajempi
tietokoneohjelma, jolla voidaan grafiikkaa ja hiirtä hyväksi käyttäen syöttää
kätevästi säteilykeilan keskiakselin ja ihon leikkauspisteen koordinaatit jo-
kaisen muutoksen jälkeen tutkimuksen aikana.

Potilasannosten pienentäminen

Optimoidun röntgentutkimuksen potilasannos on se, mikä on välttämättä
tarpeen riittävän hyvän kuvan tuottamiseen. Jotta potilasannosten mittaus ja
vertailu vertailuarvojen kanssa palvelisi optimointia, on kyettävä selittämään
poikkeuksellisten potilasannosten syitä. Röntgenkuvantamisen laatukriteerit
ovat yksi lähtökohta potilasannostiedon tarkastelulle. Muita laajaan mate-
riaaliin ja kokemukseen perustuvia julkaisuja, joissa kuvataan mittausmene-
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telmiä ja mittauksiin liittyvää tiedonkeruuta sekä esitetään potilasannosja-
kaumia ja selitetään suurten annosten syitä ja muita jakaumien leveyteen
vaikuttavia tekijöitä, ovat esimerkiksi pohjoismainen yhteistyöraportti no 5
(Nordic Co-operation 1996) ja englantilaisten järjestöjen ja koulutuslaitosten
yhteistyönään laatima protokolla (Institute of Physical Sciences 1992)
(taulukko II, kuva 2). Potilasannosmittausten ohessa on tarpeen kerätä jokai-
sesta tutkimuksesta tutkimus- ja potilastietoa, jotta potilasannostiedot voi-
taisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin röntgentutkimusten teknillisten
parametrien optimoinnissa. Yksi kokemus edellämainitusta suomalaisesta
potilas- ja väestöannostutkimuksesta oli, että säteilykeilan kohdistustieto,
jonka tiedonkerääjät piirsivät kaaviokuvaan, saatiin nopeasti ja täsmällisesti
laskentavalmiuteen. Tätä ihmisen havaintokykyyn tukeutuvaa linjaa kannat-

Taulukko III. Muutamien röntgentutkimuksen teknillisten parametrien
vaikutus kerma-ala-tuloon (Nordic Co-operation 1996).

Parametri

Putkij ännite
Suodatus
Aaltomuoto
Kenttäkoko kuvapinnalla
Tukipinnan alumiinivastaavuus
Hilatyyppi
Valotusautomaatin säätö (mustuma)
Vahvistuslevy-filmi herkkyysluokka
Kehitteen lämpötila
Fokus-filmi-etäisyys
Läpivalaisu:
Kuvanvahvistimen halkaisija
Automaattinen valotussäätö
(ilmakerma kuvanvahvistimen
tulopinnalla)

Standardi-
asettelu

75 kV

3 mm AI
DC

24 x 30 cm2

1 mm AI
ratio 8
1,2

320

35 "C
140 cm

23cm0
0,4 nGy/s

Muutettu
asettelu

66 kV
2 mm AI
AC (single phase)
26 x 32 cm2

2 mm AI
ratio 12

1,7

160

33 »C
100 cm

17cm0
0,8 nGy/s

Kerma-ala-
tulon
muutos

+ 50
+ 25
+ 10
+ 15
+ 20
+ 30
+ 40
+ 100
+ 20
0

0

+100
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taa jatkaa. Tiedonkeruulomakkeissa tai niiden oheismateriaalina on hyödyl-
listä antaa tietoa, jonka perusteella röntgenosastoilla voidaan jatkuvasti
seurata, miten omat tulokset ja tiedot suhtautuvat tilastotietoon. Näin
vältytään virheiltä, ja potilasannosseurannan koulutuksellinen merkitys on
paras mahdollinen.
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PINTA-ALA-ANNOSMITTARIN KÄYTTÖ
POTILASANNOSMITTAUKSEEN

Tuomo Komppa
Säteilyturvakeskus

Pinta-ala-annosmittarilla tarkoitetaan läpäisykammiotyyppistä annosmitta-
ria, jossa mitattava säteilykeila kokonaisuudessaan kulkee ionisaatiokammion
läpi. Kammio itse vaikuttaa vain vähän säteilykeilan ominaisuuksiin. Ioni-
saatiokammio sijoitetaan säteilykeilan rajoittunen ja potilaan väliin siten, että
kammioon osuu mahdollisimman vähän potilaasta sironnutta säteilyä. Näissä
puitteissa mittaus on riippumaton säteilylähteen ja kammion välisestä etäi-
syydestä. Mittaustulos on sellaisenaan käyttökelpoinen potilaan säteilyaltis-
tuksen mitta. Sen perusteella voidaan myös tarpeen mukaan laskea annos-
suureita millä etäisyydellä tahansa, esimerkiksi potilaan pinnalla.

Suureet ja yksiköt

Mitattavana suureena on joko kerman ja pinta-alan tulo (KAP, kerma-area
product) tai annoksen ja pinta-alan tulo (DAP, dose-area product), jotka mää-
ritellään vapaan säteilykeilan poikkileikkaustasossa. Määritelmässä tarkoitet-
tava säteilykeila ei sisällä potilaasta tai muusta kohteesta sironnutta säteilyä.
Kummankin suureen Sl-yksikkö on Gy-m2. Yleisesti käytetään myös Gy-cm2

tai mGycm2. Röntgentutkimuksissa käytettävillä säteilylaaduilla myös niiden
lukuarvot ovat mittaustarkkuuden puitteissa yhtäsuuret, koska ilmakerman
(Ka) ja ilmaan absorboituneen annoksen (Da) ero on alle promillen luokkaa.

Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) määritellään keskimääräisen ilmaan ab-
sorboituneen annoksen (Da ) ja säteilykeilan poikkileikkauksen pinta-alan (A)
tulona tai sitä vastaavana pintaintegraalina:

DAP -Da -A- A Da (x,y) dA

Yksinkertainen pinta-ala-annosmittari mittaa pelkästään tätä pintaintegraa-
lia eikä tunnista annosta ja pinta-alaa erikseen. Takaisinsironta kohteesta
ilmaisimeen vähenee etäisyyden kasvaessa. Sen osuus voidaan minimoida
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sijoittamalla ilmaisinkammio kiinni kaihdinkoteloon, jolloin se on mahdolli-
simman kaukana kohteesta.

Jos säteilykeila on riittävän tasainen ja tarkkareunainen ja pinta-ala A määri-
tetään asianmukaisesti, voidaan keskimääräinen annos Da korvata kentän
keskialueella mitatulla annoksella Da. Pinta-ala-annosmittarin kalibroinnissa
mitataan annos Da ja pinta-ala A samalla etäisyydellä ja lasketaan tulo DAP =
Da • A. Sitä verrataan kalibroitavan mittarin näyttämään arvoon (dap) ja las-
ketaan kalibrointikerroin. Potilasannosmittauksissa mitataan kalibroidulla
mittarilla annoksen ja pinta-alan tulo DAP. Tarvittaessa mitataan myös pinta-
ala A sopivalla etäisyydellä r, ja samalla etäisyydellä lasketaan ilmaan absor-
boitunut annos säteilykeilan keskiakselilla:

Da(r)=DAP/A(r)

Jos pinta-ala mitataan kuvasta, niin r tarkoittaa etäisyyttä fokuksesta filmille:
r = FFD.

Etäisyyskorjauksen (r/FSD)2 avulla lasketaan ilmaan absorboitunut annos
ilman takaisinsirontaa kohteen pinnalla säteilykeilan keskiakselilla eli FSD-
etäisyydellä:

Da(FSD) =Da(r) (r/FSD)2

Takaisinsirontakertoimen BSF avulla lasketaan tulopinta-annos (ESD, ent-
rance surface dose), joka sisältää myös takaisinsironnan kohteesta kohteen
pintaan:

ESD = BSF-Da(FSD)

Edelläoleva tarkastelu perustuu säteilykeilan yksinkertaiseen geometriseen
malliin. Käytännössä säteilykeila on aina tätä mallia epämääräisempi. Epä-
määräisyyttä liittyy myös mittarin ominaisuuksiin ja kalibrointiin sekä etäi-
syyksien ja säteilykentän pinta-alan mittaamiseen.

Suureista, kertoimista ja niiden käytöstä: IPSM 1992, Tapiovaara 1998, Toi-
vonen 1998, Wall 1996.
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Pinta-ala-annosmittarin ominaisuuksia

Pinta-ala-annosmittareita on ollut kaupallisesti saatavissa jo 1960-luvun alus-
sa, mutta niitä on melko hitaasti otettu käyttöön röntgentutkimuksissa. Kan-
sainvälisen standardin (IEC 1977) mukaan pinta-ala-annosmittariin kuuluu
ainakin ionisaatiokammio, mittauslaite, näyttölaite ja vakioisuuden tarkistus-
laite. Eräissä mittareissa on myös lisätoimintoja, joita standardissa ei vaadita,
esimerkiksi tietokoneliitäntä, säteilytysajan näyttö tai annosnopeuden ja pin-
ta-alan tulon näyttö. IEC valmistelee parhaillaan uutta standardia, joka val-
mistunee parin vuoden kuluttua. Luonnoksessa on paljon muutoksia, mutta
niitä ei voi ottaa huomioon tässä yhteydessä.

Valokentässä käytettäväksi tarkoitetun kammion pitää päästää läpi vähin-
tään 70 % näkyvästä valosta, ja se saa siirtää valokentän reunaa enintään
2 mm. Kammion aiheuttama vaimennus röntgensäteilylle saa vastata enin-
tään 0,5 mm AI. Vaimennus mitataan käyttäen putkijännitettä 100 kV ja ko-
konaissuodatusta 2 mm AI.

Mittarin pitää soveltua käytettäväksi säteilylaaduilla, jotka vastaavat putki-
jännitteitä 50 - 150 kV ja puoliintumiskerroksia 1,5 - 6 mm AI. Suositeltava
näyttöalue kattaa ainakin välin 9 mGycm2 - 900 Gy-cm2. Näyttämän pitää olla
valmis noin viiden sekunnin kuluessa säteilytyksen loppumisesta. Tiettyä
sähkövarausta vastaava mittarin näyttämä saa poiketa ohjearvosta enintään
10 % tai yhden numeron. Tämä ominaisuus voidaan tarkistaa vakioisuuden
tarkastuslaitteella. Ionisaatiokammion tuottaman varauksen on oltava ver-
rannollinen annoksen ja pinta-alan tuloon 10 % tarkkuudella, kun säteilytys-
aika vaihtelee millisekunnista tuntiin ja annosnopeuden ja pinta-alan tulo
3 mGycm2/s - 300 Gy-cm2/s. Kalibroidun pinta-ala-annosmittarin näyttämä
saa kaikkiaan poiketa oikeasta arvosta enintään 25 %.

Nykyaikaisissa pinta-ala-annosmittareissa pienin mitattava arvo on tyypilli-
sesti noin 1 mGy-cm2, mutta herkempiäkin mittareita on saatavissa. Mittarin
herkkyys on tärkeä näkökohta erityisesti lasten tutkimuksissa, jos halutaan
mitata myös kaikkein pienimpiä annoksia ja pinta-aloja.
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Kalibrointi

IEC:n standardin mukaan valmistajan on kalibroitava ja säädettävä jokainen
pinta-ala-annosmittari siten, että edellä mainitut tarkkuusvaatimukset toteu-
tuvat. Näissä kalibroinneissa mittaria on verrattava toiseen pinta-ala-
annosmittariin, jossa on tarkasti kalibroitu vertailukammio. Valmistajan suo-
rittama kalibrointi ei kuitenkaan riitä, vaan jokainen mittari on lisäksi ka-
libroitava erikseen jokaisella käyttöpaikalla ja mahdollisimman tarkasti käyt-
töä vastaavissa olosuhteissa.

Käyttöpaikalla tehtävässä pinta-ala-annosmittarin kalibroinnissa käytetään
suunnilleen 10 cm x 10 cm kenttää sopivasti valitulla etäisyydellä. Kalibroita-
va mittari on koko ajan kiinnitettynä paikalleen. Säteilykentän pinta-ala (A)
määritellään 50 % isodoosikäyrän rajoittamana pinta-alana. Sen määrittämi-
seksi säteilytetään valitulla etäisyydellä jyrkkä filmi ilman vahvistuslevyjä
siten, että sen optinen tiheys ei ylitä arvoa 0,5. Samalla etäisyydellä, kentän
keskellä mitataan ilmaan absorboitunut annos (Da) kalibroidulla annosmitta-
rilla, jonka epävarmuus ei ylitä viittä prosenttia. Tuloa DaA verrataan samas-
sa mittauksessa saatuun pinta-ala-annosmittarin näyttämään (dap). Tulosten
perusteella lasketaan kalibrointikerroin (DaA/dap), jolla mittarin näyttämä
(dap) on kerrottava korjatun mittaustuloksen (DAP) saamiseksi. Eräissä mit-
tareissa on mahdollisuus herkkyyden ja nollakohdan säätämiseen niin, että
kalibrointikerroin saadaan lähelle ykköstä.

Mittari on kalibroitava sellaisilla virran ja jännitteen yhdistelmillä, joita käy-
tetään tyypillisissä kuvauksissa ja tyypillisissä läpivalaisututkimuksissa. Eri
kalibrointi tarvitaan myös sen mukaan, kohdistuuko säteilykeila potilaaseen
suoraan vaiko tutkimuspöydän läpi. Kalibrointimittauksissa säteilytysajat
vahtaan siten, että annos D» ja annoksen ja pinta-alan tulo DAP ovat mittaus-
tarkkuuden kannalta sopivasti mittareiden mittausalueella. Tarkkuuden ja
luotettavuuden parantamiseksi on syytä tehdä toistomittauksia ja käyttää
niissä vaihtelevia mittausaikoja.

Säteilyturvakeskuksessa on kokeiltu ja kalibroitu muutamia pinta-ala-
annosmittareita yhtenäisen kalibrointimenettelyn kehittämiseksi. Kokeilujen
perusteella näyttää siltä, että IEC:n standardin vaatimus käyttöpaikalla teh-
tävästä kalibroinnista on aiheellinen, koska kalibrointikertoimen arvo riippuu
monista tekijöistä. Eräässä esimerkkitapauksessa mittarin kalibrointikerroin
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vaihteli putkijännitteen funktiona 10 - 15 % ja putkivirran funktiona myös
10 - 15 %. Kokonaissuodatuksen muutos (4 mm AI -> 2 mm AI) vaikutti ka-
librointikertoimeen eri jännitteillä 10 - 15 % ja kammion etäisyys fokuksesta
eri jännitteillä noin 2 - 4 %. Tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää, sillä mittarei-
den välillä on tässä suhteessa selviä eroja.

Vaihtelua voivat aiheuttaa myös röntgenlaitteiden ominaisuudet, esimerkiksi
säteilyn aikarakenne, todellinen kokonaissuodatus, säteilypään vuotosäteily ja
sironnut säteily. Säteilyturvakeskuksen laitteilla voidaan mitata pinta-ala-
annosmittareiden yleisiä ominaisuuksia ja likimääräisiä kalibrointikertoimia.
Varsinainen kalibrointi olisi tehtävä käyttöpaikalla, käyttöarvoilla ja ottamal-
la huomioon potilaspöydän vaikutus.

Potilasannoksen mittaaminen

Nykyaikaisten pinta-ala-annosmittareiden käyttö on teknisesti yksinkertaista,
vaikka kyseessä on erittäin herkkä mittalaite. Ennen mittauksia ionisaatio-
kammio kiinnitetään paikalleen, kytketään näyttölaitteeseen ja virtalähtee-
seen ja annetaan lämmetä ohjeen mukaisesti. Varsinaisessa mittauksessa on
vain kaksi vaihetta: mittarin nollaaminen ennen säteilytystä ja mittaustulok-
sen kirjaaminen säteilytyksen jälkeen. Huolellisuutta kuitenkin vaaditaan;
mittarin nollautuminen on todettava myös näytöstä, ja tulos on muistettava
kirjata ennen seuraavaa nollausta. Mittarin näyttämä on kirjattava sellaise-
naan, korjaamattomana, vaikka kalibrointikerroin poikkeaisikin ykkösestä.
Kaikki laskutoimitukset tehdään vasta tulosten käsittelyn yhteydessä.

Yhtä tärkeää kuin mitata oikein on mitata oikeaa asiaa. Sitä varten on tiedet-
tävä, mitä tarkoitusta varten mittaukset tehdään. Mitataanko kaikki projekti-
ot erikseen, kuvaukset ja läpivalaisut erikseen vai koko tutkimus yhtenä ko-
konaisuutena? Riittääkö tuloksena pelkkä pinta-alan ja annoksen tulo, vai
onko mitattava ja kirjattava myös säteilykentän leveys ja korkeus sekä etäi-
syydet fokuksesta potilaan pinnalle (FSD) ja säteilykentän koon mittausta-
soon? Mitkä muut potilasta ja tutkimusta koskevat tiedot on sovittu kirjatta-
vaksi?

Mittaustulosten kirjaamiseen tarkoitetut lomakkeet eivät välttämättä sovellu
täsmällisesti jokaiseen tutkimukseen ja tutkimuspaikkaan, vaan niiden käyt-
tö- ja täyttötavasta on tarkasti sovittava kaikkien mittaajien kanssa. Mittaus-
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ten luotettavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että kaikki mittaajat ja
tulosten käsittelijät käyttävät samoja sopimuksia ja tulkintoja. Mittaustilan-
teessa olisi kirjattava vain suoraan havaittavia tai mitattavia suureita, ei las-
kutoimitusten tuloksia.

Monitoimiset pinta-ala-annosmittarit

Monitoimisilla pinta-ala-annosmittareilla tarkoitetaan tässä sellaisia moni-
osaisia mittareita, joilla voidaan suoraan mitata myös annos tai pinta-ala sa-
malla kun mitataan annoksen ja pinta-alan tulo.

PTW:n uusi M4KDK Diamentor-kammio (Gfirtner 1997) koostuu kolmesta
yhdensuuntaisesta, johtavaksi pinnoitetusta PMMA-levystä. Keskimmäisen
levyn keskellä on pieni eristetty alue, josta saadaan signaali annoksen mit-
taamista varten. Keskialueen pitää olla kokonaan säteilykeilassa. Annoksen ja
pinta-alan tulon mittaamista varten lasketaan yhteen signaalit keskialueesta
ja ympäröivästä alueesta. Mittari siis näyttää sekä ilmaan absorboituneen
annoksen (da) että annoksen ja pinta-alan tulon (dap). Diamentor-mittarin
kalibrointi tapahtuu samalla tavalla kuin yksinkertaisenkin mittarin: Ka-
librointifilmin tasossa mitataan pinta-ala A ja ilmaan absorboitunut annos Da.
Annoksen ja pinta-alan tulon kalibrointikerroin on tässäkin:

kDAP = DaA/dap

Annoksen kalibrointikertoimen laskemiseksi tarvitaan lisäksi etäisyys fokuk-
sesta kalibrointifilmille (FFDcai) ja kalibroitavaan Diamentor-kammioon
(FCDcai):

ko =Da(FFDcal/FCDcal)
2/da

Tämän kalibrointikertoimen avulla saadaan todellinen annos Diamentor-
kammion kohdalla:

Da(FCD) =

Käyttötilanteessa tarvitaan etäisyyskorjaus FSD-etäisyydelle:

Da(FSD) =Da(FCD)(FCD/FSD)*
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Toinen monitoiminen potilasannoksen mittausjärjestelmä PDS (Rados 1997)
poikkeaa vielä enemmän tavanomaisesta yksinkertaisesta pinta-ala-
annosmittarista. Sillä voidaan mitata annos, säteilykentän leveys ja korkeus
sekä kammion ja kohteen välinen etäisyys. Tässäkin mittarissa ionisaatio-
kammio koostuu kolmesta yhdensuuntaisesta elektrodilevystä. Keskimmäinen
levy on jaettu yhdeksään osaan, joista viisi osallistuu aktiivisesti mittaukseen.
Niistä muodostuu kolme erillistä ilmaisinta: pienikokoinen keskiosa, poikit-
tainen x-suuntainen ja pitkittäinen y-suuntainen ilmaisin. Kammion keskipis-
te on kohdistettava tarkasti säteilykeilan keskiakselille.

Kalibrointi, joka tapahtuu osittain automaattisesti, neuvotaan tekemään
16 cm x 16 cm säteilykentässä siten, että etäisyys (FSD) kalibrointimittariin
on 80 cm, putkijännite 80 kV, suodatus 3 mm AI ja virta-aikatulo 100 mAs.
Annoksen kalibroinnissa periaate on sama kuin Diamentor-ilmaisimella. Ken-
tän leveys (W) ja korkeus (H) lasketaan eri ilmaisimista saatavien signaalien
suhteen perusteella. Etäisyys fokuksesta kohteeseen (FSD) käsitellään kah-
dessa osassa, fokuksesta kammioon (FCD) ja kammiosta kohteeseen (CSD):

FSD = FCD + CSD

PDS-järjestelmä mittaa kohteen etäisyyden kammiosta (CSD), mutta käyttä-
jän on tiedettävä kammion etäisyys fokuksesta (FCD). Seuraavassa tarkaste-
lussa oletetaan, että FCD-etäisyys on sama kalibroinnissa ja mittauksessa.
Kalibroinnin yhteydessä järjestelmä laskee automaattisesti kalibrointikertoi-
met annokselle sekä kentän leveydelle ja korkeudelle. Niiden avulla saadaan
mittauksen yhteydessä ensin kalibrointietäisyyttä vastaavat arvot Da(FSDcai),
W(FSDcai) ja H(FSDcai). Kun mittauksessa käytetään etäisyyttä FSD, on etäi-
syyden suhteen korjattu annos:

Da(FSD) =Da(FSDcai)(FSDcai/FSD)2

ja kentän leveys W:

W(FSD) = W(FSDcai)(FSD/FSDcai)

Korjattu kentän korkeus H(FSD) lasketaan samalla tavalla kuin leveyskin.
Jos kammion etäisyys fokuksesta on muuttunut kalibroinnin jälkeen, korja-
taan leveys ja korkeus myös tekijällä FCDcai/FCD.
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PDS-järjestelmässä mittari ei mittaa suoraan annoksen ja pinta-alan tuloa,
vaan se lasketaan automaattisesti annoksen ja kentän leveyden ja korkeuden
perusteella.

Tiivistelmä

• Pinta-ala-annosmittari on kalibroitava.
• Kalibrointi tehdään käyttöpaikan röntgenlaitteella.
• Kalibrointi tehdään niillä säteilylaaduilla, joita tyypillisesti käytetään.
• Kalibroinnissa on otettava huomioon potilaspöydän käyttötavat.
• Mittarin herkkyyttä tarvitaan etenkin lasten röntgentutkimuksissa.
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POTILASANNOSTEN LASKENTA
RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

Markku Tapiovaara
Säteilyturvakeskus

Röntgentutkimusten annoksien ilmaisuun tarvitaan kulloiseenkin tarkoituk-
seen soveltuvat suureet ja niiden määritysmenetelmät. Yksinkertaiset, mitat-
tavissa olevat annossuureet ovat käyttökelpoisia joissakin tilanteissa, kuten
laadunvalvonnan vakioisuusmittauksissa tai likimain samalla tekniikalla
tehtyjen tutkimusten keskinäisessä annostasovertailussa. Tällaisia annos-
suureita ovat tavanomaisissa röntgentutkimuksissa pinta- tai ihoannos ja
pinta-ala-annos, ja TT-tutkimuksissa CTDI (Computed Tomography Dose In-
dex = TT:n annosindeksi, joka kuvaa vierekkäisistä leikkeistä aiheutuvaa
keskimääräistä annosta leikealueella sillä syvyydellä missä mittaus on tehty)
ja DLP (Dose Length Product = annos-pituustulo). Ihoannoksen tunteminen ja
rajoittaminen on myös tärkeää sellaisissa radiologisissa toimenpiteissä, joissa
annos voi olla niin suuri, että deterministiset ihovammat saattavat tulla
mahdollisiksi.

Edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi potilaan annosta tarvitaan myös rönt-
gentutkimuksesta aiheutuvan haitan arviointiin ja sen minimointiin. Silloin
edellä mainitut, mitattavissa olevat suureet eivät yleensä ole riittäviä: ne eivät
kuvaa potilaan altistusta vertailukelpoisesti, kun tutkittava kehon osa tai
tutkimustekniikka muuttuvat. Haitan arviointiin tarvitaan tietoa säteilylle
herkkien elinten annoksista tai efektiivisestä annoksesta (ICRP Publication
60, 1991), joka on määritelty useiden elinten ekvivalenttiannosten painotet-
tuna summana. Efektiivisen annoksen laskemisessa tarkasteltavat elimet ja
niiden annosten painokertoimet on esitetty taulukossa I. Näitä annoksia ei ole
mahdollista mitata suoraan potilaista, vaan ne on arvioitava tutkimusteknii-
kan ja mitattavissa olevien annossuureiden avulla.
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Taulukko I. Efektiivisen annoksen laskemisessa käytettävät elinten painoker-
toimet (ICRP Publication 60, 1991, ICRP Publication 71, 1995).
Elin tai kudos WT
Gonadit 0,20
Aktiivi luuydin 0,12
Keuhkot 0,12
Paksusuoli 0,12
Mahalaukku 0,12
Maksa 0,05
Kilpirauhanen 0,05
Ruokatorvi 0,05
Rinnat 0,05
Virtsarakko 0,05
Luun pinnat 0,01
Iho 0,01
Muut elimet (lisämunuaiset, aivot, munuaiset, haima, ohutsuoli, perna,
kateenkorva, kohtu, lihakset ja rintakehän ulkopuoliset hengitystiet) saavat
yhteisen painokertoimen 0.05, ja sitä käytetään näiden ehmien massalla pai-
notettuun keskiarvoannokseen. Kuitenkin, jos joku näistä elimistä saa an-
noksen, joka on suurempi kuin minkään painokertoimellisen elimen annos,
tälle suuren annoksen saaneelle elimelle annetaan painokerroin 0.025 ja lop-
puosa painokertoimesta, 0.025, annetaan loppujen 'muiden elinten' massalla
painotetulle annoksen keskiarvolle.

Elinannoksiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään osaan:

(i) Potilaaseen kohdistetun säteilyn 'määrä'. Annoksia laskettaessa tarvitaan
tieto siitä, kuinka paljon säteilyä potilaaseen on kohdistettu. Tälle ei ole ole-
massa yksinkäsitteisesti mitattavaa suuretta, mutta potilaan pinta-annos on
tarkoitukseen soveltuva, mitattavissa oleva lähtötieto. Pinta-annos saadaan
selville joko suoralla annosmittauksella, pinta-ala-annosmittarin ja kenttä-
kokomittauksen avulla, tai tutkimustekniikkatietojen (kV, mAs, suodatus,
FSD) ja röntgenputken säteilytuottomittausten avulla.

(ii) Potilaaseen kohdistetun säteilyn laatu. Tämä ilmaistaan parhaiten säteilyn
energiaspektrin avulla, mutta käytännössä riittää röntgenputken jännitteen ja
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kokonaissuodatuksen tunteminen. Spektri riippuu jonkin verran myös muista
asioista, kuten putkijännitteen aaltomuodosta ja röntgenputken anodikul-
masta. Säteilyn laatua kuvataan usein säteilyn puoliintumispaksuuden (HVL)
avulla, mutta se ei yleensä ole riittävää, ellei suodatuksesta tai jännitteestä
tehdä lisäoletuksia.

(iii) Säteilykeilan geometria. Tätä voidaan kuvata röntgenputken fokuksen ja
potilaan ihon välisellä etäisyydellä (FSD) ja tällä samalla etäisyydellä mi-
tatulla kentän korkeudella ja leveydellä. Mikäli kenttäkoko mitataan kuvasta,
on tunnettava myös fokus-kuvareseptorietäisyys (FID), jotta kenttäkoko iholla
voitaisiin laskea.

(iv) Potilaaseen liittyvät tekijät. Periaatteessa tarvittaisiin yksityiskohtainen
tieto potilaan muodosta, mitoista, elinten sijainnista, kudosten koostumuk-
sesta sekä säteilykeilan suuntauksesta potilaassa. Käytännön elinannos-
määrityksissä on tyydyttävä yksinkertaistettuihin potilaan malleihin (ICRU
Report 48, 1992), mistä voi aiheutua suuriakin virheitä. Elinannokset riippu-
vat merkittävästi siitä, millä syvyydellä elimet sijaitsevat potilaassa ja miten
elin sijoittuu säteilykeilaan nähden: onko se kokonaan vai osittain
primäärikeilassa, tai kuinka kaukana primäärikeilasta se sijaitsee. On myös
huomioitava elimen edessä (säteilyn tulosuunnasta katsottuna) olevien kudos-
ten tyyppi. Esimerkiksi luun aiheuttama varjostus voi olla merkittävä sen
takana sijaitsevan elimen annokselle.

Aikaisemmin annosarvioita on tehty erityisten anatomisten annosfantomien
(ICRU Report 48, 1992) avulla. Niissä oleviin reikiin asetettiin termoloistedo-
simetreja ja elinannokset arvioitiin näiden dosimetrien lukemista. Menetelmä
on kuitenkin työläs, aikaavievä ja kallis. Toinen mahdollisuus oli käyttää jul-
kaistuja syväannoskäyriä (Harrison 1981, Cohen ym. 1972, Tapiovaara 1983),
ja arvioida elinten annos niiden syvyyden, tutkimustekniikan ja pinta-
annoksen avulla. Tällainen menetelmä on työläs ja monissa tapauksissa
epätarkka kehon kudosten epähomogeenisuuden takia. Vaikeuksia on erityi-
sesti luuytimen annoksen arvioinnissa.

Nykyisin elinten annosmääritysmenetelmät perustuvat yleensä laskennal-
lisiin malleihin, jotka on ohjelmoitu tietokoneelle. Yksi tapa on perustaa
laskelmat joko mitattuihin tai Monte Carlo -menetelmällä laskettuihin sy-
väannoskäyriin ja ihmiskehon matemaattisiin malleihin. Tällaiseen mene-
telmään perustuu esimerkiksi annoslaskentaohjelma (Rannikko ym. 1997)
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ODS-60 (Rados Technology Oy, Turku). Se laskee elinannokset aikuista mies-
ja naispotilasta kuvaavissa fantomimalleissa, ja sallii pinta-annoksen, putki-
jännitteen, (alumiini)suodatuksen, fokusetäisyyden, kentän mittojen, kentän
suuntauksen ja potilaiden koon muuttamisen. Ohjelma laskee annokset no-
peasti ja sen fantomimalli on luultavasti realistisempi kuin yleisesti käytetty
matemaattinen fantomi (Cristy 1980), mutta laskentaohjelman tekemät ap-
proksimaatiot (Rannikko ym. 1997, Toivonen ym. 1996) tekevät tulosten tark-
kuuden epävarmaksi.

Tavallisimmin elinannosten laskenta perustuu Monte Carlo -menetelmään,
missä satunnaislukujen avulla simuloidaan säteilyn vuorovaikutuksia mate-
maattisesti määritellyn fantomin kanssa. Menetelmässä seurataan suuren
fotonijoukon kokemia vuorovaikutuksia fantomissa yksi kerrallaan. Kullekin
fotonille arvotaan alkuenergia ja -suunta kuvaustilanteen mukaisesti, ja fo-
tonin vapaa matka sekä sen kokemat vuorovaikutukset fantomissa arvotaan
niihin liittyvien todennäköisyysjakautumien mukaisesti. Kun suuren fotoni-
joukon satunnaiset historiat on simuloitu, saadaan arvio elinten annoksille
tapahtuneiden energialuovutusten keskiarvon avulla. Kirjallisuutta Monte
Carlo -laskennan käytöstä lääketieteellisen säteilyfysiikan sovellutuksissa voi
löytää esimerkiksi lähdeluettelosta (Andreo 1991).

Säteilyn ja aineen vuorovaikutukset tunnetaan hyvin, ja Monte Carlo -lasken-
nan tulokset ovatkin hyvin yhteensopivia kokeellisten tulosten kanssa: saa-
vutettavaa tarkkuutta rajoittaa eniten matemaattisten fantomien poikkeami-
nen todellisten potilaiden anatomiasta. Pääasiallinen rajoittava tekijä Monte
Carlo -laskennan käytölle on laskennan vaatima pitkähkö aika, mutta
tämäkin kiusa pienenee nopeasti, kun tietokoneiden tehokkuus jatkuvasti
kasvaa. Tällä hetkellä yhdestä röntgenkuvasta aiheutuneiden elinannosten
laskenta kestää muutamasta minuutista tuntiin, tarvittavan tarkkuuden mu-
kaan. Tämä on yhä liian pitkä aika rutiininomaisen Monte Carlo -laskennan
suorittamiseksi röntgentutkimusten yhteydessä, mutta hyväksyttävä monien
erityisselvitysten yhteydessä. STUK on vuonna 1997 julkaissut helppokäyt-
töisen PC-pohjaisen Monte Carlo -annoslaskentaohjelman PCXMC (Tapio-
vaara ym. 1997), jota myydään myös laitoksen ulkopuoliseen käyttöön. Oh-
jelma lienee nykyisin käytettävissä olevista altistuksen laskentamenetelmistä
kattavin ja monipuolisin: se laskee elinannokset ja efektiivisen annoksen
aikuis- ja lapsipotilaille (0-, 1-, 5-, 10- ja 15-vuotiaat lapset) vapaasti valit-
tavissa olevalla tutkimustekniikalla (kentän kohdistus ja suuntaus, kentän
mitat, fokusetäisyys, putkijännite, suodatus vapaasti valittavilla mate-
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naaleilla, pinta-annos) ja antaa mahdollisuuden säätää fantomin kokoa
(pituus ja paino) potilaan mittojen mukaiseksi. Monte Carlo -laskentaa tarvi-
taan tässä ohjelmassa vain, kun potilaan koko tai geometriset tutkimustekijät
muuttuvat; pinta-annoksen, putkijännitteen ja suodatuksen muuttamisen
vaikutukset ohjelma laskee hyvin nopeasti.

Röntgentutkimuksista suuri osa tehdään kuitenkin vakiotekniikkaa käyttäen.
Silloin Monte Carlo -laskentaa vaativa osa annosselvityksestä voidaan tehdä
ennalta, ja elinannokset ilmaista pinta-annoksen (tai pinta-ala-annoksen)
suhteen muunnoskertoimina. Tutkimuksesta saatavat elinannokset voidaan
sen jälkeen helposti laskea kertomalla mitattu pinta-annos tutkimustilan-
teesta riippuvalla muunnoskertoimella. Tällaisia eri tutkimuksiin ja tut-
kimustekniikoihin liittyviä taulukoituja muunnoskertoimia on saatavilla
aikuispotilaille (Hart ym. 1994a, Hart ym. 1994b, Jones ym. 1985, Drexler ym.
1990, Rosenstein ym. 1992, Stern ym. 1995, Rosenstein 1976a, Rosenstein
1976b) ja lapsille (Hart ym. 1996a, Hart ym. 1996b, Rosenstein ym. 1979). TT-
tutkimuksien muunnoskertoimia on myös julkaistu (Jones ym. 1991, Jones
ym. 1993, Zankl ym. 1991, Zankl ym. 1993); näissä mitattavana annossuure-
ena on CTDI vapaasti ilmassa (ilman fantomia) tutkimusaukon keskellä.
Mammografiatutkimuksissa efektiivistä annosta voidaan arvioida rinnan rau-
haskudoksen avulla: muut elimet eivät saa oleellisia annoksia. Muunnosker-
toimia mammografiatutkimusten pinta-annoksesta rinnan rauhaskudosan-
nokseen on useissa julkaisuissa (Wuym. 1991, Wu ym. 1994, Dance 1990, An-
dersen ym. 1985, Rosenstein ym. 1985, Servomaa ym. 1995).

Efektiivisen annoksen konversiokertoimet riippuvat pääasiassa tutkimustyy-
pistä (tutkittava kehon osa, tutkimustekniikka ja säteilykeilan kenttäkoko).
Aikuisen raajojen tutkimuksista pinta-ala-annosyksikköä kohden saatava
efektiivinen annos on pieni (tyypillisesti suuruusluokkaa 0,005 - 0,01
mSv/Gycm2), koska raajoissa ei juurikaan ole efektiivisen annoksen lasken-
nassa huomioon otettavia elimiä. Näiden tutkimusten efektiivinen annos koos-
tuu pääasiassa ihon, luun pinnan ja lihasten annoksista. Kallokuvauksissa
kertoimet ovat jonkin verran tätä suurempia, mutta edelleen pieniä. Efektii-
vinen annos aiheutuu pääasiassa kilpirauhasen, aivojen, luuytimen ja luun
pinnan annoksesta. Kallokuvauksessa pinta-ala-annosyksikköä kohden
saatava efektiivinen annos on suuruusluokkaa 0,02 - 0,04 mSv/Gycm2.
Keuhkokuvauksissa tavallisia arvoja ovat 0,15 - 0,35 mSv/Gycm2 ja vatsan
alueen tutkimuksissa, erityisesti AP-projektioissa, arvot voivat olla vielä
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jonkin verran suurempia. Pienille lapsille nämä muunnoskertoimien arvot
voivat olla moninkertaiset ylläesitettyihin verrattuna.

Yleisesti konversiokertoimet ovat suurempia lapsilla kuin aikuisilla, AP-
projektioissa suurempia kuin PA-projektioissa, ja vatsan alueelta otetuissa
lateraaliprojektioissa suurempia röntgenputken ollessa potilaan vasemmalla
puolella kuin sen ollessa oikealla. Jännitettä ja suodatusta kasvattamalla
potilaan pinta-annos saadaan pienemmäksi, mutta efektiivisen annoksen pie-
neneminen ei ole yhtä nopeaa, koska konversiokerroin kasvaa jännitteen ja
suodatuksen kasvaessa.

Pinta-ala-annoksen mittaus on usein röntgentutkimuksen haitan arviointiin
paremmin soveltuva mittaussuure kuin pinta-annos. Se ottaa huomioon myös
tutkimuksessa käytetyn todellisen kenttäkoon, ja on siksi tarkempi erityisesti
efektiivisen annoksen tai laajojen elinten (esim. luuydin) annosten arvioin-
nissa. Kun tutkimus koostuu useasta eri kuvasta ja eri kohtien läpivalaisuista,
on koko tutkimuksesta kertyneen pinta-ala-annoksen perusteella mahdollista
saada likiarvo elinannoksille, kun taas pinta-annoksen käyttö on näissä tut-
kimuksissa erityisen hankalaa, ja sen mittaaminen kullekin erilliselle projek-
tiolle on usein mahdotonta. Sen sijaan pinta-annos on pinta-ala-annosta
parempi mittaussuure tilanteissa, joissa selvitetään primäärikeilassa sijaitse-
van elimen tai sikiön annosta, tai mikäli tuntemattoman suuruinen osa
säteilykeilasta suuntautuu potilaan ohi.
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TILASTOTIETOA POTILASANNOKSISTA

Matti Toivonen, Antti Servomaa
Säteilyturvakeskus

Suomen väestö- ja potilasannoksista julkaistiin hiljattain monipuolinen tut-
kimus (Rannikko ja muut 1997). Tässä työssä esitetään edellä mainitusta
tutkimusjulkaisusta poimittuja tilastotietoja potilasannosten keskiarvoista ja
vaihteluväleistä Suomessa. Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä ottaa
huomioon, että useimpien yksittäisten tutkimusten tiedot perustuvat niuk-
koihin otoksiin röntgenosatojen määrän suhteen ja useimmiten myös tut-
kimusten määrän suhteen.

Radiologisista toimenpiteistä ja angiografioista aiheutui potilaille suurimmat
efektiiviset annokset. Perinteisiä suurehkoja annoksia tuottavia tutkimuksia
ovat ohutsuoli-pasaasi, retrograafinen pyelografia, ohutsuolen kaksoiskont-
rastitutkimus ja paksusuolen kontrastitutkimus. Suurimmat elinannokset
(2,5 - 2,8 Sv) aiheutuivat kahdesta toimenpiteestä aivoille (kasvainten emboli-
saatio tai okluusio ja vuotojen okluusiohoito). Noin puolet tutkimuksista ylitti
Euroopan unionin tai Pohjoismaiden referenssiannoksen. Ylitykset olivat
yleensä lieviä, mutta yleistilanne ei ole aivan tyydyttävä, koska referenssian-
nosten tulisi alittua ainakin 75 %:ssä tutkimuksista. Suomessa määritetyt
kerma-ala-tulot ja pinta-annokset ovat keskimäärin 20 % suurempia kuin
englantilaisissa sairaaloissa, joissa potilasannoksia on järjestelmällisesti mi-
tattu yli 10 vuoden ajan. Tietokonetomografiatutkimusten, paksusuolen kon-
trastitutkimuksen, lannerankakuvien, kaulasuonten angiografioiden, ohut-
suoli-pasaasin, lonkkakuvien, vatsan natiivitutkimuksen, keuhkokuvien, lan-
tiokuvien ja urografioiden osuudet röntgentutkimuksen väestöannoksesta
olivat suurimpia.

Radiologisista toimenpiteistä määritetyt kema-ala-tulot olivat välillä 11.2 -
2090 Gy cm2. Keskimääräinen kenttäkoko potilaan tulopinnalla oli 150 cm2.
Tutkimuksessa, jossa kerma-ala-tulo (2090 Gy cm2 ) oli suurin, ilmakerma
potilaan tulopinnan etäisyydellä fokuksesta oh 14 Gy. Potilaan ihoannosten
summa perättäisistä säteilynkäyttötilanteista oh' säteilyn takaisinsironnan
huomioon ottaen vielä suurempi eli noin 18 Gy. Jotta potilaan iholleen saama
suurin paikallinen annos voitaisiin arvioida tarkasti, olisi perättäisistä
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säteilynkäyttötilanteista pienille ihon alueille aiheutuneita annoksia lasket-
tava hyvin monimutkaisella tavalla yhteen. Toistaiseksi ei ole tehty tietoko-
neohjelmaa tällaista laskentaa varten, ja edellä mainittua karkeasti yliarvioi-
tua 18 Gy annosta parempaa arviota ei voitu tehdä. Käytännössä säteily
kohdistetaan vaihtelevista suunnista potilaan kehon eri kohtiin. Mikään ihon
alue ei altistu tällöin toistuvasti kaikkien säteilynkäyttötilanteiden aikana, ja
suurin paikallinen ihon annos on paljon karkeaa yliarviotaan pienempi.

Viite

Rannikko S, Karila KTK, Toivonen M. Patient and population doses of x-ray
examinations in Finland. STUK-A144. Helsinki: Oy Edita Ab, 1997: 1 - 59.

83



00 Taulukko. Eräiden röntgentutkimusten keskimääräiset efektiiviset annokset tutkimuksittain (kaikista saman
tutkimusnuineron alla olevista suoritteista yhteensä) sekä pinta-annokset ja kerma-ala-tulot projektioittain. Suorit-
teella tarkoitetaan kuvaustutkimusten projektioita ja läpivalaisututkimuksia kokonaisuudessaan. (Lähde: STUK-
A144).
Tutkimus

Lonkka

Kaularanka

Rintaranka

Lanneranka

Rangan funktio-
/taivutustutkimus
Kylkiluut

Rintalasta
Lantio
Kallo

Nenän sivuontelot

Orbitat, foramen qpticum
Nenä
Thorax
Keuhkot, thorax (5310 - 5311)

Nro

5111
5111
5131
5131
5131
5132
5132
5133
5133
5134

5138
5138
5138
5139
5141
5161

5161
5166
5166
5168
5182
5310
5310

Pro-
jektio

AP
LAT
AP

LAT
VIISTO

AP
LAT
AP

LAT
LAT

AP
PA

VIISTO
LAT
AP

AP ja
PA

LAT
PA

LAT
PA

LAT
PA

Suorit-
teiden
määrä
(kpl)

63
2

44
43
81
15
19
130
161
7

8
2
3
3

23
12

7
57
6
2
1
10

Efektiivinen annos
(mSv)

keski- vaihtelu-
arvo väli
1,29

0,202

1,02

2,27

0,635

0,316

0,348
1,25

0,118

0,026

0,029
0,000
0,027
0,043

0,01 - 11,6

0,05 - 1,28

0,23 - 3,92

0,25 • 11,4

0,47 - 0,80

0,05 - 0,98

0,15-0,55
0A31.-.4/49...
0,03 - 0,42

0,01 - 0,07

0,01 • 0,04

0,01 - 0,05
0,003 - 0,68

ESD
(mGy)

keski- vaihtelu-
arvo väli
7,19
1,28
2,18
2,36
1,8.!.....
4,89
11,6...
8,8
18,2
16,2

2,48
4,63
3,56
6,25
6,15
3,37

1,93
3,06
1,2....

2,34
0,181
0,138

0,39 - 80,2
0,42-2,15
0,53- 15,1
0,51 - 25,5
0,54 - 16,4
0,49- 11,3
2,10- 26,2
0,49 - 43,5
2,10- 111
7,94-31,1

0,57 - 8,23
2,30 - 6,97
3,30 - 3,68
4,07 - 8,49
2,02 - 22,0
1,06 - 8,53

0,57 - 8,01
0,40 • 8,97
0,44 - 2,95
1,17-3,51

0,06 - 0,26

KAP
(Gy*cm2)

keski- vaihtelu-
arvo väli
4,44

1,03

4,14

8,25

7,38

1,32

3,28
3,8
1,63

0,28

0,27
0,003
0,079

0,07 - 23,9

0,22 • 6,42

1,10-22,2

0,88 - 68,8

3,31 - 14,8

0,50 - 2,43

2,63 - 3,93
0,79 - 16,0
0,20 • 5,82

0,04 - 1,13

0,18-0,35
0,003

0,04-0,16



Taulukko. Jatkuu.
Tutkimus

Keuhkot, thorax

Thorax LAT
Thorax makuulla
Vatsan natiivitutkimus

Virtsateiden natiivikuvaus
Urografia

Akuutti urografia

Pelvimetria, mittakuva

Mahalaukun kaksoiskontrasti-
tutkimus
Ohutsuoli, pasaasi
Ohutsuolen kaksoiskontrasti-
tutkimus
Paksusuolen kaksoiskontrasti-
tutkimus
Retrogradinen pyelografia, yksi
munuainen
Retrogradinen pyelografia,
molemmat munuaiset
Hysterosalpingografia
Kaulasuonten angiografia

Nro

5311
5311
5311
5315
5402
5402
5602
5611
5611
5611
5612

5642
5642
5452

5461
5462

5482

5G21

5622

5644
5701

Pro-
jektio

PA
LAT

AP
AP
PA
AP
AP
PA

Viisto
AP ja
PA
AP
LAT

Suorita
teiden
määrä
(kpl)

200
210

362
18
7
2

138
6
7

24

6
4
1

8
1

89

1

9

9
3

Efektiivinen annos
(mSv)

keski- vaihtelu-
arvo väli
0,103

0,083
0,159
2,22

0,54
4,66

3,06

1,16

2,77

49,2
13,4

9,13

3,482

5,92

2,34
21,6

0,03- 1,10

0,03- 1,10
0,01 - 0,36
0,60 - 5,89

0,39 - 0,69
0,81 - 14,1

2,04 - 4,93

0,67 - 1,67

2,77

16,5- 112
13,4

2,07-49,1

3,48

0,79 - 10,8

0,76 • 8,85
9,62 - 28,4

ESD
(mGy)

keski- vaihtelu-
arvo väli
0,243
0,731

0,882
7,08
2,75
2,67
5,81
4,02
4,23
3,75

1,3
26,8

0,06 • 3,28
0,15 - 4,44

0,12-2,09
0,76 - 19,0
1,81 - 5,25
2,67 - 2,68
0,89 - 23,3
1,02 - 8,96
1,28 • 8,03
2,35 - 5,50

1,12- 1,62
21,7 - 30,9

((

keski-
arvo
0,44

0,56
6,9

1,43...
14,3

10

9,67

6,86

247
102

39,1

8,88

18

5,06
161

KAP
Jy*cm2)

vaihtelu-
väli

0,08 - 3,47

0,03 - 1,32
0,8G - 20,8

1,41 - 1,46
2,55 - 41,9

6,74 - 16,4

6,00 - 16,1

6,86

63,2 - 590
102

8,15-291

8,88

3,68 - 37,0

1,43 - 19,6
114-190

00
OI



00
O)

Taulukko. Jatkuu.
Tutkimus

Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden
angiografia
Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden
angiografia, erit. laaja
Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden
kardiologia, oikea puoli
Kardioangiografia, oikea puoli
Aortan ja aortan haarojen
angiografia
Aortan ja aortan haarojen
angiografia, laaja
Aortan ja aortan haarojen
angiografia, erittäin laaja
Lannerangan alueen
myelografia
Aivoverisuonten angiografia,
erittäin laaja
Lpv-ohjattu ONB sisäelimeen
Sappiteiden drenaasi
moniohjauksessa
Sepelvaltimoiden PTA
Munuaisvaltimoiden PTA
Tubakatetrisaatio
Kasvainten embolisaatio tai
okluusio
Vuotojen okkluusiohoito
AV-malformaatioiden okkluusio
Varikoseleen okkluusio

Nro

5731

5733

5734/5735

5735
5741

5742

5743

5802

5813

9034
9114/5506

9211
9214/5743
9290/5644
9340/5813

9350/5813
9360/5813

9361

Pro- Suorit-
jektio teiden

määrä
(kpl)

2

2

38

3
1

8

2

6

5

2
4

15
1
2
3

4
6
1

Efektiivinen annos
(mSv)

keski- vaihtelu-
arvo väli
3,93

23,9

13,9

36,6
39,4

13,1

106

3,21

154

. MA..
27,4

1.5,7...
64,1
21,6
97,2

56,4
129
3,02

2,42 - 5,45

6,88-88,1

5,07 - 33,5

27,9 - 43,7
39,4

0,80 - 23,6

26,3 - 187

1,11 -8,18

80,9 - 221

0,25 - 2,65
7,17 - 56,0

2,58 - 87,2
64,1

11,3- 32,0
76,4-110

31,9 - 84,5
47,5 - 226

3,02

ESD KAP
(mGy) (Gy*cm2)

keski- vaihtelu- keski- vaihtelu-
arvo väli arvo väli

29,1

114

59,9

144
104

31,8

555

16

1560

4,14
90,2

75,9
183
24,6
842

563
1240
22,5

9,64 - 48,5

46,0 - 392

20,2 - 175

113- 187
104

2,31 - 55,8

116-994

7,26-21,1

913-2090

0,74 - 7,55
28,6 - 164

12,2 - 481
183

14,8 - 34,3
637 - 1000

452 - 675
636 - 2090

22,5



Taulukko. Jatkuu.
Tutkimus

Tahdistimen, katetrin tai
endqproteesin laitto
Sydämen tahdistimen asennus
läpivalaisussa
Bndoproteesin laitto sappiteihin

Nro

9600

9610

9631

Pro-
jektio

Suorit-
teiden
määrä
(kpl)

1

3

1

Efektiivinen annos
(mSv)

keski- vaihtelu-
arvo väli
440

5,34

12,1

440

3,31 - 7,75

12,1

ESD
(mGy)

keski- vaihtelu-
arvo väli

KAP
(Gy*cm2)

keski- vaihtelu-
arvo väli
1370

18,7

43,3

1370

11,2-27,9

43,3

Ui

c

00 UI
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POTILASANNOKSET DIGITAALISESSA
LEVYKUVANTAMISESSA

Juhani Karppinen
Säteilyturvakeskus

Johdanto

Kehittyneissä maissa röntgendiagnostiikka aiheuttaa suurimman keinotekoi-
sesta säteilystä aiheutuvan väestoannoksen. Tämän vuoksi EU:n piirissä ja
yksittäisissä maissa kuten Suomessa säteilyn käyttäjille on annettu lainsää-
dännössä velvoite pitää potilasannokset niin pienenä kuin mahdollista. Laa-
dunvarmistuksen yhteydessä tulee määrittää tutkimuksista aiheutuvat kes-
kimääräiset potilasannokset ja myös pitää ne referenssiarvojen alapuolella.
Kaikkinainen tekninen kehitys, mikä voi johtaa annostasojen alentamiseen,
on tervetullut. Eräs tällainen viimeaikainen kehitysaskel diagnostisessa ku-
vantamisessa on ollut digitaalinen levykuvantaminen (computer radiography,
CR), missä perinteinen filmi-vahvistuslevy-yhdistelmä (filmikasetti) on kor-
vattu fotostimuloidulla fosforilevyllä.

Mahdollisuudet vähentää annosta tällä uudella tekniikalla ovat kuitenkin
melko rajoitetut, koska kuvalevyn kvanttiherkkyys (DQE) on sama kuin ta-
vallisella tai nopealla filmi-vahvituslevy-yhdistelmällä. Sitä vastoin CR-
järjestelmän DQE on parempi laajemmalla valotusalueella kuin filmiin perus-
tuvassa systeemissä. Kuvalevyn laajan dynamiikan (latitudin) takia valotus-
virheet ovat harvinaisia, joten uusintakuvaukset vähenevät.

Levykuvantamisen käyttöönoton yhteydessä ei ole pyritty ensisijaisesti annos-
ten alentamiseen, vaan tarkoituksena on ollut saavuttaa sama kuvanlaatu
kuin aikaisemmin käytössä olleella filmikasettijärjestelmällä ja kuvausarvoil-
la (annoksella). Aikaisemmat tutkimukset antavat viitteitä, että joissakin ta-
pauksissa kuitenkin annokset saattavat nousta (Kettunen 1996).

Euroopan komissio on antanut ohjeelliset laatukriteerit keskeisimmille rönt-
genkuvauksille. Niihin kuuluu hyvän kuvaustekniikan lisäksi myös potilasan-
nossuositus. Lisäksi säteilyn käyttöön liittyviä suosituksia julkaisevat monet
eri kansainväliset järjestöt (IAEA, WHO,..).
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Kuvalevyt ja niiden herkkyydet

Kuvalevyn materiaalina on tavallisesti europiumilla aktivoitu bariumfluo-
robromidi. Röntgensäteilyllä saadaan tälle levylle tallennettua latentti kuva,
joka luetaan erityisessä lukulaitteessa (kuvanlukijassa) heliumneonlasersuih-
kulla. Kuva muutetaan digitaalimuotoon prosessointia, tallennusta, siirtoa ja
PC:llä katselua varten. Kuva voidaan tulostaa myös filmille. Tällä hetkellä
markkinoilla on kahden valmistajan, Fujin ja Agfan, kehittämät kuvalevyjär-
jestelmät. Vuoden 1998 alussa Suomessa oli käytössä 37 erilaista kuvalevyjär-
jestelmää. Näistä Fujin järjestelmiä (useita tyyppejä, kuten levykuvantami-
seen perustuvia keuhko- ja buckykuvausautomaatteja) oh 24 ja Agfan 13. Ku-
valevyjen määrän oletetaan lisääntyvän edelleen voimakkaasti.

Kuvalevyjen valmistajat antavat levyjen suhteelliseksi nopeudeksi 400 ja an-
nosherkkyydeksi 0,1 - 100 mR (Fuji). Kuvalevytekniikalla ei siis saavuteta
matalampaa sädeannosta verrattuna filmi-vahvistuslevy-yhdistelmään, jonka
suhteellinen nopeus on 400 tai enemmän (taulukko I)

Kuvalevyn suuri valotusvara tekee siitä sopivan erityisesti vaikeasti arvioi-
taviin osastokuvauksiin. Käyttäjä voi kuvista valvoa ns. S-arvon (sensitivity)
avulla, että kuvauksessa käytetty säteilyannos riittää hyvään kuvan laatuun,
mutta ei ole kuitenkaan tarpeettoman suuri.

Varsinaisesti työasemalla tapahtuvalla harmaaskaala- ja spatiaalikuvaproses-
soinnilla voidaan optimoida kuvanlaatu ja tämä antaa mahdollisuuden myös
alentaa säteilyannosta.

Taulukko I. Kuvantallentimille tarvittavat annokset, jotka aiheuttavat film.il-
le mustuman 1,0.
Kuvantaltiointimenetelmä

Pelkkä filmi
Vahvistuslevy-filmi
Spot-filmi
Kine-filmi
Kuvalevy

Annos kuvaa kohden

50 - 2000
2-50
1 -2

0,05 - 0,3
1,8 - 880
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Potilasannokset eräissä tyypillisissä kuvauksissa

Röntgenlaitteiden käyttöönottotarkastusten yhteydessä STUK on omilla fan-
tomeillaan mitannut keskeisimpien, kuten thorax- ja vartalon alueen
(lannerangan) tutkimusten potilasannokset tyypillisimmillä käyttöarvoilla.
Thorax pa- ja lannerangan ap-kuvaukset ovat yleisempiä (noin 33 % ja 3,7 %)
kaikista röntgentutkimuksista. Thorax pa-kuvauksen annoksen määrityksessä
käytettiin 10 cm paksuista vesifantomia ja lannerangan ap-annos määritettiin
käyttäen 20 cm vesifantomia. Annosmittauksien korjauskertoimina käytettiin
1,1 thorax pa-kuvauksessa ja 2,0 lannerangan ap-kuvauksessa, jolloin ne vas-
tasivat potilaan iholle tulevaa annosta, ns. ESD-arvoa (Havukainen, Pirinen
1992). Digitaaliset kuvalevymittaukset ovat vielä kesken ja tässä vaiheessa
tuloksia voidaan esitellä vain 8 kuvauspaikan osalta. Suurin osa Agfan CR-
järjestelmistä on tullut vasta tänä vuonna käyttöön.

Thorax-annos oli kaikissa tapauksissa alle EU:n komission suosittaman
enimmäisarvon 0,3 mGy (CEC 1997). Vain yhdessä kuvauspaikassa lanneran-
gan annos ylsi sallittuun enimmäisannokseen 10 mGy (CEC 1997, IAEA
1994). Pohjoismaiden suosituksen (STUK 1996) 6 mGy ylitti kolmasosa lait-
teista. Kuvausjännite thoraxtutkimuksissa vaihteli 120 - 140 kV ja sähkömää-
rä 1,6 - 6,5 mAs. Suurin S-arvo näissä kuvauksissa oh 340 ja pienin 236. Kor-
relaatiota annoksen ja S-arvon välillä ei ollut havaittavissa. Lanneranka ku-
vattiin 70 -77 kV:n jännitettä käyttäen ja mAs-arvo vaihteli 22,3 - 41,6 mAs.
Kuvaukset suoritettiin valotusautomaattia käyttäen yhtä kuvauspaikka lu-
kuunottamatta. Suurimmalla annoksella (10,8 mGy) S-arvo oli 205 ja pie-
nimmillä (2,6 mGy) sen arvo oli 400 (vaihteluväli 136 - 400). Eri kuvauspaik-
kojen S-arvoja ei voi verrata keskenään, koska siihen vaikuttaa myös kuvauk-
sen L-arvo Gatitudi).

Taulukko II. Keskimääräiset potilaan ihoannokset thorax pa- ja lannerangan
ap-kuvassa

Kuvausprojektio Annos (mGy)
Keskiarvo Vaihteluväli

Thorax PA 0,20 0,09 - 0,23
Lanneranka AP 6,4 2,6 - 10,8
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Vuonna 1988 STUK teki selvityksen (Havukainen, Pirinen 1992) tavallisimpi-
en tutkimusten potilasannoksista, jolloin thorax pa-kuvauksen annos oli kes-
kimäärin 0,27 mGy (0.035 - 0,84 mGy) ja lannerangan ap 8,4 mGy
(2,9 - 28 mGy). Suppean otoksen tulokset osoittavat annosten laskeneen lähes
kolmanneksen ja suuret potilasannokset ovat hävinneet kokonaan viimeisen
10 vuoden aikana. Kuitenkin uusien annossuositusten vuoksi kuvausarvot
tulisi tarkistaa joissakin kuvauspaikoissa. Siirryttäessä filmitekniikasta kuva-
levykäytäntöön potilasannoksiin tulisi kiinnittää huomiota ja kuvausauto-
maaatit tulisi säätää niin, että kuvaukset täyttäisivät pohjoismaiset potila-
sannossuositukset.
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SÄTEILYRISKI RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

Tuomo Komppa
Säteilyturvakeskus

Väestön säteilyriski

Säteilyn käyttöön liittyvästä säteilyaltistuksesta suurin osa aiheutuu säteilyn
lääketieteellisestä käytöstä. Suomessa röntgentutkimusten aiheuttama
keskimääräinen efektiivinen annos asukasta kohti on noin 0,5 mSv vuodessa,
mikä on noin 90 % kaikkien lääketieteellisten tutkimusten aiheuttamasta
annoksesta. Annos vastaa noin kahden kuukauden altistusta luonnon-
säteilylle. Myös tutkimusta kohti laskettu keskimääräinen efektiivinen annos
on Suomessa selvästi alle 1 mSv vuodessa, vaikka monissa tutkimuksissa an-
nokset ovatkin paljon suurempia. Suurin osa röntgentutkimusten aiheut-
tamasta säteilyaltistuksesta saadaan niin pieninä annoksina, että niiden ai-
heuttamaa syöpäriskiä ei voida tilastollisesti osoittaa. Säteilyriskin arviointi
perustuu oletukseen, että riskin suhde annokseen on pienillä annoksilla
suunnilleen sama kuin suurillakin.

ICRP suosittelee käytettäväksi seuraavia efektiivisen annoksen riskikertoimia
säteilyriskin arvioimiseksi koko väestölle (ICRP 1991):

• säteilyperäisen syöpäkuoleman elinikäinen todennäköisyys 5 % / Sv
• muiden syöpien painotettu haitta 1 % / Sv
• perinnöllisten vaikutusten painotettu haitta 1,3 % / Sv.

Sen mukaan röntgentutkimusten aiheuttama keskimääräinen efektiivinen
vuosiannos (0,5 mSv) merkitsee säteilyperäisen syöpäkuoleman todennäköi-
syyttä 25 • lO6, mikä Suomen viisimiljoonaisessa väestössä vastaa noin 125
syöpäkuolemaa. Kaikkiaan Suomessa kuolee syöpään noin kymmenentuhatta
ihmistä vuodessa. ICRP:n arvion mukaan siis suunnilleen yksi tai kaksi
sadasta syöpäkuolemasta saattaisi olla röntgentutkimuksen aiheuttamia.
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Iänmukainen säteilyriski

Efektiivinen annos soveltuu koko väestön tai työikäisen väestön säteilyriskin
arviointiin sekä säteilyaltistusten yleisluontoiseen vertailuun ja tilastointiin.
Yleisesti se ei sovellu potilaiden säteilyriskin arviointiin, koska potilaiden
ikäjakauma poikkeaa koko väestön ikäjakaumasta. Kohtuullisella tark-
kuudella sitä voidaan käyttää, jos tarkasteltava aineisto koostuu monista eri-
laisista tutkimuksista ja monen ikäisistä potilaista. Tarkkuuden paran-
tamiseksi voidaan käyttää eri riskikertoimia lapsille, työikäisille ja
eläkeikäisille. Yksityiskohtaisempia riskiarvioita voidaan laskea elinannosten
ja syöpätilastojen perusteella käyttäen esimerkiksi BEIR V-raportissa esitet-
tyä suhteellista riskimallia (NAS 1990, Servomaa 1992). Tämän mallin mu-
kaan tiettyä ikää a ja ylimääräistä säteilyannosta D vastaava hetkellinen
syöpäkuolleisuus on

R(a,D) = (l+fg)R(a,0)

missä / on annoksesta riippuva funktio, g on altistusiästä e ja sen jälkeen ku-
luneesta ajasta riippuva funktio ja R(a,0) on vallitseva syöpäkuolleisuus ilman
ylimääräistä annosta. BEIR V-raportissa on annettu funktiot f ja g erikseen
leukemialle, rintasyövälle, hengityselinten ja ruoansulatuselinten syöville
sekä yhteisesti kaikille muille syöville. Vallitsevan syöpäkuolleisuuden R(a,0)
likiarvot saadaan Suomen kuolemansyytilastoista.

Funktiot f(D) ja g(a,e) pitäisi periaatteessa tuntea erikseen jokaisella elimelle,
mutta olemassa oleva havaintoaineisto ei riitä niiden määrittämiseen. Jos ne
on ilmoitettu usean elimen (k) ryhmälle, on ryhmää vastaava annos D lasket-
tava tavalla tai toisella elinannosten Dk perusteella. Jos ryhmä tulkitaan yh-
deksi elimeksi, jonka ekvivalenttiannos on D, niin

missä painot wk ovat verrannollisia elinten massoihin. Tätä muotoa oleva
esitys voidaan osoittaa mahdolliseksi, jos funktiot /"ja g oletetaan sopivan yk-
sinkertaisiksi, mutta painojen pitää silloin olla verrannollisia absoluuttisen
riskin kertoimiin, ja painotus voidaan tehdä käyttäen esimerkiksi ICRP:n
elinkohtaisia riskikertoimia (ICRP 1991). Painotuksella on huomattava
merkitys röntgentutkimusten riskiarvioissa, koska annosjakauma potilaassa
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on erittäin epätasainen. BEIR V:n käsittelemissä tapauksissa eri elinten
saamat annokset ovat ainakin likimääräisesti yhtä suuret, jolloin painotuk-
sella ei ole merkitystä.

Elinikäinen säteilyriski

Säteilyriskin tunnuslukuina voidaan käyttää altistusperäisen kuoleman
elinikäistä todennäköisyyttä (REID, Risk of Exposure-Induced Death):

REID =«"//R(a,D) - R(a,0)] S(a \e,D) da

ja odotettavan elinajan vähenemistä (LLE, Loss of Life Expectancy):

LLE = „"/[ S(a \e,0)- S(a \ e,D) ] da

missä S(a \e,...) on ehdollinen elossaolotodennäköisyys iässä a; ehtona on elos-
saolo altistusiässä e (Thomas 1992). Elossaolotodennäköisyydet voidaan laskea
kuolleisuustilastojen perusteella.

Suhde LLE / REID on keskimääräinen elinajan väheneminen yhtä altistus-
peräistä kuolemaa kohti. Edellä esitetyssä muodossa REID ja LLE ovat yleisiä
käsitteitä, jotka soveltuvat mihin tahansa altistuksiin D ja kuolemansyihin.
Jos D on säteilyannos ja käytetään BEIR V-mallia, saadaan

REID = ,"/ f g R(a,0) S(a \ e,D) da.

Lapsipotilaiden röntgentutkimusten säteilyriskin riippuvuutta säteilytysiästä
voidaan tarkastella kolmessa vaiheessa:

• iän ja koon vaikutus käytettävään kuvaustekniikkaan ja pinta-annokseen,
• koon vaikutus elinannoksiin tietyllä kuvaustekniikalla ja pinta-annoksella,
• iän ja sukupuolen vaikutus säteilyriskiin tietyillä elinannoksilla.

Pieni koko ja nuori ikä vaikuttavat säteilyriskiä lisäävästi, mutta vaikutusta
voidaan kompensoida optimoidulla kuvaustekniikalla.
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Taulukko. Säteilyriskiarvioita röntgentutkimuksissa.
(Servomaa 1995, 1996, 1997).
Tutkimus

sukupuoli ikäluokka
Rintakehä: 2 projektiota, FFD
miehet

naiset

Mammografia:
naiset

TT, pää:
miehet

naiset

TT, rintakehä
miehet
naiset
TT, vatsa
miehet
naiset

0- l v
2 - 6 v
7- 15 v
0- l v
2 - 6 v
7- 15 v

REID
(tuhatta
kohti)

= 150 cm
0,0012
0,004
0,005
0,0015
0,006
0,006

5 kertaa 2 projektiota
40 - 49 v
50 - 59 v
60 - 69 v

Ov
5 - 7 v
14- 16 v
kaikki
Ov
5 - 7 v
14 - 16 v
kaikki

TT, lanneranka
miehet
naiset
Sepelvaltimoangiografia
miehet
naiset

0,028
0,014
0,006

1,4
0,8
0,4
0,14
1,2
0,6
0,3
0,12

0,7
0,4

0,7
0,7

0,3
0,4

2,4
1,0

LLE
(vuosina
tuhatta kohti)

0,014
0,05
0,06
0,02
0,09
0,1

0,4
0,13
0,04

22
12
6
1,3
20
10
5
1,3

7
5

6
7

3
4

22
10

LLE/REID
(vuosina)

12
12
13
14
15
16

15
9
6

16
15
15
9
16
16
18
11

10
12

9
10

9
10

9
10

Taulukossa on esimerkkejä eräille röntgentutkimuksille arvioiduista riskeistä
(Servomaa 1995, 1996, 1997). REID siis kertoo todennäköisyyden sille, että
tutkimus aiheuttaa kuolemaan johtavan syövän. LLE/REID kertoo, kuinka
monta elinvuotta tutkimuksen aiheuttamaan syöpään kuoleva potilas
keskimäärin menettää. LLE on menetettävien elinaikojen summa jaettuna
tasan kaikkien tutkimuspotilaiden kesken. Se ei ole kovin havainnollinen
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suure, mutta soveltuu optimointitarkoituksiin paremmin kuin pelkkä REID,
koska se koostuu tulona kuolemisen todennäköisyydestä (REID) ja kuo-
lemiseen liittyvästä elinajan menetyksestä (LLE/REID). Taulukkoarvot ovat
pyöristettyjä, potilaiden ikäjakaumalla painotettuja keskiarvoja altistusiän
funktiona lasketuista riskisuureista. Kuvissa on esitetty REID altistusiän
funktiona sepelvaltimoiden angiografiatutkimuksessa ja eräissä TT-tutki-
muksissa (Servomaa 1995); elinannosten ikäriippuvuutta ei ole otettu huo-
mioon, vaan on käytetty kaiken ikäisten potilaiden elinannosten keskiarvoja.
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RÖNTGENLAITTEIDEN VALVONNAN SISÄLTÖ
KÄYTTÖPAIKOILLA

Markku Pirinen
Säteilyturvakeskus

Röntgenlaitteiden ja -toiminnan valvonnan perusteet on esitetty Säteilylaissa
(592/91) ja Säteilyasetuksessa (1512/91). Tämän lisäksi valvontaa ohjaavat
yksityiskohtaisemmin ST-ohjeet.

Säteilylaissa mainitaan mm. röntgentoiminnan luvanvaraisuudesta (16 §),
käyttötilan turvallisuusvaatimuksista (24 §) ja viranomaisen oikeudesta suo-
rittaa valvontaa käyttöpaikoilla (53 §). Säteilyasetuksessa on esitetty valvon-
taan liittyen mm. kannanotot viranomaisen toimivallasta (2a §), turvallisuus-
luvasta (14 §) ja poikkeavista tapahtumista (17 §).

Mm. seuraavissa ST-ohjeissa on mainittu röntgentoiminnan valvontaan liit-
tyvistä asioista:

• ST-ohje 1.1 Säteilytoiminta ja sen valvonta
• ST-ohje 1.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja altistuk-

sen seuranta
• ST-ohje 1.6 Säteilyaltistuksen seuranta ja annosten rekisteröinti

sekä seuraavissa lähinnä laitetekniikkaan liittyvissä ohjeissa

• ST-ohje 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
• SS-ohje 3.2 Mammografialaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset
• ST-ohje 3.3 Lääketieteelliset röntgentutkimuslaitteet ja niiden käyttö
• ST-ohje 3.4 Kuvanvahvistin-televisioketjun laadunvalvonta
• ST-ohje 3.5 Lääketieteellisten röntgentutkimuslaitteiden ja röntgenfilmien

kehityksen laadunvalvonta
• ST-ohje 3.6 Röntgentutkimushuoneen säteily suojaus

Jokaiselle uudelle turvallisuusluvan edellyttävälle röntgenlaitteelle suo-
ritetaan tarkastus käyttöpaikalla. Myös jo aiemmin tarkastettujen laitteiden
toimintakunto varmistetaan siirtoasennusten jälkeen uudessa käyttöpaikas-
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saan. Laitteet ja käyttötilat pyritään tarkistamaan mahdollisimman pian
asennusten jälkeen.

Ensimmäisenä vaiheena käyttöpaikalla tapahtuvasssa röntgenlaitteen tarkas-
tuksessa voidaan pitää toiminnan luvanmukaisuuden toteamista. Tällöin
tarkistetaan mm. laitekokonaisuuden asianmukaisuus, käyttötilojen raken-
teelliset ratkaisut ja säteilysuojaukset sekä muut turvajärjestelyt (varoi-
tusvalot).

Röntgenlaitteiden toimivuudesta tarkistetaan käyttöpaikalla em. ohjeissa esi-
tetyt säteilyturvallisuuden kannalta oleellisimmat asiat joko itse tai esim.
laitetoimittajan mittaustuloksista. Potilaan ja henkilökunnan säteilyturval-
lisuuteen ja läpivalaisulaitteiden kuvanlaatuun vaikuttavat tekijät kuten an-
nosnopeusautomatiikan tasot, viivaerotuskyky ja kontrastikynnys tarkis-
tetaan aina. Samoin tarkistetaan maksimi-ilmakermanopeus tukipinnalla.

Kolmantena osana on käyttötilojen säteilysuojausten tarkistaminen mit-
taamalla henkilökunnan ja ulkopuolisten henkilöiden säteilyannoksia käytän-
nön työtilanteita vastaavissa olosuhteissa. Mittaukset suoritetaan käyttötilan
ulkopuolella ja röntgenhuoneen oviaukoissa. Samalla tarkistetaan esim angio-
grafialaitteiden läheisyydessä olevien henkilökohtaisten suojainten kuten
liikuteltavien suojasermien, kattoon kiinnitettyjen suojien ja mahdollisesti
tutkimuspöydän laitoihin kiinnitettyjen suojalevyjen vaikutus henkilökunnan
säteilyturvallisuuteen.

Viimeisenä osana käyttöpaikalla tapahtuvassa tarkastuksessa voidaan pitää
keskustelua käyttöhenkilökunnan kanssa, jolloin tavoitteena on mahdol-
lisuuksien mukaan opastaa henkilökuntaa aiemmissa mittauksissa saatujen
tulosten perusteella kiinnittämään huomiota työtapoihinsa myös ajatellen
potilaan ja itsensä säteilyturvallisuutta Tarvittaessa selvitetään käyttöhenki-
lökunnan annosrekisteritulokset.
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LAADUNVARMISTUKSEN TOTEUTUMINEN
SUOMESSA

Markku Pirinen
Säteilyturvakeskus

Säteilylain (592/91) ja tähän tehdyn muutoksen nro 1334 § 40 perusteella
toiminnan harjoittaja on velvollinen järjestämään lääketieteellisessä toimin-
nassa käytettävien säteilylähteiden, niihin liittyvien laitteiden ja välineiden
sekä näiden käytön laadunvarmistuksen. Laki on ollut voimassa vuoden 1992
alusta, ja tähän tehty muutos tuli voimaan vuoden 1995 alussa.

Vuodesta 1992 alkaen on STUK suorittanut käyttöpaikoilla em. laadunvar-
mistusvaatimuksen toteuttamista selvittäviä tarkastuskäyntejä (määrä-
aikaistarkastus) terveydenhuollon eri tasoilla. STUKin rekisteritietojen mukaan
syyskuussa 1997 oli voimassa 478 turvallisuuslupaa. Tähän mennessä on käyty
tarkistamassa röntgentoiminnan laadunvarmistuksen taso n. 450 paikassa. Ar-
vioitaessa tasoa on käytetty kolmea hyvyysluokitusta: A. hyväksyttävästi, B.
joten kuten ja C. ei hyväksyttävästi. Luokassa A ovat ne käyttöpaikat, joissa on
toteutettu ST-ohjeessa 3.5 esitetyt laadunvarmistustoimenpiteet pääasiallisesti
oikein. Luokassa B ovat vastaavasti ne paikat, joissa laadunvarmistusta on
ryhdytty toteuttamaan, mutta toimintatavoissa on edelleen puutteita. Luokkaan
C sijoitetuissa paikoissa laadunvarmistus on lähes kokonaan toteuttamatta.
Luokitus kuvaa kunkin paikan kokonaistilannetta, eikä esim. yksittäisiä vä-
häisiä puutteita tarkastuskohteessa.

Tarkastusten perusteella säteilynkäyttöpaikat jakautuivat edellä esitettyihin
luokkiin seuraavasti:

• A (hyväksyttävästi) noin 80 %
• B (joten kuten) noin 17 %
• C (ei hyväksyttävästi) noin 3 %.

Kuvassa 1 on esitetty em. luokkien laitostyyppikohtaiset jakaumat heinäkuulta
1996.
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Hyväksyttävä
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Kuva 1. Laadunvarmistuksen toteutuksen laitostyyppikohtainen jakauma heinä-
kuussa 1996.
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Pääasiallisia puutteita olivat:

• kuvanlaadun seurannan puuttuminen
• kasettien/vahvistuslevyjen kunto tarkistamatta
• valotaulut tarkistamatta
• kehitysprosessin seuranta puutteellinen.

Tärkeimpinä syinä laadunvarmistuksen puutteelliseen toteuttamiseen voidaan
mainita mm. koulutuksen puute toimenpiteiden suorittamiseen ja röntgentoi-
minnan laadunvarmistuksessa tarvittavien mittalaitteiden vähäisyys.

Laadunvarmistuksen hyödyllisyyden ja hyväksyttävyyden parantamiseksi voi-
taisiin ajatella mm. seuraavia toimenpiteitä:

• hankittava lisää laadunvarmistuksessa tarvittavia mittalaitteita
• sairaanhoitopiirit huolehtisivat aktiivisemmin alueensa säteilynkäyttö-

paikoista.
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RIITTÄVÄTKÖ VAKIOISUUSMITTAUKSET
LAADUNVARMISTUKSESSA?
EU:N SUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN
LASTEN KEUHKOTUTKIMUKSISSA
ERÄISSÄ TERVEYSKESKUKSISSA

Antti Servomaa1, Anja Kettunen2, Aino-Liisa Jussila2,
Minna Heikkilä1

Säteilyturvakeskus, 2Oulun ammattikorkeakoulu

Johdanto

Suomen jäsenyys Euroopan yhteisössä tuo mukanaan uudenlaisia velvoitteita
ionisoivan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön. Euroopan neuvoston direktiivi
97/43 Euratom (Neuvoston direktiivi 1997) , joka annettiin kesäkuussa 1997 ja
saatetaan Suomessa voimaan vuonna 2000, edellyttää, että lääketieteellistä
säteilyaltistusta aiheuttava toiminta on toteutettava parhaissa mahdollisissa
säteilysuojeluolosuhteissa. Optimointiperiaatteeseen sisältyy ajatus säteilyal-
tistuksen pitämisestä niin alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen tiedon
kannalta on mahdollista. Optimointiin liittyy laitteiden valinta, riittävän diag-
nostisen tiedon ja parhaan hoitotuloksen johdonmukainen tuottaminen, sa-
moin kuin käytännön toteutus, laadunvarmistus mukaan lukien sekä potilas-
annosten arviointi.

Euroopan komission suositukset
lastenradiologisille tutkimuksille

Euroopan komissio on antanut suositukset aikuisten ja lasten tavallisimmille
röntgentutkimuksille (European EUR16262 1996, European EUR 16261
1996). Lapsipotilaan aseman säteilysuojelussa tekee merkittäväksi korostunut
riskialttius odotettavissa olevan eliniän pituuden vuoksi. Tähän huomat-
tavasti korkeampaan yksilölliseen somaattiseen säteilyriskiin nuorella iällä ei
ole riittävästi kiinnitetty huomiota tähän mennessä. Siksi on aiheellista kehit-
tää säteilysuojelua lasten tutkimuksissa ja luonnehtia hyväksyttävä taso
tavallisille lasten röntgentutkimuksille. Ohjeiston ovat laatineet Euroopan
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johtavat lastenradiologit yhdessä röntgenhoitajien, fyysikoiden, säteilysuoje-
luasiantuntijoiden, terveysviranomaisten ja kansainvälisten organisaatioiden
kanssa. Ohjeiston yleisessä osassa annetaan ohjeita röntgenkuvien identifi-
oinnista, tutkimuslaitteiden laadunvalvonnasta, potilaan asettelusta, säteily-
suojainten käytöstä, valotusteknisistä parametreistä, filmin mustumasta, ke-
hitysprosessista ja filmien katseluolosuhteista. Kuuden perinteisesti yleisen
röntgentutkimuksen laatukriteerit ja kuvantamistekniset parametrit on
määritelty kansainvälisesti. Lasten kohdalla kysymykseen tulevat keuhkojen,
kallon, lantion, selän, vatsan alueen ja virtsateiden tutkimukset. Ikäryhminä
on käytetty neljän ja kymmenen kuukauden ikäisiä sekä viiden ja kymmenen
vuoden ikäisiä lapsia.

EU-suositusten mukaan generaattoreiden tulisi lasten röntgentutkimuksissa
olla tehokkaita, jotta päästäisiin lyhyisiin kuvausaikoihin, pieniin sädean-
noksiin sekä hyvälaatuisiin kuviin. Jännitteen tulisi olla kuvauskohteelle
ominainen. Röntgenputken lisäsuodatuksena tulisi käyttää alumiinin
(1 mmAl) lisäksi kuparia (0,1 - 0,2 mmCu). Hilojen käyttöä tulisi välttää ai-
nakin pienillä lapsilla ja sadesuojat asetetaan välittömästi säteilykeilan ulko-
puolella. Lisäksi sukurauhaset tulisi suojata, mikäli mahdollista, jos ne ovat
primaarikeilassa tai lähempänä kuin 5 cm kentästä. Posterior-anterior-
kuvaussuuntaa (PA) pitäisi käyttää herkkien kudosten säästämiseksi. Radio-
logisten yksiköiden käyttämistä tekniikoista ei ole yleisesti julkaistu tietoa,
vaan ne ovat perinteisesti määräytyneet paikkakohtaisesti kunkin yksikön
käytäntöjen mukaan. Tutkimustekniikan optimoiminen ja soveltaminen poti-
las- ja tutkimuskohtaisesti kuuluu tämän ajan haasteisiin säteilysuojelussa.

Mikkolan ja Mustasaaren tekemän pilottitutkimuksen (Mikkola 1997) avulla
pyrittiin selvittämään lasten keuhkotutkimusten tutkimustekniikkaa 16
terveyskeskuksessa ja vertaamaan, miten Euroopan komission asettamat suo-
situkset toteutuvat niissä. Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä kyselylo-
make näiden terveyskeskusten röntgenosastoille. Näillä osastoilla tehdään
kuukausittain noin 350 keuhkojen röntgentutkimusta alle 16-vuotiaille poti-
laille.

Röntgentutkimusmäärät terveyskeskuksissa

Terveyskeskuksissa tehdään huomattavan paljon röntgentutkimuksia.
Vuonna 1995 Suomen 224 terveyskeskuksessa tehtiin noin 1 576 000 röntgen-
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tutkimusta. Näistä lastenradiologisia tutkimuksia oli noin 148 000. Tämä on
42 % kaikista maassamme tehtävistä lastenradiologisista tutkimuksista.
Terveyskeskusten lastenradiologisista tutkimuksista noin 29 600 (33 %) teh-
tiin alle 16-vuotiaille (Servomaa 1997). Kuvassa 1 on esitetty luuston,
hengityselimistön ja ruoansulatuselimistön röntgentutkimukset eri ikäisille
lapsille terveyskeskuksissa.

Lasten keuhkokuvaustekniikka eräissä
terveyskeskuksissa

Generaattorit

Tutkituissa terveyskeskuksissa generaattorit olivat yleisesti ottaen hyviä, vain
yhdessä paikassa oh' käytössä 6-pulssigeneraattori. Yleisin generaattorityyppi
oh 12-pulssinen Valmet BR 2002/50. Siemens Tridoros 5 S 6 -pulssigeneraatto-
ri oh käytössä yhdessä paikassa ja loput generaattorityypit olivat tasajännite-
generaattoreita.

EU suosittaa 12-pulssi- tai korkeataajuusgeneraattorin käyttöä.

0

M
3

DGI

• virtsatiet

D nivelet

1v 1-5v 5-10v

Ikä (v)

10-16v

Kuva 1. Lasten yleisimpien röntgentutkimusten määrät eri ikäryhmissä
terveyskeskuksissa vuonna 1995.

106



STUK-A152

Kuvausteline ja -asento

Kuvausteline valittiin kuvausasennon mukaan. Vastauksista ei käynyt ilmi,
mikä vaikutti kuvausasennon valintaan. Kuvausteline liittyy oleellisesti hilan
ja valotusautomaattien käyttöön, koska hilat eivät yleensä ole poistettavissa.
Alle 1-vuotiaiden kuvausasento jokaisessa vastanneessa terveyskeskuksessa
oli maaten. 1- 5-vuotiaiden ryhmässä kuvausasento valittiin potilaan iän mu-
kaan. Puolet vastaajista käytti thorax-telinettä, kolmasosa buckya tai thorax-
telinettä ja viidesosa thorax-telinettä tai pöytää ilman hilaa. Kaikki 11 - 16-
vuotiaat kuvattiin thoraxtelineillä.

EU suositukset eivät anna tarkkoja ohjeita eri ikäisten lasten kuvaustelineille
ja -asennoille. Vastasyntyneille on määritelty kuvausprojektioksi makuuasento,
mutta myös tämän ikärajan ulkopuolella olevia lapsia voidaan kuvata
makuulla huomioiden potilaan iän, koon ja tutkimuksen kliiniset indikaatiot.

Kuvausprojektio

Kuvausprojektioina otettiin usein sivukuvia rutiinisti. EU:n suosittelemaa
AP/PA-kuvan arviointia ennen sivukuvaa käytettiin vähän. Yli puolessa
terveyskeskuksista otettiin sekä AP/PA- että sivuprojektio kaikissa keuhko-
tutkimuksissa. Samoin pelkkää AP- tai PA-projektiota käytettiin harvoin. Alle
1-vuotiaista otettiin vain AP-projektio kolmasosassa tapauksia.

EU suosittaa vastasyntyneiden tutkimuksiin pelkkää AP-projektiota. Sivukuva
tulisi ottaa AP/PA-kuvien arvioinnin jälkeen tarvittaessa.

Fokuskoko

Fokuskokoa millimetreinä ei yleisesti tunnettu. Pienillä lapsilla käytettiin
jonkun verran pientä fokusta, isommilla yleisimmin isoa fokusta. Fokuskokoa
kysyttäessä vain kolmesta terveyskeskuksesta ilmoitettiin fokuksen koko mil-
limetreinä. Yleisimmin vastaajat ilmoittivat käyttävänsä joko pientä tai isoa
fokusta. Alle 1-vuotiailla käytettiin pääasiassa pientä fokusta, kahdessa
käytettiin isoa fokusta. 1 - 5-vuotiailla kolmannes paikoista käytti pientä
fokusta, muissa ikäryhmissä käytettiin yleisimmin isoa fokusta. Yksi
terveyskeskus ei vastannut kysymykseen.
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EU:n suositusten mukainen fokuskoko lastenkuvauksiin on 0.6 mm, enintään
1.3 mm.

Suodatus

Ominais-, lisä- ja kokonaissuodatuskäsitteissä oli epäselvyyttä. Suurin osa
ilmoitti kokonaissuodatuksen määräksi 2,0 - 3,7 mmAl. Nämä paikat eivät
käyttäneet kokonaissuodatuksessaan kuparisuodatusta. Kuusi terveyskes-
kusta käytti 1 mmAl + 0,1 mmCu:n lisäsuodatusta yli 1-vuotiailla potilailla.

EU suosittaa (0,1 - 0,2 mm) kuparin käyttämistä lisäsuodatuksena.

Hila

Hiloja käytettiin melkein aina. Kymmenen terveyskeskusta ei käyttänyt hiloja
ihan pienillä (alle 1-vuotiailla) lapsilla. Kaikki muun ikäiset lapset kuvattiin
hilatekniikalla. Viisi terveyskeskusta käytti hiloja joko pöydän päällä tai
buckyssa. Puolet terveyskeskuksista ei vastannut hilasuhdetta koskeviin ky-
symyksiin. Vain yksi paikka ilmoitti hilasuhteeksi varsinaisen suosituksen
mukaisen suhteen. Neljässä terveyskeskuksessa käytössä olevissa hiloissa
hilasuhde oli 12:1 thorax-telineessä. Kolmessa paikassa hilasuhde oli 10:1 ja
yksi paikka ilmoitti hilasuhteeksi 8:1 buckyssa kuvattaessa ja yksi paikka 6:1.

EU ei suosita hiloja käytettäväksi vastasyntyneille ja pienille lapsille. Ikära-
jaksi hilan käytölle mainitaan kahdeksan vuotta. EU suosittaa hilasuhteeksi
8:1 ja lamellien lukumääräksi 40 /cm.

Filmi-vahvistuslevy-yhdistelmät

Yleisin käytössä ollut filmi oli Kodakin T-mat E (6/15). Seuraavaksi eniten
käytettiin Kodak T-mat S tai Kodak T-mat S/RA -filmejä. Myös Agfa Curix ja
Fuji RX/HRE sekä Kodak Min R -filmejä käytettiin. Suurin osa terveyskes-
kuksista käytti Lanex medium -vahvistuslevyjä eri ikäisten lasten tutkimuk-
sissa. Neljä terveyskeskusta käytti Lanex regular -vahvistuslevyjä ja yksi X-
omat regularia. Myös Siemensin Titan 2U Universal -levyjä käytti yksi
terveyskeskus.

Suhteelliset nopeudet eivät olleet kovin hyvin tiedossa. Yli puolet vastaajista
ei tiennyt käyttämiensä nlmi-vahvistuslevy-yhdistelmien nopeuksia.
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Terveyskeskuksissa käytettyjen filmi-vahvistuslevyjen suhteelliset nopeudet
vaihtelivat 100:n ja 400:n välillä. Yhdistehnät ohvat hitaita verrattuina lap-
sille tarkoitettuihin ohjearvoihin. Viidesosa vastaajista ilmoitti suhteelliseksi
nopeudeksi 250 ja kaksi 300. Yhden paikan käyttämän yhdistelmän nopeus oli
200. Kodakin T-mat E- ja T-mat S-filmit antavat suhteellisiksi nopeuksiksi
Lanex Medium -vahvistuslevyjen kanssa käytettyinä 250 ja Lanex regular -
vahvistuslevyjen kanssa käytettyinä 400.

EU.n suositusten mukainen filmi-vahvistuslevy-yhdistelmien suhteellinen
nopeus lasten keuhkotutkimuksille on vastasyntyneille 200 ja isommille lap-
sille 400 • 800.

Kuvausetäisyys

Kuvausetäisyydet olivat yleensä pitkiä EU-suosituksiin verrattuna. Suurin
osa kuvasi alle 1-vuotiaita 110 - 170 cm:n etäisyydestä, kun suositus on 80 -
100 cm. Isommilla lapsilla käytettiin yleisesti pitkää 200 cm:n kuvausetäi-
syyttä 100 - 150 cm:n sijaan. Etäisyyttä 150 cm käytti kuusi terveyskeskusta.
Pöydän päällä kuvattaessa etäisyys on 100 cm ja buckyssa 115 cm.

EU:n suositus vastasyntyneille on 80 - 100 cm ja isommille lapsille
100 - 150 cm.

Kuvausjännite

Käytetyt kuvausjännitteet olivat suhteellisen korkeita. Alle 1-vuotiaiden ku-
vausjännitteet vaihtelivat välillä 60 kV - 120 kV siten, että vain kolmasosa
vastaajista käytti jännitettä 60 kV:n ja 70 kV:n väliltä. Isompien lasten ku-
vausten jännitteet vaihtelivat välillä 80 kV- 131 kV. 1 - 5-vuotiaista puolella
käytettiin 80 kV- 100 kV:n jännitettä ja puolella yli 100 kV:n jännitettä. Sitä
vanhempia lapsia tutkittiin vain muutamassa terveyskeskuksessa alle
100 kV:n jännitteellä.

EU:n mukaan sopiva jännite vastasyntyneiden tutkimiseen on 60 - 65 kV. Yli
1-vuotiaita voidaan tutkia 60 - 80 kV:n jännitteillä, mikäli ei käytetä hiloja.
Hiloja käytettäessä jännitealue on 100 - 150 kV:n luokkaa.
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Valotusautomaatin käyttö

Suurin osa vastaajista ei käyttänyt valotusautomaattia alle 1-vuotiailla. 1 - 5-
vuotiailla kolmasosa käytti, kolmasosa ei käyttänyt ja kolmasosa mietti
käytön potilaskohtaisesti. Yli 6-vuotiailla pääsääntöisesti käytettiin valotus-
automaatteja.

EU-suositusten mukaan valotusautomaatteja ei tule käyttää vastasyntyneillä
eikä pienillä lapsilla. Ohjeistossa mainittu ikäraja hilan ja usein samalla valo-
tusautomaatin käytölle on kahdeksan vuotta.

Potilaan suojaaminen

Potilaan suojaamiseen liittyvät toimenpiteet oli omaksuttu hyvin. Kuudesta-
toista terveyskeskuksesta kymmenen käytti potilailla pelkästään lantiosuojaa.
Kolme paikkaa kertoi suojaavansa vauvoilta silmät lyijysuojalla lantiosuojan
lisäksi. Muita mainittuja suojausmenetelmiä olivat tarkka rajaus, immobili-
saatio, oikea suodatus, kuvausarvot ja hengitysvaihe sekä potilaan ohjaus.

EU suosittaa kaikkiin lasten keuhkotutkimuksiin lantiosuojaa.

Röntgenhoitajien lukumäärä

Yhdeksässä terveyskeskuksessa työskenteli yksi röntgenhoitaja, kahdessa
paikassa kaksi röntgenhoitajaa. Yhdellä röntgenosastolla oli työssä kolme
röntgenhoitajaa, yhdellä kuusi ja suurimmista osastoista toisella seitsemän,
toisella yhdeksän hoitajaa. Yhdessä terveyskeskuksessa ei ollut röntgenhoita-
jaa ollenkaan, vaan työt teki erillisluvan röntgenkuvien ottamiseen saanut
sairaanhoitaja.

Kuvien tulkitsijat

Kolmessa terveyskeskuksessa kuvat tulkitsi aina radiologi. Kahdessa paikassa
kuvat tulkitsi oman terveyskeskuksen lääkäri ja kolmessa terveyskeskuksessa
oli mahdollista saada myös lastenlääkärin tai sisätautilääkärin konsultaatio.
Yhdeksän terveyskeskusta käytti tarvittaessa omien lääkäreiden lisäksi radio-
login konsultaatiota.
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Yhteenveto

Otos tässä tutkimuksessa on pieni verrattuna kaikkiin niihin terveyskeskuk-
siin, joissa röntgentutkimuksia tehdään. Johtopäätökset ovat kuitenkin jos-
sain määrin yleistettävissä, ja vähintäänkin indikoivat merkittäviä puutteita
laadunvarmistuksen toteuttamisessa. Tämä ei liity pelkästään terveyskes-
kuksiin, vaan aivan samalla tavalla myös sairaaloihin. Taulukossa I on
esitetty yhteenvetona, kuinka EU-suositusten eri tekijät täyttyvät tässä tut-
kimuksessa.

Merkittävimmät puutteet koskevat fokuskokoa, suodatusta, vahvis-
tuslevy/filmi-yhdistelmiä ja hiloja. Suodatuksella ja kuvareseptorin herkkyy-
dellä voidaan eniten alentaa potilasannosta. Merkittävää on, että tietoa
fokuskoosta, hilan ominaisuuksista ja kuvareseptorin herkkyydestä ei ollut
käytettävissä. Näistä asioista saa tietoa parhaiten suoraan laite- ja fumitoi-
mittajilta.

Taulukko I. Yhteenveto EU-suositusten eri tekijöiden täyttymisestä tässä
tutkimuksessa..
Tekijä
Generaattori
Kuvausteline ja -asento

Kuvausprojektio

Fokuskoko

Suodatus

Hila

Filmi-vahvistuslevy-yhdistelmä

Kuvausetäisyys
Kuvausjännite

Valotusautomaatin käyttö
Potilaan suojaaminen

Suosituksen täyttyminen
Generaattorit ovat hyvätasoisia.
Kuvaustelineen ja asennon valinta pe-
rusteltua
Sivukuva usein rutiinisti ennen AP/PA-
kuvien evaluointia
Yleensä ei tiedossa
Isoa fokusta käytettiin usein
Suodatusta ei yleisesti tunnettu
Cu-lisäsuodatusta ei yleisesti käytetty
Hilaa käytettiin huomattavan paljon
Hilan ominaisuuksia ei tunnettu
Suhteellinen nopeus ei yleisesti tiedossa
Kuvareseptorit epäherkkiä
Kuvausetäisyydet pitkiä (110 - 200 cm)
Kuvausjännitteet korkeita vastasyn-
tyneillä
Käytettiin hyvin suositusten mukaisesti
Potilaat suojattiin hyvin
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Suomessa laadunvarmistus on (vakioisuusmittaukset) käynnistynyt suhteel-
lisen hyvin. Terveyskeskuksista noin 40 % toteutti hyvin, 50 % joten kuten ja
vain pieni osa (10 % ) ei hyväksyttävästi laadunvarmistusta vuonna 1996
(Pirinen 1996). Pääasiallisia puutteita toteuttamisessa olivat kuvanlaadun
seurannan puuttuminen, kasettien/vahvistuslevyjen kunnon ja nopeuden
tarkistamattomuus ja kehitysprosessin seurannan puutteellisuus. Tämän pi-
lottitutkimuksen tulos osoittaa, että laadunvalvonnan tehokkuuden arvioin-
nissa on vielä paljon puutteita. Tilanne on todennäköisesti sellainen, että
laadunvalvonnan vakioisuusmittauksia tehdään tunnollisesti, mutta laadun-
valvonnan tehokkuuden arviointi on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Potilas-
annos on yksi laadunvarmistuksen tehokkuuden tärkeimmistä mittareista.
Tähän kiinnittää erityistä huomiota myös EU uusimmassa lääketieteellistä
säteilynkäyttöä koskevassa direktiivissään (Neuvoston direktiivi 1997). Ku-
vassa 2 on esitetty hyvän tutkimustekniikan vaikutus kuvanlaatuun ja poti-
lasannokseen. Tässä EU-tutkimuksessa on esitetty kuvanlaatu ja potilasannos
10-vuotiaan lapsen keuhkotutkimuksissa eri tutkimuspaikoissa, kun täyt-
tyneiden EU-kriteerien määrä vaihtelee yhdestä kuuteen (European EUR
16261, 1996).

Kuvasta nähdään, että potilasannos pienenee merkittävästi, kun täyttyneiden
kriteerien määrä kasvaa. Samalla todetaan, että kuvanlaatu ei oleellisesti
riipu kriteereistä, vaan yhtä hyvä kuva saadaan, vaikka annos olisi vain vii-
desosa suurimmasta annoksesta. Kuva havainnollistaa hyvin tämän tut-
kimuksen tavoitteita ja tulosta.

Jotta laadunvarmistuksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, tulisi
kaikissa radiologisissa tutkimusyksiköissä:

1 perehtyä aikuisten ja lasten röntgentutkimuksia koskeviin EU-suosituk-
siin

2 verrata omaa laite- ja tutkimustekniikkaa EU-suosituksiin
3 selvittää laitetoimittajilta fokus-, suodatus- ja hilatiedot ja fihnitoimitta-

jilta filmi-vahvistuslevy-yhdistelmien herkkyydet
4 selvittää potilasannokset ja verrata niitä EU:n annossuosituksiin sekä

kotimaisiin annosmittauksiin
5 pyrkiä suorittamaan kaikki ne korjaavat toimenpiteet, joilla saavutetaan

asetetut tavoitteet.
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Keuhkotutkimus

300

250

• Annos

D Kuvanlaatu

2 3 4 5

Täyttyneiden kriteerien määrä

Kuva 2. Tutkimustekniikan vaikutus kuvanlaatuun ja potilasannokseen 10-
vuotiaan lapsen keuhkotutkimuksissa.

6 dokumentoida kaikki em. laatutekijät ja korjaavat toimenpiteet selvästi
kansioihin

7 tarvittaessa kysyä Säteilyturvakeskuksen tarkastajilta laadunvarmistuk-
seen ja potilasannoksiin liittyviä asioita.

8 osallistua laadunvarmistuskoulutukseen.
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TIETOKONETOMOGRAFIALAITTEIDEN
LAADUNVALVONTA

Juhani Karppinen
Säteilyturvakeskus

Johdanto

Koska TT-tutkimuksista aiheutuu suhteellisen suuri säteilyannos, on tärkeää,
että tietokonetomografialaite (TT-laite) toimii oikein ja laitteen suorituskyky
on hyvä. Laitetta tulee käyttää myös optimaalisesti, toisin sanoen kuvan-
laatua ei pidetä parhaana mahdollisena vaan riittävänä diagnoosin tekoon.
TT-kuvauksessa kuten muussakin digitaalisessa kuvauksessa dynamiikka on
suuri, annos ei rajoita tutkimusta kuten filmikuvauksessa liian musta filmi
kuvauksen onnistumista. Päin vastoin kuvanlaatu paranee suorassa suhteessa
siihen, miten suurta annosta käytetään. STUK:n tekemän tutkimuksen mu-
kaan TT-laitteiden suorituskyky on parantunut selvästi viime vuosina, mutta
potilasannoksiin se ei ole vaikuttanut (Karppinen 1996). Säteilymäärän
pitäminen pienenä voi ratkaisevasti lisätä myös röntgenputken ikää ja vähen-
tää kustannuksia putken vähäisemmän kuormituksen vuoksi.

Laitteen käyttäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että laitteen toimintakunto
pysyy hyväksyttävänä. TT-laitteen hyväksyttävä toimintakunto varmistetaan
vakioisuusmittauksin, jotka ovat osa laadunvarmistusta. Vakioisuus-
mittauksista on valmistunut STUKrn tiedote (TT-laitteiden laadunvarmistus,
STUK tiedottaa 3/96). Tiedote perustuu pääosin eurooppalaiseen standardiin
EN 61223-2-6 (EN 1994). Potilasannossuositukset on saatu IAEA:n raportista
(IAEA 1994). Esitetyt vakioisuusmittaukset voidaan joko liittää täydentämään
määräaikaishuoltoa tai tehdä erikseen röntgenosaston tai sairaalan teknisen
henkilökunnan toimesta.

Laadunvalvonnan sisältö

Laadunvalvonnassa noudatetaan ST-ohjeen 3.5 yleisiä periaatteita, jotka ovat
(ST 3.5):
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• mittausohjelman laatiminen ja seurattavien suureiden vertailuarvojen
määrittäminen

• kuvanlaadun jatkuva seuraaminen käytön aikana
• määräaikaiset vakioisuusmittaukset.
• tarvittavat säätö- ja huoltotoimenpiteet

TT-laitteen vakioisuusmittauksissa seurataan

• kuvan kohinaa
• kuvan CT-lukujen keskiarvoa ja tasaisuutta kuvan eri osissa
• paikkaerotuskykyä (korkeakontrasti)
• leikepaksuutta
• kohdistusvalojen tarkkuutta
• säteilykeilan profiilia
• säteilyannosta
• potilaspöydän liikettä.

Mittaukset tulee suorittaa myös helical/spiraalitoimintoa käyttäen. Laitteen
erityispiirteet tulisi ottaa huomioon ohjelmaa suunniteltaessa.

Vakioisuusmittaukset aloitetaan määrittelemällä vertailuarvot ja mittausten
suoritustavat. Tämä on syytä tehdä yhteistyössä laitetoimittajan kanssa.
Myöhemmin saatavia mittaustuloksia verrataan näihin vertailuarvoihin.
Laitteelle tehdyn huollon jälkeen tarkistetaan, ovatko muutokset vaikuttaneet
vertailuarvoihin tai- kuviin.

Kuvanlaatua tarkkaillaan käytön aikana silmämääräisesti. Jos kuvanlaatu
huononee diagnoosia haittaavalla tavalla, tehdään vakioisuusmittaukset
uudelleen ja tarvittaessa laite huolletaan. Jos syy huonontuneeseen
kuvanlaatuun ei selviä mittauksin, mittausohjelmaa on syytä tarkistaa ja
muuttaa. Myös syy kuvanlaadun yhtäkkiseen paranemiseen on selvitettävä.
Tällöin on mahdollista, että säteilyannokset ovat kasvaneet.

Vakioisuusmittausten tarkoituksena on paljastaa toiminnan ja kuvanlaadun
muutokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Etenkin vähittäin
tapahtuvaa annosten kasvua ja kuvanlaadun huononemista ei havaita ilman
mittauksia.
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Vakioisuusmittaukset, mittausvälineet ja -menetelmät

Jos laitteen mukana on toimitettu vakioisuusmittauksiin soveltuvat
testikappaleet, k ä t t ä ä n niitä. Testikappaleet asetetaan kuvausasentoon
verkko- ja kohdistusmerkkien avulla siten, että keskipiste on röntgenputken
pyörähdysakselilla.

Kohina, CT-lukujen keskiarvo, tasaisuus ja tarkkuus

Kohinaa, CT-lukujen keskiarvoa ja sen tasaisuutta tarkkaillaan
homogeenisellä testikappaleella. Se voi olla esimerkiksi sama kuin
annosmittauksissa käytetty akryylimuovisylinteri. Yleensä
kohinamittauksissa on käytetty vesifantomia (halkaisija 16 - 25 cm).
Testauskuvat otetaan relevanteilla tutkimusarvoilla. Kuvasta luetaan CT-
lukujen keskiarvot ja keskihajonnat (SD-arvot) kuvan keskeltä ja neljältä
muulta ROI-alueelta (region of interest), jotka ovat noin 1 cm etäisyydellä
fantomin reunasta (esim. 'kello 12', 'kello 3' jne). ROI-alueen koko tulee olla
vähintään 100 pikselin suuruinen, mutta halkaisijaltaan enintään 10 %
testikappaleen halkaisijasta. Kohinan mittana käytetään keskialueen CT-
lukujen keskihajontaa (standardihajontaa). Tasaisuutta arvioidaan
vertaamalla reuna- ja keskialueen CT-lukujen keskiarvoja. Tässä yhteydessä
on hyvä tarkistaa myös, ettei kuvassa ole tummia renkaita tai muita
artefaktoja. CT-lukujen tarkkuus (lineaarisuus) tarkistetaan ainakin veden,
ilman ja pieksin suhteen. Myös laskenta-algoritmin vaikutus selvitetään.
Leike- ja spiraalikuvauksien mittausarvoja verrataan keskenään.
Spiraalikuvauksen pitch-arvoilla 1...1.5 kuvan kohina ei saisi kasvaa
oleellisesti verrattuna leikekuvaukseen.

Korkeakontrastinen paikkaerotuskyky

Testikappaleen on oltava sellainen, että jaksollisten yksityiskohtien ja muun
testikappaleen materiaalien absorptioero vastaa vähintään kontrastieroa 100
HU (CT-lukua). Testikappaleen TT-kuvasta tarkastellaan yksityiskohtien
erottumista. Erotuskyky voidaan määrittää myös modulaation siirtofunktion
(MTF) mittauksella. Tätä varten joillekin TT-laitteille on olemassa laite-
valmistajan testikappale ja mittausohjelma. Eurooppalaisessa normissa (EN
1994) on esitetty testi, jossa CT-lukujen ja keskihajonnan avulla seurataan
paikkaerotuskyvyn vakioisuutta. Spiraalikuvaus vaikuttaa paikkareso-
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luutioon. Jos pitch-arvo on suuri (1,5 tai 2), kuvaus tehdään ikään kuin
käytettyä leveämmällä leikepaksuudella.

Leikepaksuus

Leikepaksuusfantomi (kuva 1) asetetaan valomerkkejä hyväksi käyttäen
kuvausasentoon ja eksponointi suoritetaan kaikilla leikepaksuuksilla. On
huomioitava, että kuvakentän koko (FOV) vaikuttaa leikepaksuuteen. Mittaus
on kuitenkin tarkimmin tehtävissä pienellä kenttäkoolla, jolloin resoluutio on
parhaimmillaan. Otetaan leikepaksuusfantomista TT-kuva (kuva 1). ROI-
tekniikalla määritetään kuvasta taustan (pieksi) keskimääräinen CT-luku
(WL1). Ikkuna asetetaan hyvin kapeaksi (window width ~ 0), jolloin
metalliramppi näkyy kokonaan valkoisena ja muu osa mustana. Tämän
jälkeen ikkunan korkeutta (window level) nostetaan, jolloin rampin kuva
kapenee ollen lopulta kapeahko katkoviiva. Tätä tasoa vastaava CT-luku WL2
luetaan. Puoliarvoleveyttä vastaava ikkunan korkeus saadaan nyt jakamalla
huipun ja taustan CT-lukujen summa kahdella [(WLl+WL2)/2]. Ikkunan
korkeus säädetään puoliarvoleveyttä vastaavalle korkeudelle. Leikepaksuus
saadaan nyt käyttämällä TT-laitteen omaa pituusskaalausta tai vertaamalla
leveyttä fantomin halkaisijaan. Joillakin laitteilla on mahdollista tulostaa CT-
lukuprofiili metallirampin yli, jolloin saadaan kuvan 1 mukainen käyrä.
Profiili piirretään ramppia vastaan kohtisuorassa suunnassa siten, että profiili
ulottuu riittävän kauas metallirampin yli. Käyrästä puoliarvoleveys on
suoraan mitattavissa. Tällä menetelmällä saatu herkkyysprofiili on kuitenkin
vain yhden pikselin levyinen otos, joka vaihtelee mittauskohdan mukaan. Jos
testikappaleessa olevan metallilevyn (Al.Cu) ja leiketason välinen kulma on
45°, metallilevyn vaalean raidan leveys TT-kuvassa antaa suoraan
leikepaksuuden (tan 45° = 1). Ohuita leikkeitä käytettäessä mittaustulos voi
poiketa huomattavasti nimellisarvosta, jos testikappaleen metallilevy ei ole
riittävän ohut (0,1 - 0,3 mm). Edellä esitetyn menetelmän etuna on, että
metallirampin kuvan reunojen epätasaisuus ja pikselin koko ei tällöin suuresti
vaikuta mittaustulokseen.

Spiraalikuvauksessa käytettyjen pitch-arvojen vaikutus etenkin ohuihin
leikepaksuuksiin tarkistetaan.
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Säteilykeilan profiilit

Säteilykeilan profiilit mitataan kuorifilmiä käyttäen. Kuorifilmi asetetaan
esim. lyijykumilla vuoratun lieriön sisälle. Lieriö asetetaan potilasaukon
keskipisteeseen kohtisuoraan säteilykeilaa vasten. Säteilykeilan profiilit
mitataan käyttäen samoja kuvausohjelmia kuin leikepaksuutta
määritettäessä. Filmin mustuman tulee olla 0,5 - 2,0. Kuorifilmi voidaan
asettaa myös fantomin pinnalle. Jos kuorifilmi on leveä, filmiltä nähdään
tällöin myös mahdolliset primäärikeilan ulkopuoliset vuotokohdat.
Menetelmää voi käyttää myös spiraalikuvauksen aloituskohdan ja pitch-arvon
tarkistamiseen.

Annos

Annos määritetään mittaamalla yhden leikkeen aiheuttama annos
pyörähdysakselilla ja 1 cm syvyydellä fantomin pinnasta annosmittarilla.
Standardoidun sylinterimäisen akryylifantomin halkaisija on pään
kuvauksissa 16 cm ja vartalon kuvauksissa 32 cm. Standardoidun fantomin
käyttö tekee mahdolliseksi laitevalmistajien ilmoittamien potilasannosten ja
myös muiden em. fantomia käyttäneiden tulosten vertailun omiin mittauksiin.
Säteilyannokset määritetään kaikkia käytössä olevia leikepaksuuksia,
kuvausjännitteitä ja sähkömääriä käyttäen. Joillakin laitteilla yhden leikkeen
kuvaamisen käytettävä pyörähdys poikkeaa arvosta 360° tai röntgenputken
liikkeellelähtökohta vaihtelee. Tällöin mittaus ei ole toistettavissa ja voidaan
tyytyä fantomin keskeltä tehtyihin mittauksiin. Annosmittauksissa käytetään
kynämäistä 10 cm:n pituista TT-kammiota, joka asetetaan fantomiin tehtyihin
reikiin. Yhden leikkeen kuvaamiseen tarvittavasta annoksesta lasketaan
keskimääräinen ihoannos tutkimuksessa seuraavasti:

D = ki*k2*X*L/l

jossa X = mittarin lukema yksikössä mR
L = mittakammion pituus = 10 cm
l = leikkeiden välinen siirto (cm)
hl = konversiokerroin = O,94xlO2 mGy/mR
k2 = kalibrointikerroin (yleensä 2)

Yleensä tutkimuksissa leikkeiden välinen siirto on sama kuin leikepaksuus =
d. Potilaan annoksen vertailuarvoina voidaan käyttää IAEA:n (International
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Atomic Energy Agency) ohjearvoja (IAEA 1994): Keskimääräinen annos
fantomin keskiakselilla: pään tutkimuksissa 50 mGy, lannerangan
tutkimuksissa 35 mGy ja vatsan tutkimuksessa 25 mGy.

Spiraalikuvauksen potilasannos saadaan mittaamalla ensin yhtä kierrosta
vastaava annos (mR) ja käyttämällä leikkeiden välisenä siirtona pitch-arvo
(1...1.5 ) x leikepaksuus. Tavallista mittaamista hankaloittaa mittakammion
lyhyys ja kuvauksen alussa oleva ylimääräinen pyörähdys (yleensä yli 360°).
Mittaus yleensä onnistuu, jos kammio sijoitetaan fantomin keskelle ja jos
kuvattava matka ei ylitä 2/3 kammion pituudesta (8 cm)

Säteilyannoksen vakioisuuden seurannassa testikappaleen käyttö ei ole
välttämätöntä edellyttäen, että testikappaaleella tehdyn ja ilmassa mitatun
annoksen yhteys tunnetaan. Käyttäjien on varauduttava siihen, että he
pystyvät joka tilanteessa arvioimaan potilaan tutkimuksessa saaman
annoksen.

Potilaspöydän liikkeet ja paikkaindikaattori

Tehdään merkintä potilaspöytään ja sen alustaan mahdollisimman tarkasti
samalle kohdalle. Pöytää ajetaan kuormitettuna eteenpäin esim. 30 cm.
Merkkien etäisyyden ja etäisyysindikaattorin näytön vastaavuus todetaan.
Pöytää ajetaan kuormitettuna edestakaisin. Kun etäisyysindikaattori ilmaisee
oltavan alkutilassa, tarkistetaan pöytään ja alustaan tehtyjen merkkien
välinen ero. Edellä mainitut tarkistukset tehdään sekä käyttäen yhtenäistä
(nopeaa ja hidasta) liikettä että siirtymällä leike kerrallaan (ikään kuin
tehtäisiin tutkimus).

Kohdennusvaiot

Kohdistusvalojen tarkkuus voidaan tarkistaa esimerkiksi fantomiin
upotettujen pienien metallitappien mukaan. Merkkivalot kohdistetaan
metallitappien avulla ja valojen tarkkuus nähdään TT-kuvasta. Merkkivalot
voidaan tarkistaa myös säteilykeilan profiilimittauksen yhteydessä
kuorifilmin avulla.
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Toimenpiderajat

Suositeltavat toimenpiderajat ja se, kuinka usein mittaukset tehdään, on
esitetty taulukossa I. Vakioisuusmittausten tulokset säilytetään laitteen
käyttöajan.

Säteily

TESTIKAPPALE
SIVULTA

Taustan ROI-alue
WL1

Metallilevyn
kuva

TT-KUVA

' WL2,

* ' J
WL1WL1'

TT-LUKUJEN JAKAUMA
(HERKKYYSPROFIILI)

. _x maksimi

^ puoliarvoleveys = L

WL1 IWL2 '
• _ _ i _ _ tausta

/
/

_' 0-taso

Kuva. Kaaviokuva leikepaksuuden mittauksessa käytettävästä testikappa-
leesta, sen TT-kuvastaja kuvan herkkyysprofiilinpuoliarvoleveydestä.
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Taulukko I. Esimerkki TT-laitteen vakioisuusmittausten toimenpiderajoista
ja aikaväleistä. Toimenpiderajalla tarkoitetaan suurinta poikkeamaa ver-
tailuarvosta, jolloin korjaustoimenpiteitä ei tarvita.

Mittauskohde

Kuvan kohina
CT-lukujen keskiarvo
Kuvan tasaisuus
Paikkaerotuskyky
Leikepaksuus
> 2 mm
<2mm

Säteilyannos
Potilaspöydän liike

Toimenpider aja

± 10 % tai 0,2 HU
+ 4 HU
± 2 HU
± 15 %

+ 1 mm
± 50 %
± 20 %
+ 2 mm

Mittausten aikaväli
(kuukautta)

3
3
3
12

12

12

3
* Kirjallisuusviitteen [2] menetelmää käytettäessä

Kirjallisuutta

EN 61223-2-6, Evaluation and routine testing in medical imaging departments
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IAEA. International basic safety standards for protection against ionizing
radiation and for the safety of radiation sources. Safety Series No. 115-1,
International Atomic Energy Agency, Vienna 1994.

Karppinen J. TT-laitteiden suorituskyky. Laadunvalvonnan käytännön
toteuttaminen -seminaari. M/s Mariella 25. - 27.4.1996. Luentolyhennelmä.

STUK. Lääketieteellisten röntgentutkimuslaitteiden ja röntgenfilmien
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MAMMOGRAFIALAITTEIDEN TEKNINEN
LAADUNVALVONTA

Teuvo Parviainen
Säteilyturvakeskus

Kattavalla laadunvarmistusohjelmalla voidaan varmistaa, että koko kuvanta-
misketju täyttää asetetun laatutason ja ettei laatu vaihtele asetettuja kriteerejä
enempää. Tällä pyritään ensisijaisesti riittävän hyvään kliiniseen kuvanlaatuun
ja diagnostiikkaan. Laatutason pysyvyyttä ei voida osoittaa ilman riittävän kat-
tavan laadunvarmistusohjelmaa. Mammografiakuvalta vaadittavan erittäin
hyvän kuvanlaadun yhtenä perusedellytyksenä on, että kuvauslaite, sekä sen
lisälaitteet ja välineet, kuvantaltiointimenetelmä ja filmin kehitys tai kuvan
prosessointi ovat teknisesti riittävän korkeatasoisia. Hyvään kuvanlaatuun py-
rittäessä, on ehtona kuitenkin myös, ettei potilaan saama säteilyannos saa olla
liian suuri. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota säteilyannokseen seulon-
tamammografiassa. Tavoitteeksi voidaankin tämän perusteella asettaa "hyvä
kuvan laatu pienellä säteilyannoksella". Koska nämä vaatimukset ovat osittain
keskenään ristiriitaisia, joudutaan tekemään kompromisseja .

Säteilyturvakeskuksen mammografialaitteita koskevat säteilyturvallisuus-
vaatimukset on annettu säteilysuojausohjeessa 3.2. Kaikilta seulontamam-
mografialaitteilta on Suomessa vaadittu e.m. ohjeen mukainen turvallisuustaso.
Tämä on varmistettu tyyppitarkastamalla kaikki mammografiaseulonnassa
käytettävät laitetyypit. Mammografialaitteita koskevia kansainvälisiä normeja
ovat mm. kansainvälisen sähköalan standardisoimisjärjestön IEC:n normit (IEC
601-1-3, IEC 1223-3-2), jotka koskevat laitteiden sähkö- ja säteilyturvallisuutta
sekä uusimpana lähinnä laitteen toimintakunnon testausta ja vastaanottotar-
kastusta koskeva normi. Kun laite todistettavasti täyttää IEC-normeissa
asetetut turvallisuusvaatimukset, laitteen valmistaja voi kiinnittää siihen EC -
merkin. Säteilyturvallisuuden osalta tarkastukset Suomessa tekee Säteilytur-
vakeskus.

Yhteispohjoismainen suositus

Pohjoismaisten säteilyturvallisuusviranomaisten säteilysuojeluraporttisarjassa
(raportti nro 1:1990) on annettu yhteiset suositukset mammografialaitteille,
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kuvantaltiointimenetelmälle, filmin kehitykselle ja mammografiaa koskevalle
tekniselle laadunvarmistukselle annettiin muutamia vuosia sitten. Suosituk-
sesta on myös suomen- ja englanninkieliset käännökset (Mammografian
laadunvarmistus: suorituskyky ja vakioisuusmittaukset 1996). Raportissa kuva-
taan mammografian laadunvarmistuskäytäntö ja esitetään suoritusky-
vaatimukset mammografialaitteille. Se on tarkoitettu ohjeeksi mammografia-
tutkimuksia suorittaville laitoksille laadunvarmistusmenetelmien kehit-
tämiseksi ja laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. Tätä suositusta voidaan pitää
tällä hetkellä ehkä tärkeimpänä teknistä laadunvarmistusta koskevana ohjeena.

Taulukko I. Pohjoismainen suositus
sista.
Seurantakohde
Päivittäiset mittaukset
Filmin kehitys

- hunnun kasvu
- nopeus
- kontrasti

Kuvan valotus
- mAs-arvo
- filmin mustuma

Viikottaiset mittaukset
Filmin kehitys

- pohjahunnun kasvu
- nopeus
- kontrasti (eri kontrastiarvot)

Kuvauskasetit, vahvistuslevyt
Kuukausittaiset mittaukset
Kuvauskasetit, vahvistuslevyt
Kuvanlaatu (kuvien mustuma ± 0,1)
- paikkaerotuskyky
- kontrasti
- kontrastierotuskyky
- anatomiset yksityiskohdat

Valotusautomaatti (20 - 60 mm fantomit)
- filmin mustuma
- mAs-arvo

Hilan toiminta
Stereotaktiset apuvälineet

- toimintatarkkuus
Rinnan puristuslaitteen toiminta

määräaikaisista laadunvarmistusmitta.uk-

Hyväksyttävä muutos tai toimenpide

< 0,03 OD
+ 0.15OD
+ 0.1OD

+ 10 %
+ 0,2 OD

< 0,03 OD
± 10 %
± 3 %

silmämääräinen tarkastus

puhdistus

± 0,2 OD
± 10 %

Hilaraidat eivät saa näkyä kuvassa

^ 2 mm
puristusvoima ja näyttö
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Taulukko I. Jatkuu.
Puolivuosittaiset - vuosittaiset mittaukset
Röntgenlaite:
Ku vausj ännite
Annos sähkömäärää (mAs) kohti, 10 - 200
mAs
Puoliintumispaksuus (HVL)
Fokuskoko (tähtirasterilla)
Paikkaerotuskyky (molemmissa suun-
nissa)
Valotusautomaatin toiminta

- 20 • 60 mm fantomipaksuuksilla, käytet.
eri kuvausjännitteillä ja eri kuvaus-
tekniikoilla

- mustuman korjausportaat
- kuvan nettomustumat

Vahvistuslevyn, filmin ja kehityksen
nopeus
Säteilykeilan rajaus
- filmin reunan ylitys rintakehän puolella
- ylitys muilla sivuilla

Puristuslaitteen toiminta

Vahvistuslevy, filmin ja filmin kehitys
Vahvistuslevy ja kuvauskasetti

- kasetin merkinnät
- filmin ja vahvistuslevyn kontakti
- röntgensäteilyn vaimennus (mAs-arvo)
- suhteellinen nopeus (keskiarvoon verr.)

Filmi ja filminkehitys
- pohjahuntu
- maksimimustuma
- kontrasti (0,25 - 0,5 OD)
- kontrasti (0,50 - 1,5 OD)
- kontrasti (0,25 - 2,0 OD)

Kuvanlaatu
- paikkaerotuskyky, kontrastierotuskyky,
kontrasti, yksityiskohtien näkyminen

Säteilyannos
- absorboitunut annos 30, 45 ja 60 mm

fantomeilla ja eri kuvaustekniikoilla
- rauhaskudosannos 4,5 cm fantomilla

(filmin nettomustuma 1,0 OD)

± 5 %
± 5 %

> 15 lp/mm

± 0,2 OD
0,1 - 0,2 OD/porras

1,0 -1,5 OD

< 3 mm
< 10 mm

Puristusvoima/näyttö (200 - 350 N)
purist, vapautus

ei epäterävyyttä
± 10 %
0,1 OD

< 0,20 OD
>3,5

> 1,6 OD
> 3,0 OD
> 2,8 OD

Hilan kanssa: vaatimus < 2,0 mGy, suosi-
tus < 1,5 mGy; Ilman hilaa: vaatimus < 0,8

mGy, suositus < 0,6 mGy
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Taulukko II. Suorituskykyvaatimukset
suositus).

Kohde

Anodi
Kuvausjännite
Kuvausvirta
Kuvausaika (4,5 cm fantomi)
Fokuskoko (nominaali koko, IEC)

Suodatus
Valotusautomaatti

Jtinnanpuristus
Hajasäteilyhila
Säteilykeilan rajaus filmillä
Kuvaajan säteilysuojus
Kuvareseptorin herkkyys
Kuvareseptorin erotuskyky
Koko ketjun erotuskyky
Rauhaskudosannos (4,5 cm fantomilla,
filmin nettomustumalla 1,0)

Filminkehitys
huntu
kontrasti 0,25 - 0,5
kontrasti 0,50 - 1,5
kontrasti 0,25 - 2,0
TnaifsimJTmigfTrift

kehitysaika

kehityslämpötila

mammografialaitteille (pohjoismainen

Vaatimus

Mo (Wo
25 - 30 kV 1 kV portain tark. ± 5 %
>80mA
< l s

iso fokus < 0,4 mm
pieni fokus < 0,1 mm
0,03 mm Mo (0,5 mmAl Wo-anodi)
± 0,2 OD, mustuma 1,0 - 1,5
mustumasäätö 0,1 - 0,2 OD/porras
mAs- tai kuv.aikanäyttö
> 200 N, < 300 N
liikkuva hila
edessä < 3 mm, muut sivut < 10 mm
< 1 mSv (0,25 mm Pb)
< 70 nGy (25 kV, nettomust. 1,0)
> 20 lp/mm
> 15 lp/mm
vaatimus < 0,8 mGy ilman hilaa
vaatimus < 2,0 mGy hilan kanssa
suositus < 0,6 mGy ilman hilaa
suositus < 1,5 mGy hilan kanssa

< 0,20 OD
>l,60
>3,0
>2,8
>3,5
3 - 4 min
34 - 37 °C

Eurooppalaiset mammografiaseulontaa koskevat suosi-
tukset

Euroopan komissio on julkaissut mammografiaseulontaa, laadunvarmistusta ja
annosten määritystä koskevat suositukset. Seulontamammografiaa koskevat
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EU:n komission suositukset asettavat vaatimuksia seulontajärjestelmälle,
seulonnan tekniselle toteutukselle, mammografialaitteistolle, säteilyannokselle
ja koko seulonta järjestelmän laadunvarmistukselle, mukaanlukien teknisen
laadunvarmistuksen (European Guideline for Quality Assurance in Mammogra-
phy Screenin, 1996). Suosituksen ensimmäisestä painoksesta, sen ensimmäis-
estä osasta on tehty myös suomenkielinen tiivistelmä (käännöksessä ei ole tek-
nistä laadunvarmistusta koskevaa osaa). Suomenkieliseen tiivistelmäraportin
alkuun on lisätty suomalaisten asiantuntijoiden suomalaista seulontakäytäntöä
koskevat suositukset (Mammografiaan perustuvan seulonnan laadunvarmistus,
1996). Säteilyannoksen määrittämistä mammografiasta koskien on julkaistu
EU:n komission suositus (European Commission 1996) sekä pohjoismainen
raportti (Glandular tissue dose in film-screen mammography 1995).

Teknistä laadunvarmistusta koskeva EU-suositus

EU:n seulontamammografian teknistä laadunvarmistusta koskevat suositukset
ovat osittain kaksitasoiset. Ensimmäinen asetettu laatutaso on minimi
laatutaso, joka suosituksen mukaan tulee täyttyä kaikilta osin. Toinen taso on
suositustaso, joka on peruslaatutasoa vaativampi. Annetut mittausten suori-
tusaikavälit ovat minimiohjelman mukaisia. Mittaukset tehdään myös aina
tarvittaessa ja ongelmien esiintyessä. Kaikki mittaukset on tarkoitettu teh-
täväksi normaaleissa työskentelyolosuhteissa ilman mitään erityisjärjestelyjä.
Useimmat mittaukset tehdään kuvaamalla testikohdetta tai testifantomia.
Laadunvarmistusta varten tarvitaan kahdentyyppisiä kuvia: referenssikuva
(vertailukuva) ja standardikuva. Referenssikuva otetaan fantomista standar-
diolosuhteissa ja standardikuva otetaan rutiinisti aivan normaaleissa klii-
nisissä työskentelyolosuhteissa.

Laadunvarmistusmittaukset

Päivittäiset ja viikottaiset laadunvarmistusmittaukset tekee röntgenosaston
henkilökunta laadunvarmistusfantomien ja sensitometrifilmin avulla. Laadun-
valvontafantomi tulee pystyä asettelemaan kuvauslaitteeseen aina samalla
tavalla, sen tulee olla homogeeninen ja sen tulee peittää hyvin kuvareseptori.
On myös suositeltu, että sensitometriportaikko tulisi valottaa samaan filmiin
fantomikuvan kanssa. Päivittäin ja viikottain fantomien avulla tulisi pystyä
mittaamaan ja seuraamaan kuvanlaatuun vaikuttavia tekijöitä:
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• valotusautomaatin toiminta
• säteilytuotto
• filmin vertailumustuma
• kuvan erotuskyky
• kuvan kontrasti
• kontrastikynnys
• kuvan homogeenisuus ja artefaktat
• filmin kehitys sensitometrisesti (suhteellinen nopeus, kontrasti ja pohja-

huntu

Edellä mainituissa mittauksissa tarvittava välineistö on: sensitometri, densi-
tometri, lämpömittari, homogeenista materiaalia olevia levyjä (plexi tai vast.,
yhteensä noin 40 - 50 mm), kuvanlaadun testikohteet, aina sama filmikasetti.
Osa mittauksista tehdään vähintään puolivuosittain tai vuosittain ja tarvitta-
essa, jotkut mittaukset tai tarkastukset tehdään toiminnan alkaessa ja sen
jälkeen vain tarvittaessa. Näissä mittauksissa tarvitaan monipuolista mit-
tavälineistöä.

Taulukko III. EU:n suositus laadunsusitusmittauksista.
Seurantakohde
Päivittäiset mittaukset
Valotusautomaatti
- keskimustuma tai mAs-arvo
- toistettavuus (pitkäaik.)
Filmin kehitys
• pohjahuntu
- suht. nopeus
- kontrasti
- filmin kehit. päivitt. toimintakunto
Filmin artefaktat
Viikottaiset mittaukset
Valotusautomaatti
- paksuuskorjaus (20 • 70 mm)
Kuvan laatu
• erotuskyky
- kontrasti (Al-portaat)
- kontrastierotuskyky
Puolivuosittain
Säteilylähde
- säteilytuotto

Î Gy/mAs
mGy/s

Hyväksyttävä

± 0,15 OD (1,3-1,8 OD)
< ± 0,20 OD

< 0,20 OD

2,8 - 3,2 (MGrad)
< 10 %
ei artefaktoja

±0,15OD

> 12 lp/mm
muutos 10 %
< 1,3 % (6 mm)

> 30 uGy/mAs, 1 m
> 7,5 mGy/s, FFD

Suositus

<±0,15OD

< 5 %

±0,1 0OD

> 15 lp/mm

40 - 75 uGy/mAs
10- 30 mGy/s
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Taulukko III. Jatkuu.
Seurantakohde
Kuvausjännite
- toistettavuus (norm. kV)
- tarkkuus (25-31 kV, 1 kV)
Valotusautomaatti
- mustuman säätöportaat (> 1,0)
- toistettavuus (10 kuvaa)
- kuvausjännitekorjaus
Pimiö
- valovuodot
- suojavalot
Vuosittain
Säteilylähde
- säteilykeila/filmi yhtenevyys

• HVL (28 kV)

Puristus
- puristusvoima
- puristuslevyn suuruus

- epäsymmetrinen puristus
- tasainen puristus koko levy

Filmi-vahvistuslevy, kasetti
- suhteellinen herkkyys

(kaikki filmikasetit)
- filmi-vahvistuslevy-kontakti

Kuvien katseluolosuhteet
- Valotaulut

- luminanssi
- valon tasaisuus

- samassa valotaulussa
- eri valotaulujen erot

Ympäristön valoisuus
Säteilyannos
- ilmakemia iholla

40 mm Plexi (tai vastaava)
45 mm
50 mm

Kuvausaika
Alussa ja tarvittaessa
Valotusautomaatti
• takaraja katkaisuaika

Hyväksyttävä Suositus

< ± 0,5 kV
<±lkV

0,10 OD, < 0,20
< ± 5 % < ± 2 %
±0,15OD ±0,10OD

< 0,02 OD (4 min)
<0,10OD(4min)

rinnan puol. ylitys < 5
mm, muut sivut filmillä
> 0,30 mm AI (< 0,40),
(Mo)

130 - 200 N

< 15 mm
< 5 mm

(± 5 % mGy tai mAs)
<0,20OD <0,15OD
testilevyn homogeeni-
suus

2000 - 6000 cd/m

± 30 %
15%
< 50 lux

< 10 mGy
<, 12 mGy
<, 20 mGy
< 2 s < 1,5 s

s

1 2 9
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Taulukko III. Jatkuu.
Seurantakohde
Hajasäteilyhila
- hilasuhde
- hilan kuvaus

Filmi-vahvistuslevy, kasetti
- suhteellinen herkkyys

(kaikki filmikasetit)
- filmi-vahvistuslevy-kontakti

Pimiö
- valovuodot
- suqjavalot
- filmien säilytyslaatikko
- filmikasetit

Säteilylähde
• fokuskoko (tähtirasteri, rakokamera,

reikäkamera)
- säteilylähde-filmi-etäisyys
- vuotosäteily (lm)

Hyväksyttävä Suositus

< 3
hilakuvan homogeeni-
suus

< 0,20 OD
(± 5 % mGy tai mAs)
testilevyn homogeeni-
suus

< 0,02 OD (4 min)
<0,10OD(4min)
ei lisähuntua filmeihin
ei lisämustumaa filmei-
hin

> 600 mm
> 1 mGy/h

Röntgentutkimuksia koskevia eurooppalaisia suosituksia on valmisteltu laa-
jasti eri työryhmissä. Eräitä tavanomaisia röntgentutkimuksia koskevat suosi-
tukset on julkaistu EU-suosituksena (European Commission 1996). Suosituk-
sessa on asetettu vaatimukset hyvälle mammografiakuvan asettelulle, kuvan
tekniselle laadulle ja säteilyannokselle, sekä esimerkki hyvästä kuvaus- ja
laitetekniikasta.

Taulukko IV. Esimerkki hyvästä mammografiakuvaustekniikasta (EU-
suositus).

Fokuskoko
Kokonaissuodatus
Hajasäteilyhila
Filmi/vahvistuslevy-yhdistelmä
FFD
Kuvausjännite
Valotusautomaatti
Kuvausaika
Säteilysuojaus

0,3 mm
0,03 mm Mo tai 0,5 mm AI vast.

liikkuva hila r = 5; 27/cm
suuri erotuskyky, sopiva kehitys

>60cm
28 kV

tulee olla, mittakammio aseteltavissa
< 2 s

normaali
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LASTEN RADIOLOGISET TUTKIMUKSET:
TUTKIMUSMÄÄRÄT JA ANNOKSET

Minna Heikkilä, Antti Servomaa, Teuvo Parviainen
Säteilyturvakeskus

Vuonna 1996 alkanut Euroopan unionin IV puiteohjelman tutkimusprojekti
"Säteilyturvallisuus lasten röntgentutkimuksissa" jatkuu Säteilyturvakes-
kuksen osalta edelleen. Suomen osuuteen projektissa kuuluu tutkimus-
määrien, tutkimustekniikan sekä potilasannosten selvittäminen lasten rönt-
gentutkimuksissa Suomessa. Lisäksi tutkitaan kuvanlaatua ja potilasannoksia
lasten läpivalaisututkimuksissa sekä tietokonetomografiassa. Projektin en-
simmäinen vaihe, tutkimusmäärät, on valmistunut. Tavanomaisimpien lasten
röntgentutkimusten lisäksi selvitettiin yliopistosairaaloiden ultraääni- ja mag-
neettitutkimusmäärät ikäryhmittäin. Ikäryhminä käytettiin kansainvälisesti
hyväksyttyä ikäjaottelua. Tiedot kerättiin koko terveydenhuoltosektorilta.

Lasten röntgentutkimukset eri terveydenhuollon
yksiköissä

Suomen sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja yksityisissä laitoksissa tehtiin 4,1
miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 1995, joista noin 350 000 tehtiin alle 16-
vuotiaille. Kaikista röntgentutkimuksista lasten tutkimusten osuus oli noin
9 %. Taulukossa I on esitetty lasten röntgentutkimusten jakautuminen
terveys-keskusten, sairaaloiden ja yksityisten laitosten välillä Suomessa
vuonna 1995.

Yleisimmät lasten röntgentutkimukset olivat luuston (68 %) ja hengitys-
elimistön (27 %) tutkimukset. Seuraavaksi eniten tehtiin tietokonetomografia-
(2,6 %), ruoansulatuskanavan (1,6 %) sekä virtsateiden tutkimuksia (0,9 %).
Yleisin läpivalaisututkimus oli miktiokystografia ja yleisin tietokonetomogra-
fiatutkimus pään TT kaikissa ikäryhmissä. Kuvassa 1 on esitetty neljä yleisin-
tä lasten röntgentutkimusryhmää Suomessa v. 1995.
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Taulukko I. Lasten röntgentutkimukset sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja
yksityisissä laitoksissa Suomessa v. 1995.
Sairaala/yksikkö

Terveyskeskukset
Yliopistosairaalat
Keskussairaalat
Aluesairaalat
Yksityiset klinikat
Yhteensä

Lasten röntgen-
tutkimukset

146 500
86 200
54 100
41800
19 800

348 400

Kaikista yksikön
tutkimuksista

%

15,2
8,1
7,8
9,3
2,7

8,5

Kaikista lasten
röntgentutki-

muksista

42,0
24,8
15,5
12,0
5,7

100

Terveyskeskukset

Terveyskeskukset tekivät 146 500 lasten röntgentutkimusta vuonna 1995,
mikä on huomattavan suuri osa, 42 %, kaikista Suomen lastenradiologisista
tutkimuksista. Tärkein tutkimusryhmä oli luuston tutkimukset (79,3 %).
Hengityselimistön tutkimuksia oli 20 % ja ruoansulatuskanavan tutkimuksia
0,3 % kaikista terveyskeskusten lasten röntgentutkimuksista vuonna 1995.
Kaikista terveyskeskuksissa tehdyistä tutkimuksista lasten tutkimusten
osuus oli 15,2 %.

Yliopistosairaalat

Yliopistosairaaloissa tehtiin 86 200 lasten röntgentutkimusta vuonna 1995.
Nämä muodostavat 24,8 % kaikista lastenradiologisista tutkimuksista Suo-
messa ja 8,1 % kaikista yliopistosairaaloissa tehdyistä tutkimuksista. Tär-
keimmät elinryhmät kaikissa lasten ikäryhmissä olivat luuston (48,7 %) ja
hengityselimistön (38,2 %) tutkimukset. Seuraavaksi eniten tehtiin tietokone-
tomografiatutkimuksia (7,1 %) ja ruoansulatuselimistön (3,4 %) tutkimuksia,
sekä virtsateiden tutkimuksia (1,7 %).

Keskussairaalat

Keskussairaaloissa vuonna 1995 suoritettiin 54 100 lasten röntgentutkimusta,
eli 15,5 % kaikista lasten röntgentutkimuksista. Keskussairaaloiden tutki-
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m uksista 7,8 % oli lasten röntgentutkimuksia. Suurimmat elinryhmät kaikissa
lasten ikäryhmissä olivat luuston (57,7 %) ja hengityselimistön (32,7 %) tutki-
mukset. Tietokonetomografiatutkimuksia oli 4,5 %, ruoansulatuselimistön tut-
kimuksia 2,9 % ja virtsateiden tutkimuksia 1,9 % kaikista keskussairaaloiden
lasten tutkimuksista.

I
V)

Luusto Hengitysel. TT Gl

Tutkimusryhmä

Virtsatiet

Kuva 1. Neljä yleisintä lasten röntgentutkimusryhmää 1995.

Aluesairaalat

Aluesairaaloiden kokonaistutkimusmäärästä vuonna 1995 9,3 % oli lasten-
röntgentutkimuksia. Nämä 41 800 lasten tutkimusta muodostavat noin 12 %
maan kaikista lasten röntgentutkimuksista. Pääasialliset elin-ryhmät olivat
aluesairaaloissakin luuston (71,3 %) ja hengityselimistön (25,3 %) tutkimuk-
set. Ruoansula-tuselimistön tutkimuksia tehtiin 1,5 %, virtsateiden tut-
kimuksia 1,1 % ja tietokonetomografiatutkimuk-sia 0,7 % lasten tutkimus-
määrästä.

Yksityiset laitokset

Yksityisissä laitoksissa tehtiin 19 800 lasten tutkimusta, eli 5,7 % kaikista
lasten röntgentutkimuksista vuonna 1995. Yksityissektorin kaikista tut-
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kimuksista lasten röntgentutkimusten osuus oli 2,7 %. Yleisimmät lasten tut-
kimukset olivat luuston tutkimukset (81,2 %) ja hengityselimistö (17,4 %).
Mahasuolikanavan tutkimuksia oli 0,6 % yksityislaitosten lasten röntgentut-
kimuksista.

Ultraääni- ja magneettitutkimukset

Ultraäänitutkimuksia tehtiin alle 16-vuotiaille noin 45 700, eli 10,5 % kaikista
uä-tutkimuksista v. 1995. Magneettitutkimuksista 9 800 oli tehty alle 16-
vuotiaille. Lasten osuus magneettitutkimuksista oh 22,6 %. Kaikkiaan ult-
raäänitutkimuksia tehtiin noin 440 000 ja magneettitutkimuksia noin 43000.

Ultraäänitutkimukset yliopistosairaaloissa

Yliopistosairaaloissa tehtiin 16 400 ultraäänitutkimusta alle 16-vuotiaille
1996. Lasten tutkimusten osuus kaikista uä-tutkimuksista oh 17,4 %. Suurim-
mat elinryhmät kaikissa lasten ikäryhmissä olivat ruoansulatuselimistön
(32,7 %), virtsateiden (25,1 %), keskushermoston (21,3 %) ja nivelten (11,7%)
tutkimukset. Kaulan alueen tutkimuksia oh 3,4 % kaikista lasten ultraääni-
tutkimuksista.

Alle 1-vuotiailla tutkittiin keskushermostoa ylivoimaisesti eniten (n. 50 %).
Myös ruoansulatuselimistön ja virtsateiden tutkimuksia tehtiin paljon. 1 - 5
-vuotiaiden ultraäänitutkimukset muodostuivat pääasiassa virtsateiden
(37 %), ruoansulatuselinten ja nivelten tutkimuksista. 5 - 10-vuotiailta tutki-
taan eniten ruoansulatuskanavaa (41 %), virtsateitä ja niveliä.
10 - 16-vuotiaiden ryhmässä ruoansulatuskanavan (n. 50 %) sekä virtsateiden
ja nivelten tutkimukset olivat tärkeimmät ikäryhmän tutkimukset. Kuvassa 2
on esitetty lasten ultraäänitutkimusten neljä yleisintä elinryhmää ikäryhmit-
täin yliopistosairaaloissa v. 1996.

Magneettitutkimukset yliopistosairaaloissa

Vuonna 1996 tehtiin maamme yliopistosairaaloissa noin 3000 magneettitut-
kimusta lapsipotilaille. Lasten osuus kaikista yliopistosairaaloiden magneetti-
tutkimuksista oh 14,1 %. Lapsilla pään magneettitutkimus oh yleisin (65,2 %).
Nivelten (10,8 %), selän (9,6 %) ja raajojen (5 %) tutkimuksia oh seuraavaksi
eniten. Alle 1-vuotiailla sekä 1 - 5-vuotiailla ja 5 - 10-vuotiailla keskushermos-
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ton tutkimukset olivat tärkeimmät. 10 - 16-vuotiaiden ikäryhmässä keskus-
hermoston lisäksi tutkittiin myös niveliä 11 % ja selkärankaa n. 10 %
ikäryhmän kokonaistutkimusmäärästä. Kuva 3 esittää lasten magneettitut-
kimusten neljä yleisintä elinryhmää ikäryhmittäin yliopistosairaaloissa.

Lastenradiologiset tutkimukset ikäryhmittäin Suomessa
vuonna 1995

Lasten röntgentutkimusten määrää eri ikäryhmissä selvitettiin käyttäen
Euroopan lastenradiologien suosittelemaa ikäjakaumaa: <1 kk, 1 - <12 kk, 1 -
<5 v, 5 - <10 v ja 10 - <16 v. Taulukossa II on esitetty lasten röntgentut-
kimusmäärät käyttäen edellistä ikäryhmäjaottelua.

Yleisimmät lasten röntgentutkimukset olivat luuston (67.6 %) ja hengi-
tyselimistön (27 %) tutkimukset. Seuraavaksi eniten tehtiin tietokonetomo-
grafia (2,6 %), ruoansulatuskanavan (1,6 %) sekä virtsateiden tutkimuksia
(0,9 %). Yleisin läpivalaisututkimus oh miktiokystografia ja yleisin tietokone-
tomografiatutkimus pään TT kaikissa ikäryhmissä. Kuvassa 4 on esitetty
neljä yleisintä lasten röntgentutkimusryhmää ikäryhmittäin.

DGI

• virtsatiet

• pää

O nivelet

1-5 5-10

kä (vuotta)

10-16

Kuva 2. Lasten ultraäänitutkimusten, neljä yleisintä elinryhmää ikäryhmit-
täin yliopistosairaaloissa u. 1996. Alle 1-vuotiaiden ryhmässä keskushermoston
tutkimuksia on paljon, samoin ruoansulatuskanavan tutkimuksia. Muissa
ikäryhmissä pääasiassa ruoansulatuskanavaa ja virtsateitä tutkitaan ul-
traäänellä.
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Kuva 3. Lasten magneettitutkimusten neljä yleisintä elinryhmää ikäryhmit-
täin yliopistosairaaloissa v. 1996. Keskushermostoa tutkitaan kaikissa lasten
magneettitutkimusten ikäryhmissä ylivoimaisesti eniten. Vanhemmissa
ikäryhmissä myös nivelien, selän ja raajojen tutkimusmäärä kasvaa.

Taulukko II. Lasten röntgentutkimusmäärät Suomessa v. 1995 ikä- ja elin-
ryhmittäin.
Elin-

/tutkimusryhmä

Luusto

Hengityselimet

TT

Ruoansulatuselimet

Virtsatiet

Interventio

Angiografia

Hermosto

Yhteensä

alle 1 v

5500

26500

590

1800

980

160

91

20

35640

l - 5 v

31400

26700

1500

1900

1200

160

69

32

62900

5- 10 v

74400

20200

1800

1100

660

130

34

13

98300

10 - 16 v

124200

20700

5200

980

350

260

92

36

151800

Yhteensä

235500

94100

9100

5800

3200

700

290

100

348500

%

67,6

27,0

2,6

1,6

0,9

0,2

0,1

<0,l

100

Alle 1-vuotiaat

Alle 1-vuotiaita tutkitaan pääasiallisesti yliopistosairaaloissa. Heidän yleisin
röntgentutkimusryhmänsä oli keuhkotutkimukset (n. 80 %). Keuhkotutki-
muksista 2/3 tehtiin röntgenosaston ulkopuolella ja niihin liittyi usein myös
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vatsan alueen tutkimus sekä useita kuvausprojektioita. Myös luuston (n.
10 %), ruoansulatuselimistön (5,6 %), virtsateiden (2 %) ja tietokonetomogra-
fiatutkimuksia (1,9 %) tehtiin tämän ikäryhmän potilaille. Keskussairaaloiden
vastasyntyneiden tutkimukset olivat niin ikään hengityselimistön (n. 70 %),
luuston (n. 20 %) ja ruoansulatuselimistön tutkimuksia (5 %).

Vastasyntyneillä ultraäänitutkimuksista melkein puolet (48 %) oli pään ultra-
äänitutkimuksia. Ruoansulatuselimistöä (23,4 %) ja lonkkia (8,9 %) tutkittiin
myös ultraäänellä. Magneettitutkimuksista pään magneettitutkimus (83 %) oli
tärkein.

1 - 5 -vuotiaat

1 - 5-vuotiaita tutkittiin määrällisesti eniten terveyskeskuksissa (n. 31 %),
joissa luuston tutkimukset (55 %) ja hengityselimistön tutkimukset (43 %)
olivat tärkeimmät. Noin 30 % tämän ikäryhmän tutkimuksista tehtiin yliopis-
tosairaaloissa, joissa hengityselimistöä ja luustoa tutkittiin yhtä paljon (n.
44 %). Muita tärkeitä tutkimusryhmiä olivat ruoansulatuselimistö ja tietoko-
netomografia (2 - 3 % kaikista ikäryhmän tutkimuksista).

140000

120000

§ 100000

ro 80000

I
g 60000

40000

20000

0

•3.

/

4

1

1111
D luusto

• hengityselimistö

• TT

DGI

1-5 5-10

Ikä (vuotta)

10-16

Kuva 4. Lasten röntgentutkimusten neljä yleisintä ryhmää ikäryhmittäin
Suomessa v. 1995. Alle 1-vuotiailla hengityselimistöä (74,4 %) tutkitaan
enemmän kuin luustoa (15,5 %). Seuraavissa ikäryhmissä luuston tutkimusten
osuus kasvaa huomattavasti hengityselimistön tutkimuksiin verrattuna.
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Ultraäänellä tutkittiin tässä ikäryhmässä pääasiassa virtsateitä (37 %) ja vat-
san aluetta (34,5 %). Munuaisten (12,5 %) ja lonkkien (12,3 %) tutkimukset
olivat myös tärkeitä. Magneettitutkimuksista yliopistosairaaloissa pään tutki-
muksia tehtiin 73,2 % ikäryhmän tutkimuksista. Selkää (9 %), raajoja (4,4 %)
ja niveliä (2,6 %) tutkittiin selvästi vähemmän.

5 - 10-vuotiaat

Puolet (49 %) tämän ikäryhmän potilaista tutkittiin terveyskeskuksissa, joissa
luuston (81 %) ja hengityselimistön (18,5 %) tutkimukset olivat tärkeimmät.
Viidennes (19 %) potilaista tutkittiin yliopistosairaaloissa, joissa niin ikään
luuston (65,4 %) tutkimukset korostuivat hengityselimistön (24 %) tutki-
muksiin nähden. Kaikista tämän ikäryhmän tutkimuksista luuston tutki-
muksia (75,7 %) tehtiin yhteensä 3 - 4 kertaa enemmän kuin hengityselinten
(20,5 %) tutkimuksia. Tietokonetomografia (1,9 %) oli hengityselinten jälkeen
kolmanneksi tärkein tutkimusryhmä. Ruoansulatuselimistön tutkimuksia oli
1,1 % ja virtsateiden tutkimuksia vain alle prosentin (0,7 %) verran koko
ikäryhmän tutkimuksista.

Ultraäänitutkimuksista vatsan alueen (41,4 %), virtsateiden (32,2 %) sekä
munuaisten (9,3 %) tutkimukset olivat suurimmat ryhmät. Magneettitut-
kimuksista tämän ikäisille pään tutkimuksia (71,7 %) tehtiin eniten yliopisto-
sairaaloissa v. 1996.

10 - 16-vuotiaat

Tämän ikäryhmän lapsia ja nuoria tutkittiin ylivoimaisesti eniten terveyskes-
kuksissa (n. 50 %) ja noin viidennes (19,3 %) tutkittiin yliopistosairaaloissa.
Terveyskeskuksissa luuston (86,8 %) ja hengityselimistön (13 %) tutkimukset
olivat tärkeimmät. Yliopistosairaaloissa myös luuston (67 %) ja hengi-
tyselimistön (15,8 %) tutkimuksia ja myös tietokonetomografiatutkimuksia
(13,6 %) tehtiin runsaasti. Kaikista ikäryhmän tutkimuksista luuston tut-
kimuksia tehdään noin kuusi kertaa enemmän kuin hengityselimistön tut-
kimuksia. Tietokonetomografia (3,4 %) ja ruoansulatuselimistön (0,6 %) tut-
kimukset olivat luuston ja hengityselimistön ohella tärkeimmät tutkimus-
ryhmät.

Ultraäänitutkimuksista vatsan alueen tutkimukset (44,4 %) on suurin ryhmä,
myös virtsateiden (26,4 %) ja munuaisten (6,4 %) tutkimuksia tehtiin paljon.
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Magneettitutkimuksista yli puolet (51,4 %) oli pään tutkimuksia. Myös niveliä
(21,2 %) ja selkää (10,3 %) tutkittiin jonkin verran.

Potilaan säteilyannokset

Säteilylaki (592/1991) edellyttää, että säteilynkäytössä annokset pidetään
pieninä ALARA-periaatteen mukaisesti. Suomen jäsenyys Euroopan Unionis-
sa tuo mukanaan uudenlaisia velvoitteita ionisoivan säteilyn käytölle.
Euroopan neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, joka annettiin heinäkuussa
1997 ja saatetaan voimaan Suomessa vuonna 2000, edellyttää että lääketie-
teellistä säteilyaltistusta aiheuttava toiminta on toteutettava parhaimmissa
mahdollisissa säteilysuojeluolosuhteissa.

Optimointiperiaatteeseen sisältyy ajatus säteilyaltistuksen pitämisestä niin
alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen tiedon kannalta on mahdollista. Op-
timointiin liittyen röntgentutkimusten käytännön toteutus, laadunvalvonta ja
-varmistus sekä potilasannosten arviointi on sisällytettävä työskentelyyn ra-
diologisella osastolla. Euroopan komissio on antanut suosituksia yleisimpien
pediatristen röntgentutkimusten kuvakriteereille ja kuvantamistekniikoille
(esim. fokuskoolle, lisäsuodatukselle, hiloille jne.) (European Commission
1996). Käytetty kuvantamistekniikka vaikuttaa oleellisesti myös potilaan
säteilyannoksiin. STUKin toimesta on lasten säteilyturvallisuusprojektiin
liittyen tutkittu lasten röntgentutkimusten tutkimustekniikoita ja pinta-ala-
annoksia kolmessa yliopistosairaalassa. Pinta-ala-annokset on esitetty ohei-
sessa taulukossa.
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Taulukko III. Pinta-ala-annokset (mGy cm2) lasten miktiokystografia-, ma-
halaukku- ja paksunsuolen tutkimuksissa kolmessa yliopistosairaalassa
Suomessa, sekä Kyrioun ym. 1996, Ruizin ym. 1996 ja Gonzalesin ym. 1995
tutkimuksissa.

N

Sairaalat 1-3
N

Kyriou 1996

N

Ruiz 1996 I

N

Ruiz 1996II

N

Ruiz 1996 III

N

Gonzales 1995

N

N

Sairaalat 1-3

N

Ruiz 1996 I

N

Ruiz 1996 II

N

Ruiz 1996 III

N

Sairaalat 1-3

< 1 v

45

624 (13-6400)

106

390 (60-3510)

12

1260 (400-2900)

5

2820 (1260-4440)

4

1150(810-1510)

8

2580

5

2510

11

638 (34-2591)

14

1170 (410-2700)

3

3370 (1200-6190)

9

1110(510-2610)

15

676 (82-2730)

l - 5 v 5- 10 v

Miktiokystografia
35

824(58-3961)

45

640 (90-3560)

14

3080 (680-6880)

5

5270 (1810-14450)

9

2330 (640-5150)

9

5340

5

5270

Mahalaukku
13

1432 (124-5030)

3

2560 (1290-3840)

7

5840(3110-9630)

12

1640 (680-2470)

Paksusuoli
17

1310 (170-7320)

7

2644 (713-12627)

24

850(180-1930)

15

6420 (1010-13360)

3

9660 (4220-13960)

3

6260 (2890-9140)

13

11050

3

9660

-

-

2

4880 (4330-5430)

3

12230

(9440-16230)

7

3740 (1800-6820)

3

2768 (1288-4064)

10- 16 v

16

1854 (54-6340)

3

2870 (1670-5120)

4

13010(9120-17160)

1

14260

4

5330 (2980-8390)

4

18250

1

14260

12

2032 (220-9360)

1

3280

3

17620

(14830-21370)

6

8430 (3800-1281)

12

940 (247-2160)
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LASTEN JA NUORTEN RÖNTGENTUTKIMUKSET
TERVEYSKESKUKSISSA

Erkki Svedström
Turun yliopistollinen keskussairaala

STUKrn vuoden 1995 radiologisten tutkimusten tilastoinnissa pyrittiin selvit-
tämään tilastokyselyn avulla lasten ja nuorten radiologisten tutkimusten
määrää ja jakaumaa. Aineisto perustuu kyselytutkimukseen ja on näin altis
monille virhelähteille. Vertaillessamme kuitenkin aineistoon sisältyvien tut-
kimusten kokonaismääriä on todettava näiden lukujen olevan varsin hyvin
yhtäpitäviä aikaisempien kotimaisten tutkimusten kanssa.

STUKin tilaston mukaan hoidon eri porrastusasteilla tehtiin yhteensä noin
800 tutkimusta tuhatta asukasta kohden vuodessa. Tutkimusmääristä puut-
tuvat mm. ultraääni-, isotooppi- ja magneettitutkimukset. Kokonaistut-
kimusmäärä oli tällöin noin 4,1 miljoonaa tutkimusta. Näistä terveyskeskus-
ten osuus oli noin 1,6 miljoonaa. Terveyskeskusten tutkimuksista hieman alle
10 % oli lasten ja nuorten tutkimuksia. Yhteensä lasten ja nuorten röntgen-
tutkimuksia tehtiin Suomessa noin 350 000. Lasten- ja nuorten röntgentut-
kimuksista 42 % tehtiin terveyskeskuksissa.

Kuvassa 1 on tarkasteltu sairaanhoidon porrastuksen ja tutkimusmäärien
välistä suhdetta. Huomattavan suuri osa terveyskeskusten tutkimuksista
kohdistui kouluikäisiin. Sairaaloissa pienten lasten ryhmä oli korostuneempi.
Tutkimusjakauman perusteella tärkein selittävä syy on traumojen hoito
terveyskeskuksissa.

Laskettaessa terveyskeskusten tutkimusmääriä ikävuotta kohden todetaan
sama ilmiö: tutkimusmäärä kasvaa eksponentiaalisesti ennen kaikkea respi-
ratorisiin infektioihin liittyvien tutkimusten määrän vähetessä ja kor-
vautuessa perifeerisiin traumoihin liittyvillä tutkimuksilla nuoruusiässä,
(kuva 2)
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Tutkimusmäärät er! yksiköissä

Terveyskeskukset Yksityissairaalat Aluesairaalat Keskussairaalat Yliopistosairaalat

Kuva 1. Lasten ja nuorten röntgentutkimukset Suomessa 1995. Vertailu eri sai-
raanhoidon porrastusasteiden välillä.

Terveyskeskusten tekemää röntgentutkimusta vuodessa

• .- - •, j.1 ~, i1 • ; ^ » ^ * \ ••fflWMBH •

ES-;

••• i

5-<10 10- <16

Kuva 2. Suhteellinen röntgentutkimusten määrä eri ikäryhmissä Suomen
terveyskeskuksissa 1995.
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Miten tutkimukset jakaantuivat? Ensinnäkin on huomattava eräiden tutki-
musten suuri merkitys terveyskeskusten tutkimusvalikoimalle. Kallon kuva-
ukset, nenänsivuonteloiden, keuhkojen ja perifeerisen luuston tutkimukset
muodostavat 86 - 99 % kaikista kuvauksista ikäryhmistä riippuen (taulukko
I).

Kallokuvauksia tehtiin terveyskeskuksissa suhteellisen paljon. Alle 1-
vuotiailla määrä oli jopa 3,6 % kaikista tutkimuksista. Osan isompien lasten
tutkimuksista saattaa selittää kuitenkin hampaiston oikomishoidossa tarvit-
tavat kuvaukset. Traumadiagnostiikassa terveyskeskusten kallokuvauksilla
lienee vaatimaton diagnostinen merkitys. Pienten lasten sivuonteloiden luo-
tettava kuvantaminen on hankala toteuttaa. Thoraxkuvausten määrä on suu-
rimmillaan ennen kouluikää tutkimusmäärän laskiessa nopeasti kymmenen
ikävuoden jälkeen. Luustokuvien määrä kasvaa voimakkaasti esikouluiän
jälkeen sekä suhteellisesti että absoluuttisesti - suurin osa näistä tutkimuksis-
ta liittynee traumadiagnostiikkaan. Terveyskeskuksissa kuvattiin rinta- ja
lannerankaa vain vähän ja lähes ainoastaan 10 - 16-vuotiaiden ryhmässä.
Tällöin eri asteiset enemmän tai vähemmät krooniset kiputilat (diskuksiin,
nikamakorpuksiin ja päätelevyihin liittyen) alkavat oireilla. Vatsan alueen
tutkimusten määrä lapsilla ja nuorilla oli erittäin vähäinen. Tästä poikkeuk-
sena olivat munuaisten ja virtsateiden kuvaukset, jotka nykyään ovat sairaa-
loissa korvattavissa muilla informatiivisimmilla ja potilasta vähemmän
kuormittavilla tutkimusmenetelmillä.

Voidaanko luvuista tehdä päätelmiä, joilla olisi merkitystä suunnittelussa?
Ensinnäkin terveyskeskustutkimuksilla on olennainen merkitys lasten- ja
nuorten populaatioannoksen muodostajana. Sairaanhoidossa kuitenkin on

Taulukko I.
prosentteina.

Kallo
NSO
Thorax
Luusto
Osuus %

Tärkeimmät

<1 V

3,6
1,3

62,6
19,1
86,6

tutkimusryhmät

l - < 5

1,1
14,2
42,6
39,8
97,6

eri ikäkausina. Luvut

5-<10
2,4
19,8
18,4
58,7
99,4

10- <16
2,2
15,1
12,9
69,3
99,5

on ilmaistu

>16v
1,1
8,2

33,8
50,5
93,7
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tärkeää turvata oikea hoito - näin erityisesti avohoidossa, jossa hoito perustuu
hetkellisiin kontakteihin sairaalahoidon jatkuvan seurannan vastapainona.
Tällöin niin respiratorisiin infektioihin ja niiden jälkitauteihin ja toisaalta
perifeerisen tuki- ja liikuntaelimistön murtumiin kohdistettu radiologinen
tutkimuskäytäntö (periaatteella "kipeä paikka kuvataan aina") on perusteltua.
Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin riittävä tietotaito niin
kuvantamisen kuin kuvien tulkinnankin osalta. Tässä kohtaa lienee syytä
parantaa niin lääkärin peruskoulutusta kuin röntgenhoitajien ja terveyskes-
kuslääkäreiden jatkokoulutusta. Voitaisiinko jotain jättää terveyskeskuksissa
tekemättä, vaikka tekniset mahdollisuudet tutkimusten suorittamiseen
olisivat olemassa? Taulukossa II on lueteltu muutamia lasten ja nuorten rönt-
gentutkimuksia, joissa hoitoketjun määrittelyyn tulisi mielestäni kuulua tut-
kimuksen suoritus muualla kuin terveyskeskuksessa.

Taulukko II. Eräitä tutkimuksia, joiden
tulisi tarkoin harkita.

suorittamista terveyskeskuksissa

Tutkimus
Kallon alueen kuvaukset

Nenän sivuontelojen kuvaukset (alle 2 v)
Lonkan ja lantion alueen kuvaukset
Skolioosikuvaukset
"Natiivi maha" -kuvaukset
Läpivalaisututkimukset
Miktiokystografia
Lasten urografiat

Perustelu
Harvoin hyödyllisiä diagnostii-
kassa, naamanluumurtumia
lukuun ottamatta
Harvoin hyödyllisiä
Usein korvattavissa
Usein tarpeettomia
Usein tarpeettomia
Harvinaisia
Rajoitetut käyttöindikaatiot
Rajoitetut käyttöindikaatiot

Mikä on terveyskeskusten lasten ja nuorten röntgentutkimusten tulevaisuus?
Lähitulevaisuudessa uskon tutkimusten suuntautuvan yhä selkeämmin
akuuttiin diagnostiikkaan, jota tarvittaessa tuetaan konsultaatioin. Toisaalta
oletan teknisen kehityksen (digitaalitekniikan, muiden modaliteettien ja tele-
radiologian) sekä hoitoketjumallien toteuttavan selkeän porrastuksen näiden
radiologisten tutkimusten osalta.
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EUROOPAN UNIONIN LASTEN RÖNTGEN-
TUTKIMUKSIA KOSKEVAT LAATU-
SUOSITUKSET
(European Guidelines on Quality Criteria for
Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics)

Erkki Svedström
Turun yliopistollinen sairaala

Laatuajattelun päämäärä ei ole puuttua tapahtuneisiin virheisiin, vaan saada
asiat tapahtumaan oikein (= parhaalla mahdollisella tavalla) heti ensim-
mäisellä kerralla. Tavat, jotka on sovittu etukäteen, on koottu joko
laatukäsikirjan osaksi tai sen ulkopuoliseksi ohjeistoksi. Englannin kielisessä
kirjallisuudessa ne kuuluvat otsakkeen "Policies and Procedures" alle. Näiden
ei katsota sitovan ehdottomasti, vaan paremminkin ohjaavan käytäntöä. Tut-
kimusohjeet C'GuMelines") ovat edellisten kaltaisia, mutta sitovat toteutta-
jaansa vieläkin löyhemmin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana paitsi laatuajattelu, niin myös tietoisuus
suurista eroista lasten sädetutkimusten käytössä ja aiheutetussa säderasituk-
sessa johti mallistandardien luomiseen. Laajoissa eri röntgenosastojen välisis-
sä tutkimuksissa osoitettiin myös yhteys huonon tutkimuskäytännön ja kor-
kean säderasituksen välillä. Laatuajattelu ja edellä mainitut ongelmat syn-
nyttivät muutamia ohjeistoja, joista oman toimintamme kannalta tärkeimmät
ovat ACR:n tutkimusstandardit (taulukko I) , WHO:n ohjeet, BIR:n erilliset
ohjeet ja nyt käsiteltävä eurooppalainen ohjeisto. Näiden lisäksi myös paikal-
liset erikoislääkäriyhdistykset ovat laatineet omat ohjeistonsa. Pohjoismaisia
ohjeita on laadittu Norjassa. Suomessa ei lasten röntgentutkimuksia varten
ole ollut käytössä yhtenäistä ohjeistoa.

Mitä EC ohjeisto sisältää? Ensimmäinen osa käsittelee päämääriä ja yleispe-
riaatteita tekniikan kannalta. Näitä seuraavat määrittelyt ja rakennekäsit-
teet. Laatuohjeiston rakenne on kolmiosainen:

1. Diagnostiset vaatimukset: Tässä osassa kriteerit liittyvät anatomisiin ra-
kenteisiin ja arviointi tapahtuu radiologin toimesta visuaalisesti.
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2. Säteilyannokseen liittyvät kriteerit. Mittauksissa on referenssinä käytetty
pinta-annosta (ESD). Mittaukset suhteutetaan 5-vuotiaan potilaan viitear-
voihin.

3. Esimerkki onnistuneesta kuvantamisesta. Tämä osio sisältää tekniset viit-
teet siitä mihin tulisi pyrkiä ja miten omaa tekniikkaansa voi tarvittaessa
muuttaa.

Jatkuvan laadun parantamistyön malli on seuraava:

Määrittele standardi -> Valvo standardin toteutumista -> Korjaa pahat virhe-
tekijät -> Aseta uusi standardi

Taulukko I. ACR:n lastenradiologiaan liittyvät standardit.
American College of Radiology
Diagnostic Radiology Standards

1 ACR Standard for General (Plain) Radiograph
2 ACR Standard for Communication - Diagnostic Radiology
3 ACR Standard for Skeletal Surveys in Children
4 ACR Standard for the Performance of Pediatric and Adult Chest Radiography
5 ACR Standard for the Performance of Pediatric and Adult Bedside Chest Ra-

diography

6 ACR Standard for the Performance of Pediatric Contrast Examinations of the
Upper Gastrointestinal Tract

7 ACR Standard for the Performance of Pediatric Contrast Enema Examinations
8 ACR Standard for the Performance of Excretory Urography
9 ACR Standard for the Performance of Voiding Cysturethography in Children

Taulukko II. EC laatuohjeiden sisältöä.
CXR (PA/AP)
CXR (SIVUPROJEKTIO)
Vastasyntyneen CXR (AP)
Kallo (eri projektiot)
Lantio
Ranka (eri projektioita)
Abdomen
Virtsatiet
MUCG
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Ohjeiden päätarkoitus on korjata teknisiä puutteita. Mikäli ongelmat ovat
muualla, tarvitaan toisenlaista lähestymistapaa. Siinä tilanteessa joudumme
turvautumaan tutkimusindikaatioiden arvioinnin ja tutkimusmenetelmämme
lähempään tarkasteluun.

Viitteet

Fendel H et ai. Optimization in paediatric radiology: are there specific prob-
lems for quality assurance in paediatric radiology? BJR 18.159-165, 1985

Council Directive of 3. September 1984 laying down basic measures for the
radiation protection of persons undergoing medical examination or treatment
(84/466 EURATOM)

Kyriou Jc et al. A comparison of doses and techniques between specialist and
non-specialist centres in the diagnostic imaging of children. BJR 67:437-450,
1996.
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POTILASANNOS TOIMENPIDERADIOLOGIASSA
1 9 9

Antti Servomaa , Kalevi Kiviniitty , Sami Leinonen ,
Minna Heikkilä1, Teuvo Parviainen1

1 Säteilyturvakeskus 2Oulun yliopistollinen sairaala

Johdanto

Suuret potilasannokset toimenpideradiologiassa ovat herättäneet huomiota,
kun röntgenläpivalaisussa tehdyt pitkät invasiiviset toimenpiteet potilaalle
ovat aiheuttaneet ihovaurioita, erityisesti neuroradiologisissa embolisaatioissa
ja angioplastioissa (DRH 1994, Wagner 1994). Pitkät läpivalaisuajat ja suuret
annosnopeudet aiheuttavat potilaille myös huomattavan stokastisen säteily-
riskin. Toimenpideradiologiassa myös henkilökunnan työperäinen säteilyaltis-
tus on korkea, korkein kaikista henkilöryhmistä lääketieteellisessä säteilyn
käytössä. Toimenpiteiden määrät kasvavat voimakkaasti, toimenpiteet ovat
vaativia, potilaiden ja henkilökunnan annokset korkeita ja toimenpiteiden
kesto pitkä. Vaikka annokset ovat korkeita, voidaan myös tutkimustekniikalla
vaikuttaa annoksen pienentämiseen huomattavasti (Servomaa 1995).

Tässä artikkelissa esitetään radiologisista toimenpiteistä aiheutuvia potilas-
annoksia yliopistollisessa keskussairaalassa sekä potilasaineistoa ja tutkimus-
tekniikkaa. Lisäksi verrataan potilasannoksia kirjallisuudessa raportoituihin
annoksiin.

Radiologiset toimenpiteet

Taulukossa I on esitetty radiologiset toimenpiteet eri sairaaloissa eri ikä-
ryhmille Suomessa vuonna 1995 (Servomaa 1997).

Potilasannosmittaukset OYS:ssä

Potilasannosmittaukset tehtiin OYS:n radiologian klinikan yhdessä kolmesta
angiografiahuoneesta, jossa voitiin tehdä DAP-mittauksia, vuosina 1995 - 1997
(taulukko II). Röntgenlaitteisto koostui Polydoros 80 -generaattorista ja Sie-

150



STUK-A152

Taulukko I. Radiologiset toimenpiteet eri sairaaloissa eri ikäryhmille Suo-
messa vuonna 1995.
Sairaala

Yliopistosairaalat
Keskussairaalat
Aluesairaalat
Terveyskeskukset
Yksityiset klinikat
Yhteensä

Lapset (<
450
110

-

140
-

700

Toimenpiteet/vuosi
16 v) Aikuiset

18 000
13 700
3 160
7 950
6 350
49 160

mens Multiskop -digitaaliangiografialaitteistosta varustettuna alaputkella,
liikkuvalla hilalla ja annosautomatiikalla.

Potilasannokset mitattiin pinta-ala-annosmittarilla (Diamentor, PTW,
Freiburg), joka tulosti pinta-ala-annoksen lisäksi kuvaus- ja läpivalaisujännit-
teen. Sairaalan pinta-ala-annosmittari kalibroitiin Säteilyturvakeskuksen
mittanormaalilaboratoriossa kalibroitua säteilymittaria (MDH 1015, MDH
Industries, inc.) vastaan. Mittari kalibroitiin eri säteilylaaduille ja kenttä-
koille, joita tyypillisesti käytettiin radiologisissa toimenpiteissä. Kalibroin-
nissa huomioitiin potilaspöydän vaimennus alaputkea käytettäessä. Kalibroin-
tikerroin vaihteli välillä 0.7 - 0.8 kenttakoosta, kuvausjännitteestä ja suoda-
tuksesta riippuen.

Elin- ja efektiivisen annoksen laskeminen radiologisessa toimenpiteissä on
hankalaa, koska tutkimustekniikan kirjaaminen yksityiskohtaisesti manuaali-
sesti (kV, mA, kenttäkoko ja sijainti, projektio, SSD) on usein mahdotonta.
Elin- ja efektiivisen annoksen laskemiseksi on olemassa Monte Carlo
-laskentaohjelma, jolla voidaan elinannokset ja efektiivinen annos laskea va-
paasti valittavalle säteilylaadulle ja tutkimusgeometrialle (Tapiovaara 1997).
Läpivalaisututkimuksissa ja toimenpiteissä käytetyille sagittaalitason vinoille
projektioille on myös mahdollista laskea elin- ja efektiiviset annokset. Karkea
arvio efektiiviselle annokselle saadaan pinta-ala-annoksesta (DAP) käyt-
tämällä kirjallisuudessa esitettyjä konversiokertoimia Eeff/DAP eri radio-
logisille toimenpiteille. Tässä artikkelissa on esitetty eräille toimenpiteille
kirjallisuudessa raportoituja konversiokertoimia.
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Tulokset

Kuvassa 1 on esitetty potilaiden ikäjakauma miehille ja naisille tarkastelluis-
sa toimenpiteissä (taulukko II).

Kuvassa 2 on esitetty potilaiden pinta-ala-annosjakauma miehille ja naisille
tarkastelluissa toimenpiteissä (taulukko II).

Taulukossa II on esitetty eri toimenpiteiden keskimääräiset pinta-ala-
annokset ja vaihteluvälit OYS:ssä sekä konversiokertoimien avulla lasketut
keskimääräiset efektiiviset annokset.

Taulukossa III on esitetty potilasaineiston ja tutkimusparametrien keskiarvot
ja vaihteluvälit radiologisissa toimenpiteissä OYS:ssä.

Kirjallisuudessa raportoituja potilasannoksia

Taulukoissa IV on esitetty kirjallisuudessa raportoituja pinta-ala-annoksia,
efektiivisiä annoksia ja konversiokertoimia radiologisissa toimenpiteissä. Tau-
lukossa V on esitetty kirjallisuudessa raportoituja pinta-ala-annoksia vaihte-
luväleineen ja konversiokertoimia (Eeff/DAP) radiologisissa toimenpiteissä.

Yhteenveto

Pinta-ala-annosmittari on tällä hetkellä ainut mittaustapa, jolla saadaan
läpivalaisututkimuksista tai toimenpiteistä aiheutuva kokonaisannos mitat-
tua. Jos tutkimusparametrit tiedettäisiin tarkasti, olisi mahdollista laskea
yksityiskohtaisesti elin- ja efektiiviset annokset Monte Carlo -laskenta-
ohjelmien avulla Tämä ei kuitenkaan vielä ole mahdollista, joten efektiivisen
annoksen suuruusluokkaa voidaan arvioida vain konversiokertoimien avulla.

Seuraavat päätelmät voidaan tehdä tuloksista:

• Potilaiden keskimääräinen ikä radiologisissa toimenpiteissä tässä tut-
kimuksessa on 70 - 80 vuotta, eikä oleellisia eroja ole miesten ja naisten
välillä (kuva 1).
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Kuvaus-ja läpivalaisujännitteet vaihtelevat radiologisissa toimenpiteissä
tässä tutkimuksessa suurimmaksi osaksi välillä 60 - 80 kV, keskimääräisen
jännitteen ollessa noin 70 kV. Keskimääräinen läpivalaisuaika on noin 11
minuuttia. Pisimmät läpivalaisuajat (noin tunti) ovat munuaisten emboli-
saatiossa ja munuaisten PTA:ssa. Lähes puolen tunnin keskimääräisiä
läpivalaisuaikoja on muutamassa toimenpiteessä, (taulukko III)

Suurin osa keskimääräisistä pinta-ala-annoksista on alle 25 Gy cm2 (kuva
2), mutta yksittäisten toimenpiteiden suurimmat annokset saattavat olla
kuitenkin korkeita (yli 400 Gy cm2) (taulukko II). Miesten ja naisten välillä
ei ole oleellisia eroja.

Annosten vertailu radiologisissa toimenpiteissä on vaikeaa, koska toimen-
piteiden tutkimustekniikat ja suoritustavat poikkeavat toisistaan huomat-
tavasti. Tässä tutkimuksessa esitetyt keskimääräiset pinta-ala-annokset
niiden osalta, joita voidaan verrata, ovat kohtuullisesti yhteensopivia kir-
jallisuudessa esitettyjen annosten kanssa. Nefrostomian annokset ovat
lähellä Ruiz-Cruces'in raportoimia annoksia ja sappiteiden drenaasin an-
nokset lähellä Rannikon raportoimia annoksia ja yhdessä diagnostisen
(PTC) tutkimuksen kanssa yhtäpitävä Ruiz-Cruces'in raportoiman annok-
sen kanssa (taulukot II, IV ja V).

Konversiokertoimet pinta-ala-annoksesta efektiiviseen annokseen vaihtele-
vat välillä 0.14 - 0.24 useille radiologisille toimenpiteille. Rannikon rapor-
toimat konversiokertoimet vaikuttavat hiukan korkeilta. Radiologisten
toimenpiteiden efektiiviset annokset vaihtelevat huomattavasti. Useiden
toimenpiteiden efektiiviset annokset ovat alle 10 mSv. Suurimmillaan
efektiivinen annos voi olla lähes 100 mSv, jos käytetään konversiokerrointa
0.24 (taulukko II).
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Toimenpide, ikä
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Kuva 1. Potilaiden ikäjakauma miehille ja naisille tarkastelluissa toimen-
piteissä.
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Toimenpide, annos
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Taulukko II. Keskimääräiset pinta-ala-
luissa radiologisissa toimenpiteissä sekä
keskimääräiset efektiiviset annokset.

annokset ja vaihteluvälit tarkastel-
konversiokertoimien avulla lasketut

Tutkimus

Hormoninäytteenotto
Parathormoninäyte
Maksan embolisaatio
Munuaisen embolisaatio
Siirtomunuaisen valtimon PTA
Maksan ja lokal. sytost.
Skleroterapia munuaiseen
Munuaisvaltimoiden PTA
Alaraaja PTA
Coeliaca-valtimon PTA
Sappirakon drenaasit
Aortan PTA
Nenäverenvuoto
Vertebralis PTA
Nefrostomia
Abskessi
PTC drenaasit
PTC letkun vaihto
Alaraaja PTA (yksi puoli)
PTC kontrolli
Dreneeraukset
Skleroterapia maksaan
Drenaasiletkukontrolli

*Konversiokerroin Rannikko 1997,

N

1

1

3

4

1

9

13

8

15

1

3

1

1

1

22

1

16

1

55

6

1

1

1

DAP

k a

413

239

229

181

164

129

120

103

88

86

75

57

56

51

29

26

24

21

19

7,1
5,2

4,8

1,4

muut Ruiz-Cruces

(Gy x cm2)
Min

139

83

28

1,8

14

41

2,2

1,7

1,9

2,1

2,6

1997

Max

393

271

338

206

237

143

208

244

158

116

13,1

Eeff
(mSv)

57,4*

22,5*

7,0

3,6

3,2

2,9

1,1
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Taulukko III. Potilasaineiston ja tutkimusparametrien keskiarvot ja vaihteluvälit tarkastelluissa radiologisissa
toimenpiteissä.

Tutkimus

Abskessi
Alaraaja PTA
Aortan PTA
Coeliaca-valtimon PTA
Drenaasiletkukontrolli
Dreneeraukset
Hormoninäytteenotto
Maksan embolisaatio
Maksan ja lok.sytost.hoito
Munuaisen embolisaatio
Munuaisvaltimon PTA
Nefrostomia
Nenäverenvuoto
PTC drenaasit
PTC kontrolli
PTC letkun vaihto
Sappiteiden drenaasit
Siirtomunuaisen valtimon PTA
Skleroterapia maksaan
Skleroterapia munuaiseen
Lantioalueen PTA
Parathormoninäyte
Vertebralis PTA

k a

34

74

62

65

49

74

35

71

66

66

63

70

35

70

69

72

88

63

44

63

70

25

59

Ikä (v)
min

46

60

52

55

45

41

34

52

72

86

36

51

max

87

82

76

84

80

87

88

91

72

90

80

87

k a

85

59

64

71

67

85

84

88

76

74

74

78

68

74

72

73

77

76

78

74

80

67

kV (lpv)
min

54

85

71

69

57

64

61

66

73

73

68

63

max

83

91

82

82

84

92

86

78

73

81

101

83

ka

63

68

63

82

82

70

70

72

64

66

66

63

71

66

73

68

63

73

kV (kuvaus)
min

63

76

63

63

63

63

66

63

71

66

63

max

66

85

79

77

81

65

66

63

71

87

76

Lpv-aika (min)
ka
4,8

13,4
13,9
3,4

1,0

0,7

29,2
24,1
17,2
24,5
18,0
3,4

26,6
7,3

2,6

6,2

6,0

2,0

9,9

10,6
7,5

5,7

min

2,4

15,8
5,0

2,4

1,4

0,5

1,1
0,7

6,2

1,2

1,0

2,8

max

27,7

30,9
36,3
65,8
50,6
15,7

20,7
5,2

6,2

11,6

25,2
26,8

OI
VJ
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Taulukko IV. Kirjallisuudessa raportoituja pinta-ala-annoksia, efektiivisiä
annoksia ja konversiokertoimia radiologisissa toimenpiteissä (Ruiz-Cruces
1997).
Tutkimus

Alaraajan PTA
PTC ja sappidrenaasi
Sappikivenpoisto
Sappistentti
Virtsajohtimen katetr.
Nefrostomia
Munuaiskatetri
Virtsajoht. dilataatio
Vena spermatica embolis

DAP
(Gy cm2)

81

43

75

87

41

23

21

63

106

Eeff
(mSv)

12,6
6,6

10,9
12,5
5,1

5,5

4,6

14,1
25,7

Konversio-
kerroin

EefffDAP
(mSv/Gy cm2)

0,15
0,15
0,14
0,14
0,12
0,24
0,23
0,22
0,24

Taulukko V. Kirjallisuudessa raportoituja pinta-ala-annoksia vaihtelu-
väleineenja konversiokertoimia (Eeff/DAP) radiologisissa toimenpiteissä.
Tutkimus

Rannikko et ai (1997)
Sappiteiden drenaasi
Munuaisvaltimon PTA
Marshall et ai (1995)
Valtimon embolisaatio
Vano et ai (1995)
Sappidrenaasi

N

4

1

8

10

DAP
(Gy cm2)

90,2
183

122

68,9

Vaihtelu-
väli

28,6 - 164

29,6 - 163

EefffDAP
(mSv/Gy cm2)

0,30
0,35

Viitteet

DRH Bulletin.Fluoroscopically Guided Procedures have Potential for Skin
Injury. Vol. 28 No.3, 1994.

Marshall N, Noble J, Faulkner K. Patient and staff dosimetry in neuroradio-
logical procedures. Britt. J. Radioi. 1995; 68: 495-501.

158



STUK-A152

Rannikko S, Karila K, Toivonen M. Patient and population doses of x-ray di-
agnostics in Finland. STUK A-144. Helsinki: Oy Edita Ab, 1997: 1 - 59.

Ruiz-Cruces R, Perez-Martinez M, Martin -Palanca A, Flores A, Cristofol J,
Martinez- Morillo M, Diez de los Rios A. Patient dose in radiologically guided
interventional vascular procedures: Conventional versus Digital Systems. Ra-
diology 1997; 205:385-393.

Servomaa A, Heikkilä M, Uus T, Parviainen T. Frequency and practice of
paediatric x-ray examinations in Finland 1995. Internal Report. CEC IV-
Framework Research Project. Säteilyturvakeskus, 1997.

Servomaa A, Paile W, Karppinen J. Säteilyhaitat toimenpideradiologiassa.
Suomen Lääkärilehti 1995; 34: 3699-3704.

Tapiovaara M, Lakkisto M, Servomaa A. PCXMC - A PC-based Monte Carlo
program for calculating patient doses in medical x-ray examinations STUK-
A139, Oy Edita Ab, 1997, 1 - 55.

Vano E, Conzalez L, Fernandez L, Guibelalde E. Patient dose values in inter-
ventional radiology. Britt. J. Radioi. 1995; 68: 1215-1220.

Wagner L K, Eifel P J, Geise E A. Potential biological effects following high x-
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TYÖPERÄINEN SÄTEILYALTISTUS
RÖNTGENTYÖSKENTELYSSÄ

Eija Vartiainen
Säteilyturvakeskus

Lääkinnälliselle röntgensäteilylle altistuvien työntekijöiden henkilökohtaiset
säteilyannokset ovat kasvaneet viime vuosina. Tämä johtuu lähes yksinomaan
radiologisten toimenpiteiden ja kardiologisten tutkimusten yleistymisestä.
Tutkimukset ovat myös muuttuneet entistä vaativammiksi. Radiologien ja
röntgenhoitajien lisäksi myös muut ammattiryhmät, esimerkiksi kardiologit ja
kirurgit, altistuvat toimenpiteiden vuoksi entistä enemmän säteilylle. Osal-
taan säteilyaltistusta ovat lisänneet myös markkinoille tulleet uudet, säteilyn-
tuotoltaan aiempaa tehokkaammat DSA-laitteet.

Annosrajat

Henkilökohtaiset annokset säteily työssä ovat suuruudeltaan sellaisia, että ne
eivät aiheuta välittömiä säteilyhaittoja. Jotta myöhemmin ilmenevien hait-
tavaikutusten riski ei kasvaisi kohtuuttomaksi, työntekijöiden vuotuiselle
säteilyaltistukselle on asetettu annosrajat.

Säteilyasetuksessa (1512/91) on annettu säteilytyöntekijöiden vuosiannosrajat
efektiiviselle annokselle sekä silmän mykiön, ihon, käsien ja jalkojen annok-
sille. Efektiivinen annos on säteilylle herkkien kudosten ja elinten saamien
annosten painotettu summa. Painokerroin on verrannollinen säteilyn aiheut-
taman haitan ilmaantumistodennäköisyyteen kyseisessä kudoksessa tai
elimessä. Mikäli keho altistuisi tasaisesti säteilylle, efektiivinen annos olisi
samansuuruinen kuin koko kehon saama annos.

Asetuksen mukaan efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv/v vii-
den vuoden aikana, eikä minkään vuoden aikana 50 mSv. Silmän mykiön vuo-
siannosraja on 150 mSv ja ihon, käsien ja jalkojen 500 mSv.
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Annosrajojen soveltaminen

Henkilöannosmittarilla mitattava syväannos on yleensä hyvä efektiivisen
annoksen ja pinta-annos ihon ekvivalenttiannoksen ylälikiarvio. Lyijyesiliinaa
käytettäessä annosmittari sijoitetaan rintaan esiliinan päälle. Tällöin mitattu
syväannos on huomattavasti suurempi kuin henkilön efektiivinen annos,
mutta kuvaa suhteellisen hyvin silmien ja muiden suojaamattomien ke-
honosien saamaa annosta.

Efektiivinen annos on laskennallinen suure, jonka mittaaminen annosmitta-
rilla ei ole mahdollista. Henkilökohtaisen annosmittarin avulla efektiivisen
annoksen suuruutta voidaan arvioida, ja riittävää turvamarginaalia käyttäen
voidaan myös varmistua siitä, ettei vuosiannosraja ylity. Koska efektiivisen
annoksen ja mittaustuloksen suhteeseen vaikuttaa mm. henkilön käyttämät
säteilysuojaimet, etäisyys säteilylähteestä, kuvaus- ja läpivalaisujännite sekä
projektiot, ei ole mahdollista määrittää mitään tarkkaa kerrointa, jolla mit-
taustulos voitaisiin korjata efektiiviseksi annokseksi.

Lyijykumiesiiiina suojaa säteilyltä suhteellisen hyvin useimmat efektiivisen
annoksen kannalta tärkeät elimet (gonadit, punainen luuydin, paksusuoli,
keuhkot, maha, virtsarakko, rintarauhaset, maksa, ruokatorvi, osa ihosta ja
luun pinnasta). Loput tärkeistä elimistä (kilpirauhanen ja ns. muut elimet,
joiden painokertoimet ovat yhteensä 10 % kaikkien painokertoimien sum-
masta) jäävät usein suojaamatta. Efektiivistä annosta määritettäessä
huomioon otettavien kudosten ja elinten annokset ovat lyijyesiliinan käytön
johdosta huomattavasti pienempiä kuin suojan päällä pidetyn mittarin
lukema. Mitä enemmän suojaesiliinassa on lyijyä sitä pienempiä suojattujen
kudosten ja elinten annokset ovat, ja sitä suurempi on mittarilukeman ja
efektiivisen annoksen ero.

Suojaesiliinan päältä mitatun annoksen ja efektiivisen annoksen suhdetta
(Hp(10)/E) on tutkittu vähän. Eri lähteissä arviot suhteesta ovat vaihdelleet
paljon mittausmenetelmistä, säteilyolosuhteista ja -suojaimista riippuen:

T,ähdp
UNSCEAR m
Rosenstein M. Webster E W (2)
Niklason, Marx. Chan (3)
Vartiainen (4)

HnfiOVE
10-20
20-67
6.7 - 38
25 - 57
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Kaikki annosrekisteriin kirjatut annokset ovat mittaustuloksia, eivät siis
efektiivisiä annoksia. Suojaesiliinaa käytettäessä karkea arvio efektiiviselle
annokselle saadaan jakamalla mitattu syväannos 30:llä.

Tähän mennessä ei terveydenhuollossa ole havaittu efektiivisen annoksen
vuosiannosrajan 20 mSv/v ylityksiä. Sitävastoin joitakin silmän vuosiannosra-
jan ylityksiä on ollut toimenpideradiologiassa. Kun työskennellään potilaan
välittömässä läheisyydessä, silmän mykiön annosraja 150 mSv/v voi ylittyä
keskimäärin 700 toimenpiteen, ja hankalimmissa tutkimuksissa noin 200 toi-
menpiteen jälkeen. Riippuen siitä, kuinka lähellä primaarisäteilykeilaa kädet
ovat työskentelyn aikana, myös käsien annos voi muodostua rajoittavaksi
tekijäksi.

Annostietoja

Vuodesta 1990 vuoteen 1996 lääkinnälliselle röntgensäteilylle altistuneiden
työntekijöiden vuotuinen kollektiivinen annos (annosrekisteriin kirjattujen
annosmittarilukemien summa vuodessa) on kasvanut 0,87 manSv:stä 1,90
manSv:iin. Eniten altistuvat työntekijäryhmät ovat radiologit, toimenpidera-
diologit, kardiologit ja röntgenhoitajat.

Vuosittain suurimmat kollektiiviset annokset on kirjattu radiologeille. Vuonna
1996 radiologien kollektiivinen annos oli 0,76 manSv. Radiologit ovat röntgen-
hoitajien jälkeen suurin röntgensäteilyä työssään käyttävä ryhmä.

Suurimmat henkilökohtaiset annokset kirjataan toimenpideradiologeille.
Vuonna 1996 heidän keskimääräinen annoksensa oh 18 mSv. Radiologeilla
vastaava luku oli 1,4 mSv ja kardiologeilla 4,6 mSv.

Selvitysten perusteella toimenpideradiologiset ja kardiologiset tutkimukset
ovat selvästi lisääntyneet. Tästä huolimatta toimenpiteiden suorittajia on
vähän, mikä näkyi henkilökohtaisten annosten kasvuna etenkin kesälomien
aikana. Myös pidentyneet läpivalaisuajat entistä vaativammissa toimen-
piteissä ovat kasvattaneet annoksia.
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Altistuksen vähentäminen

Henkilökunnan säteilyaltistus vähenee, jos voidaan lisätä etäisyyttä
säteilylähteeseen ja pienentää kenttäkokoa, läpivalaisuaikaa ja -virtaa.

Asianmukaisten säteily suojaimien käyttö on tehokas tapa vähentää säteilyal-
tistusta. Läpivalaisussa käytettävästä röntgensäteilystä 1 - 8 % läpäisee 0,35
mmPb:n lyijykumiesiliinan, ja 0,50 mmPb:n lyijykumiesiliinan läpäisy on noin
puolet tästä. Työskenneltäessä potilaan välittömässä läheisyydessä lyijykumi-
esiliinan lisäksi kilpirauhas- ja silmäsuojaimien käyttö on aiheellista. Ohuen
lyijyesiliinaan (0,3 mmPb) vaihtaminen 0,5 mmPbin esiliinaan ja silmä- ja
kilpirauhassuojaimien käyttöönotto voi vähentää efektiivisen annoksen noin
puoleen. Steriilit lyijykumihansikkaat vähentävät käsiin kohdistuvaa annosta
20 - 40 %, kun kädet ovat lähellä primaarisäteilykeilaa.

Henkilökohtaisten suojaimien lisäksi voidaan käyttää lisäsuojia, esimerkiksi
katosta tms. riippuvaa lyijylasisuojaa, joka suojaa kehon yläosaa. Tällaisia
suojia käytettäessä on syytä kiinnittää huomiota henkilökohtaisen annosmit-
tarin sijoitukseen, jotta mittari ei jäisi lisäsuojan varjostamaksi.

Lähteet

1 United Nations. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1988 Report to the
General Assembly, with annexes. Vienna, 1988.

2 Rosenstein M, Webster E W: Effective dose to personnel wearing protective
aprons during fluoroscopy and interventional radiology. Health Physics
1994; 67: 88-89.

3 Niklason L T, Marx M V, Chan H-P: Interventional radiologists: Occupa-
tional radiation doses and risks. Radiology 1993; 187: 729-733.

4 Vartiainen E: Radiologien säteilyaltistuksesta toimenpideradiologiassa.
Kuopio, Sovelletun fysiikan laitos, 1991. Pro gradu -tutkielma
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Taulukko. Lääkinnällisen röntgensäteilyn käyttäjien annostietoja vuosilta
1990-1996 (RA = radiologi, TR = toimenpideradiologi, KA = kardiologi, RH =
röntgenhoitaja). Vuonna 1996 mittaussuure oli syväannos, ennen vuotta 1996
ns. kokokehoannos.

Vuosi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Vuosi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Vuosi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Vuosi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Kollektiiviset annokset (manSv)
RA
0.36
0.42
0.50
0.51
0.67
0.76
0.76

TR
0.25
0.23
0.23
0.22
0.39
0.35
0.42

KA
0.13
0.18
0.19
0.22
0.29
0.32
0.34

RH
0.06
0.08
0.08
0.11
0.17
0.21
0.19

Muut
0.08
0.09
0.06
0.08
0.10
0.19
0.20

Keskimääräiset annokset (kaikki) (mSv)
RA
0.7
0.8
0.9
1.0
1.3
1.5
1.4

TR
8.2
6.6
7.5
7.3
13
13
18

KA
2.3
3.2
3.1
3.3
4.6
5.0
4.6

RH
0.03
0.04
0.03
0.05
0.08
0.10
0.09

Muut
0.04
0.04
0.03
0.05
0.06
0.12
0.12

Kaikki
0.87
1.00
1.05
1.15
1.62
1.83
1.90

Kaikki
0.18
0.20
0.22
0.25
0.38
0.42
0.43

Keskimääräiset annokset (kirjauskynnyksen ylittäneet) (mSv)
RA

1.9
2.2
2.5
2.5
2.9
2.8
2.8

TR
10
11
8.6
9.1
14
16
22

KA
3.2
4.9
4.6
4.1
5.9
5.7
5.3

Henkilöiden lukumäärä
RA
514
528
527
524
519
524
530

TR
30
34
31
30
31
28
23

KA

56
57
60
67
63
65
75

RH
1.0
1.0
0.8
1.0
1.1
1.0
0.9

RH
2155
2221
2230
2163
2112
2124
2200

Muut
1.2
1.5
1.5
1.8
2.1
1.5
1.4

Muut
2060
2141
2043
1767
1592
1573
1638

Kaikki
2.3
2.6
2.6
2.6
3.2
2.7
2.7

Kaikki
4815
4981
4891
4551
4317
4314
4466
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Kuva. Lääkinnällisen röntgensäteilyn käyttäjien lukumäärä ja kollektiivinen
annos (mittarilukemien summa) vuosina 1990 - 1996. V. 1996 mitattu suure oli
syväannos, sitä ennen ns. kokokehoannos. Ennen vuotta 1993 annokset on mi-
tattu filmidosimetrilla tai yhdistetyllä TL-kide-filmidosimetrilla. Vuosina 1993
- 1995 siirryttiin asteittain termoloistedosimetriin, ja v. 1996 kaikki annokset
on mitattu TL-dosimetrilla.
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HENKILÖKUNNAN SÄTEILYANNOKSET
TOIMENPIDERADIOLOGIASSA

Eija Vartiainen
Säteilyturvakeskus

Radiologisia toimenpiteitä tekevien lääkäreiden säteilyannokset ovat usein
huomattavan suuria ja ylittävät tuntuvasti muun radiologisen henkilökunnan
säteilyannokset. Myös toimenpiteissä avustavilla hoitajilla annokset ovat
muita hoitajia suurempia.

Lääkinnällisen röntgensäteilyn käytön suurimmat henkilökohtaiset annokset
on kirjattu toimenpideradiologeille. Vuonna 1997 heidän keskimääräinen an-
noksensa oli 18 mSv. Radiologeilla vastaava luku oli 1,3 mSv, kardiologeilla
4,9 mSv ja röntgenhoitajilla 0,1 mSv. Suurin mitattu henkilökohtainen annos
radiologeilla oli 64 mSv, toimenpideradiologeilla 253 mSv. kardiologeilla
38 mSv ja röntgenhoitajilla 6,9 mSv.

Päätoimisesti toimenpiteitä tekeviä radiologeja (tehtäväkoodi TR) lukuunot-
tamatta annosrekisterissä ei erotella toimenpiteitä tekeviä lääkäreitä tai hoi-
tajia muusta tutkimushenkilökunnasta. Toimenpideradiologiasta aiheutunut-
ta työperäistä säteilyaltistusta on siksi ollut vaikea arvioida.

Vuonna 1996 perustettiin tutkimusryhmä selvittämään missä ja millaisissa
työskentelyolosuhteissa, millaisissa toimenpiteissä ja ketkä lääkärit altistuvat
suurille säteilyannoksille. Tutkimusryhmään kuuluvat prof. Erkki M. Laa-
sonen (TÄYS), dos. Markku Ikäheimo (OYS) sekä STUKrsta Olavi Pukkila ja
Eija Vartiainen.

Tutkimusta varten kartoitettiin paljon säteilyaltistusta aiheuttavat tutkimuk-
set. Niitä olivat radiologiset ja kardiologiset toimenpiteet, angiografiat sekä
eräät kardiologiset tutkimukset (jatkossa toimenpiteillä tarkoitetaan myös em.
tutkimuksia). Toimenpiteet jaettiin säteilyaltistuksen perusteella viiteen
luokkaan:
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1. Ei säteilyaltistusta (toimenpiteissä ei käytetä ionisoivaa säteilyä
lainkaan tai ne eivät muusta syystä johtuen altista henkilökun-
taa)

2. Säteilyaltistus vähäinen
3. Säteilyaltistus on harvakseltaan suuri
4. Säteilyaltistus on usein suuri
5. Säteilyaltistus on suuri ja ainakin toisinaan hyvin suuri

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusluparekisteristä etsittiin röntgenlaitetieto-
jen perusteella ne klinikat, joissa toimenpiteitä on mahdollisuus tehdä.
Klinikoittain selvitettiin toimenpiteitä tekevät lääkärit, toimenpiteiden osuus
työpanoksesta sekä tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä tai prosenttiosuus
kussakin edellä mainitussa 5 luokassa.

Vuonna 1996 Suomessa tehtiin toimenpiteitä 27 sairaalassa (42 klinikkaa) 218
lääkärin voimin (taulukko I). Lääkäreistä 123 oli radiologeja, 15 toimenpide-
radiologeja, 74 kardiologeja ja 6 muun erikoisalan lääkäreitä. Eniten tehtiin
luokan 3 (säteilyaltistus harvakseltaan suuri) ja 4 (säteilyaltistus usein suuri)
toimenpiteitä.

Toimenpiteitä tehneiden 218 lääkärin annosmittarilukemien summa vuonna
1996 oli 1,16 manSv eli 61 % koko lääkinnällisen röntgensäteilynkäytön (yht.
4466 työntekijää) yhteenlasketusta annoksesta ja 76 % kaikkien radiologien,
toimenpideradiologien ja kardiologien (yht. 629 lääkäriä) yhteenlasketusta
annoksesta.

Ensimmäisen selvityksen perusteella valittiin jatkotutkimukseen 48 lääkäriä
18 klinikasta. Kuukauden kestäneen tutkimuksen aikana kirjattiin lääkärei-
den tekemät toimenpiteet ja mitattiin lääkäreiden toimenpiteissä saama
henkilökohtainen annos. Jatkotutkimuksen tulosten analysointi on vielä
kesken.

Altistuksen vähentäminen

Lääkinnällisen röntgensäteilyn käytön kollektiivinen annos vuonna 1997 ei
kasvanut edellisestä vuodesta. Suomen kuntaliiton sairaalatilaston perus-
teella radiologisten yksikköjen tekemien toimenpiteiden määrä ei myöskään
enää ole kasvussa. Vuonna 1996 tehtiin 32 544 toimenpidettä, mikä oh noin
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3000 toimenpidettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttää kuitenkin
siltä, että eniten säteilyaltistusta aiheuttavien ja radiologisten yksikköjen
ulkopuolella tehtyjen toimenpiteiden määrä kasvaa edelleen.

Lääkäreiden ja hoitajien säteilyaltistusta voidaan vähentää oikein valituilla
henkilökohtaisilla säteilysuojaimilla. Työskenneltäessä potilaan välittömässä
läheisyydessä lyijykumiesiliinan lisäksi kilpirauhas- ja silmäsuojaimien käyttö
on aiheellista. Myös steriilien lyijykumihansikkaiden käyttö on suotavaa, jos
varjoainetta ruiskutetaan käsin tai kädet ovat muusta syystä lähellä pri-
maarisäteilykeilaa. Henkilökohtaisten suojaimien ohella voidaan käyttää
lisäsuojia, esimerkiksi katosta tms. riippuvaa lyijylasisuojaa ja liikuteltavia
lyijyseiniä.

Tutkimustekniikka ja -laitteisto vaikuttaa sekä potilaan että henkilökunnan
säteilyannoksiin. Vähentämällä potilaan säteilyaltistusta voidaan usein
vähentää myös henkilökunnan annoksia.

Taulukko I. Toimenpiteitä tekevien lääkäreiden (RA = radiologi, TR = toi-
menpideradiologi, KA = kardiologi, ML = muu kuin edellä mainittu lääkäri)
lukumäärä klinikoittain vuonna 1996.

Sairaala

HYKS:n rtg/kirurginen sairaala
HYKS Töölön sairaala
HYKS Meilahti
HYKS:n röntgen Meilahti
HYKS Meilahti
HYKS Lastenklinikka
HYKS Lastenklinikka
Peijaksen sairaala
Jorvin sairaala
Kanta-hameen ks kl taloustoimisto
Lahden kaupunginsairaala
Fäijät-Hämeen keskussairaala
TYKS

Osasto

Röntgenosasto
Röntgenosasto
Sydäntutkimusosasto
Röntgen 2
Röntgen III
LNS/Sysänasema
Röntgenosasto

Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
U-röntgen

Lääkärit
RA

16

2

6

4

4

6

2

1

2

2

4

TR

1

KA

19

8

l

ML

1

1

Yht.

17

2

20

6

4

8
4

6

2

2
2

3

5
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Taulukko I. Jatkuu

Sairaala

TYKS
TYKS Röntgenlaitos
Satakunnan keskussairaala
TÄYS
TÄYS
Pirkanmaan SHP kuntayhtymä
Keski-Suomen keskussairaala
Kymenlaakson keskussairaala
Mikkelin keskussairaala kl
Etelä-Karjalan keskussairaala
Savonlinnan keskussairaala kl
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kl
Vaasan keskussairaala kl
Vaasan keskussairaala kl
Keski-Pohjanmaan keskussairaala
KYS
KYS
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Kainuun keskussairaala
OYS
OYS
OYS

OYS Lastenklinikka
Länsi-Pohjan keskussairaala
Lapin keskussairaala kl
H:gin diakonissalaitos
Sairaala Mehiläinen

Sairaala Cordia

Osasto

A-sädetutkimusosasto
Angiokardiologinen os. 946
Työterveysasema
Kardiologinen osasto
Röntgenosasto
Valkeakosken s./rtgos.
Röntgenosasto
Radiologiayksikkö

Rötgenosasto
LPR osastoryhmä rtgos.
Röntgenosasto
Seinäjoen ks
röntgenosasto
Röntgenosasto
Sydänasema
Röntgenosasto
Kardiologinen yksikkö
Röntgen
Osasto 7
Röntgenyksikkö
Röntgenosasto
Pohjoinen keskusröntgen
Lastenkl. Sydänasema
Kardiologinen osasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgenosasto
Röntgen

Lääkärit
RA

6

2

1

2

3

5

4

5

2

2

4

5

5

6

3
2

2
6

4

3

1

1 !

ITR

I 3

2

3

1

2

IKA

! 2

10

1

1

4

8

1

9

2

3
1

jML

| 2

1

1

lYht.

6

9

1

11

4

3

5

5

5

5

4

4

1

4

5

8

7

1

6

3
5
1

9
2

6

4
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HENKILÖKUNNAN SÄTEILYALTISTUKSEN
ARVIOINTI PINTA-ALA-ANNOKSESTA
RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

Antti Servomaa, Juhani Karppinen
Säteilyturvakeskus

Johdanto

Läpivalaisuröntgentutkimuksissa potilasannokset ovat usein huomattavan
korkeat, mutta samoin on myös henkilökunnan annokset, jos he joutuvat ole-
maan lähellä potilasta. Nykyisin yhä useammat läpivalaisuröntgenlaitteet on
varustettu pinta-ala-annosmittarilla (DAP), joka mittaa koko tutkimuksesta
tulevan säteilyaltistuksen (kuvaus ja läpivalaisu) potilaalle, sekä usein myös
kuvaus- ja läpivalaisujännitteen sekä läpivalaisuajan mittarityypistä riip-
puen. On myös mahdollista erotella kuvauksesta ja läpivalaisusta aiheutuva
annos erikseen. Pinta-ala- annoksesta on mahdollista laskea potilaan pinta-
annos sekä elin-ja efektiivinen annos, jos tunnetaan tutkimusgeometria riit-
tävän hyvin. Pinta-ala-annoksesta voidaan myös arvioida henkilökunnan
saaman säteilyannoksen suuruusluokka, kun tiedetään säteilynlaatu (jännite,
suodatus), sirontakulma ja sirontakerroin.

Sironnut säteily

Kun jännite ja sirontakulma tunnetaan, saadaan sirontakerroin kuvasta 1
(Karppinen 1997). Kuvan 1 sirontakertoimet (Simpkin 1987) ovat kohtuulli-
sesti yhteensopivat NCRP:n (NCRP 1976), Williamsin (Williams 1996) siron-
takertoimien ja STUKrn omien mittausten kanssa. Kun sirontakertoimella
kerrotaan pinta-ala-annos, saadaan sironta-annos yhden metrin etäisyydellä
potilaasta. Jos etäisyys on suurempi tai pienempi kuin metri, saadaan annos
halutulla etäisyydellä soveltamalla etäisyyslakia.Taulukossa I on esitetty si-
rontakertoimet eri jännitteille ja sirontakulmille sironta-annoksen laske-
miseksi metrin etäisyydellä.
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20 40 60 80

Sirontakulma 0 (°)

100 140:

Kuva 1. Sirontakerroin a (l/cm2), joka ilmaisee sironneesta säteilystä aiheu-
tuvan annoksen 1 m etäisyydellä potilaasta jaettuna primäärikeila-annoksen
ja kenttäkoon tulolla.

Taulukko I. Sirontakertoimet eri jännitteille ja sirontakulmille (ks. kuva 1)
sironta-annoksen laskemiseksi metrin etäisyydellä.
Jännite (kV)

50
70
100
125

35°
4,4
4,7
5,2
5,6

Sirontakerroin (• 10-*)
Sirontakulma

90°

3,0
4,2
4,7
5,2

135°
5,5
5,9
6,5
7,2

Sironta kulmaan 135 astetta on noin 40 % suurempi, kuin sironta kulmaan 90
astetta.
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Henkilökunnan säteilyaltistus Iäpivalaisututkimuksissa

Taulukossa II on esitetty eräistä radiologisista toimenpiteistä aiheutuvat
keskimääräiset pinta-ala-annokset (Servomaa 1998) sekä niitä vastaavat
1 metrin etäisyydellä potilaasta seisovan henkilön säteilyaltistukset ilman
säteilysuojainta ja 0.25 mm Pb ja 0.5 mmPb paksuisen säteilysuojaimen
takana. Säteilyaltistukset on laskettu 70 kV:n keskimääräiselle läpivalaisussa
ja kuvauksessa käytettävälle jännitteelle. Säteilyaltistus 1 metrin etäisyydellä
potilaasta saadaan kertomalla pinta-ala-annos (Gy cm2) 35 asteen (ylävartalo)
ja 90 asteen (lantio) sirontakertoimilla (taulukko I). Säteilysuojaimien suo-
jausvaikutus voidaan arvioida kuvan 2 läpäisykertoimien avulla. Läpäisyker-
toimet saadaan kuvasta, kun tiedetään jännite ja lyijysuojaimen paksuus (mm
Pb).

Taulukko II. Eräiden radiologisten toimenpiteiden keskimääräiset pinta-
ala-annokset sekä niistä aiheutuneet henkilökunnan säteilyaltistukset käytet-
täessä alaputkea ja 70 kV:n jännitettä.
Tutkimus

Maksan embolisaatio

Munuaisen embolisaatio

Maksan ia ja lok.sytost.hoit

Skleroterapia munuaiseen

Munuaisvaltimon PTA

Alaraaja PTA

Sappiteiden drenaasit

Nefrostomia

PTC drenaasit

PTC kontrolli

DAP

(Gy cm2)

229

181

129

120

103

88

75

29

24

7,1

Lantio

(mGy)

0,96

0,76

0,54

0,50

0,43

0,37

0,32

0,12

0,10

0,03

Säteilyaltistus

Ylävartalo

(mGy)

1,08

0,85

0,61

0,56

0,48

0,41

0,35

0,14

0,11

0,03

Ylävartalo

suojattuna

0,25 mmPb

(nGy)

34

26

18

17

14

12

11

4

3

1

Ylävartalo

suojattuna

0,50 mmPb

(MGy)

5,4

4,3

3,1

2,8

2,4

2,1

1,8

0,7

0,6

0,2
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Kuva 2. Säteilyn vaimeneminen lyijyssä eri käyttöjännitteillä (kolmi-
vaiheröntgengeneraattori). Katkoviiva: 70 kV, yksivaihegeneraattori.

Jos etäisyys potilaasta on 0,5 m, kasvaa sironta-annos etäisyyslain mukaisesti
nelinkertaiseksi ja 2 m etäisyydellä sironta-annos pienenee neljäsosaan 1 m
etäisyydellä olevasta annoksesta.

Kuvassa 3 on havainnollistettu sironneen säteilyn kohdistumista 1 metrin
etäisyydellä potilaasta seisovaan henkilöön munuaisvaltimon PTA-toimen-
piteessä käytettäessä ala-putkea. Tällöin esimerkiksi ylävartaloon kohdistuva
sironta-annos on (ks. taulukko III) 103 Gy cm2 • 4.7 • 10 -6 l/cm2 = 0.48 mGy.
Noin 90 % tutkimuksista tehdään alaputkella.

Williams on tutkinut henkilökunnan säteilyannosta toimenpideradiologiassa
ja verrannut annosta pinta-ala-annokseen (DAP) (Williams 1997). Mittauksiin
osallistui viisi radiologia, jotka suorittivat radiologisia toimenpiteitä. Annos-
mittaukset tehtiin filmidosimetreillä kaulan alueella sädesuojaimen päältä ja
vyötäröltä lyijysuojaimen alta. Käsille tulevaa annosta mitattiin erillisillä
termoloistedosimetreillä.Kaikissa toimenpiteissä mitattiin myös pinta-ala-
annos. Yhdellä radiologilla mitattiin tutkimuksesta tuleva annos kaulan alu-
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eella myös suoralla näytöllä varustetulla säteilymittarilla ja tulosta verrattiin
filmidosimetrin tuloksiin.

Tulokset osoittavat, että kaulan alueella mitattu annos korreloi kohtuullisesti
pinta-ala-annoksen kanssa. Muissa mittauskohteissa (vyötärö, kädet) ei sen
sijaan saatu selvää korrelaatiota. Keskimääräinen konversiokerroin pinta-ala-
annoksesta kauladosimetrin annokseen (kaula-annos/pinta-ala-annos) kai-
kissa toimenpiteissä oli 0.89 ± 0.24 uSv/ Gy cm2. Käsille tulleen annoksen kon-
versiokerroin oli 2.45 ± 0.69 (iSv/Gy cm2 ja vartalon annos lyijysuojaimen alla
0.05 (iSv/Gy cm2. Konversiokerroin sappiteiden drenaasissa (4.22 uSv/Gy cm2)
oli huomattavasti suurempi kuin muissa toimenpiteissä (0.5 - 0.6 (iSv/Gy cm2).
Ero johtunee siitä, että sappiteiden drenaasissa radiologi joutuu seisomaan
huomattavasti lähempänä potilasta ( noin 0,5 m) kuin toisissa toimenpiteissä,
jossa keskimääräinen etäisyys potilaasta on yksi metri. Vyötäröannoksissa oli
huomattavaa vaihtelua eri radiologien välillä. Osa vaihtelusta johtunee detek-
torien epäherkkyydestä mitata pieniä annoksia sädesuojaimen alla. Williams
suosittelee pinta-ala-annoksen hyödyntämistä henkilökunnan säteilyaltistuk-
sen analysoinnissa sekä huomion kiinnittämistä sellaisten radiologien annok-
seen, joilla pinta-ala-annos kuukaudessa ylittää 1000 Gy cm2.

Kuvanvahvistin
Korkeus Annos-
lattiasta

(cm) mGy
165

0.48

0.43

Kuva 3. Säteilyaltistus 1 m etäisyydellä potilaasta munuaisvaltimon PTA-
toimenpiteessä.
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Yhteenveto

Tämän tarkastelun tarkoituksena on henkilökunnan säteilyaltistuksen suu-
ruusluokan arvionti pinta-ala-annoksesta. Tällä menetelmällä laskettuja
henkilökunnan säteilyaltistuksia ei voida suoraan verrata henkilödosimetrin
annoksiin. Käytännön työssä henkilökunta liikkuu ja kääntyilee potilaan vie-
ressä tutkimuksen aikana, jolloin etäisyydet potilaaseen vaihtelevat. Samoin
myös tutkimusarvot (jännite yms.) saattavat vaihdella tutkimuksen aikana.
Kuitenkin jokaisen työntekijän tutkimushuoneessa ollessaan olisi hyvä tietää
eri tutkimuksista aiheutuvan altistuksen suuruusluokka, sekä mitkä tekijät
siihen vaikuttavat. Pinta-ala-annos antaa hyvän lähtökohdan koko tutkimuk-
sesta aiheutuvan henkilökunnan säteilyaltistuksen arviointiin. Tällä menette-
lyllä voidaan identifioida menettelytapoja ja yksilöllisiä käytäntöjä mahdol-
lisen turhan säteilyaltistuksen havaitsemiseksi sekä arvioida suojainten
käytön tarpeellisuutta ja työmenetelmien muuttamistarvetta.
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RADIOLOGISTA TOIMINTAA JA KOULUTUSTA
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(EU.n Neuvoston direktiivi 97/43/EURATOM)

Kalevi Kiviniitty
Oulun yliopisto

Suomessa on ajankohtainen ja kattava säteilylainsäädäntö. Uutta direktiiviä
tarkasteltaessa näyttää siltä, että käytännön työssä täytyy tehdä muutoksia ja
täsmennyksiä Suomessakin.

Tässä esityksessä tarkastellaan joitakin direktiivin artikloita, joissa on
esitetty radiologista toimintaa ja koulutusta koskevia määräyksiä.

1. Artikla: Tarkoitus ja soveltamisala

Direktiivissä säädetään henkilöitä koskevista yleisistä säteilysuojeluperiaat-
teista lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä. Soveltamisaloja ovat:

• potilaiden tutkimus ja hoito
• työterveystarkkailu
• terveysseulontaohjelmat
• lääketieteellisiin tai biolääketieteellisiin tutkimusohjelmiin osallistuvat

vapaaehtoiset koehenkilöt
• oikeuslääketieteelliset tutkimukset
• vapaaehtoiset avustajat (muuten kuin ammattinsa puitteissa)

3. Artikla: Oikeutus

3.1. Lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta on oltava riittävä nettohyöty, kun
arvioidaan mahdollista diagnostista tai terapeuttista kokonaishyötyä ja altis-
tumisesta henkilölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Kokonaishyötyyn lue-
taan mukaan henkilölle koituva terveydellinen hyöty ja yhteiskunnalle koitu-
vat hyödyt. Vaihtoehtoisten menetelmien tehokkuus, edut ja riskitekijät on
otettava huomioon.
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a) Kaikki uudentyyppiset toiminnot on etukäteen perusteltava oikeutetuiksi.
Nykyisiä käytäntöjä voidaan arvioida uudestaan aina, kun saadaan uutta,
merkittävää tietoa.

b) Henkilökohtainen säteilyaltistus on aina perusteltava etukäteen oikeu-
tetuksi. Jos toiminto ei ole yleisesti oikeutettu, yksittäinen säteilyaltistus voi-
daan perustella oikeutetuksi tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta. Tarpeetto-
man säteilyaltistuksen välttämiseksi on hankittava ja otettava huomioon tar-
peelhset tiedot ja hoitokertomukset.

c) Eettisen komitean ja (tai) toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava
biolääketieteen ja lääketieteen tutkimustyöstä aiheutuva lääketieteellinen
säteilyaltistus. Eettinen komitea muodostetaan kansallisten menettelyjen
mukaisesti.

d) Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisen säteilyaltistuksen oikeutuk-
seen, josta ei ole suoraa terveydellistä hyötyä henkilölle, ja erityisesti
oikeuslääketieteellisiin syihin perustuvaan säteilyaltistukseen.

3.2. Avustavien henkilöiden säteilyaltistuksella saatavan nettohyödyn on ol-
tava riittävä, kun otetaan huomioon välitön hyöty potilaan terveydelle, avus-
tavien henkilöiden saama hyöty ja säteilyaltistuksen mahdollisesti aiheuttama
haitta.

3.3. Jos säteilyaltistus ei ole oikeutettua, se olisi kiellettävä.

3.1. Kokonaishyöty sisältää paljon asioita. Kuinka tarkasti se voidaan määrit-
tää? Ultraääni- ja magneettikuvauksen käyttöä on harkittava vaihtoehtoisina
menetelminä.

3.1.a. Seulontoja, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, on tarkasteltava jatku-
vasti hyöty/haitta-periaatteella. Uudet menetelmät, jotka näyttävät tulevan
yleiseen käyttöön, on aina arvioitava riittävän hyvin.

Jos jokin menetelmä aiheuttaa haittavaikutuksia, on tarkasteltava saatavaa
hyötyä ja parannettava menetelmää.
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3.1.b. Erityisesti monien radiologisten toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden
saamaa hyötyä on arvioitava aina määrättäessä uusia toimenpiteitä ja tut-
kimuksia.

Erityistilanne on otettava huomioon. Säteilyannoksen määrittämiseksi saatava
riittävät tiedot; myös muita potilastietoja tarvitaan.

3. I.e. Eettisen toimikunnan on arvioitava lääketieteellisen tutkimuksen
merkitys ottaen huomioon menetelmässä tutkittavalle ihmiselle tuleva säteily-
annos ja siitä aiheutuva riski.

3.1.d. Hyvin perusteltu tutkimustarve ja yhteiskunnalle tuleva hyöty on tarpeel-
lista, jos radiologisesta toimenpiteestä ei seuraa suoraa terveydellistä hyötyä
tutkittavalle.

3.2. Kun avustavia henkilöitä, jotka eivät ole säteilynkäytön ammattilaisia,
käytetään toimenpiteissä apuna, on nettohyöty oltava riittävä. Nettohyötyyn
kuuluu hyöty potilaan terveydelle. Mitä tarkoittaa avustavien henkilöiden
saama hyöty, täytyy olla arvioitavissa ellei aina mitattavissa? Avustavia hen-
kilöitä tarvitaan usein lasten tutkimuksissa.

3.3. Sanoma on selkeä: Jos tutkimuksesta tai toimenpiteestä ei ole riittävää
hyötyä, sitä ei suoriteta. Valvontaa näissä asioissa on lisättävä.

4. Artikla: Optimointi

4.1. a) Radiodiagnostisista toimenpiteistä aiheutuvat säteilyannokset on pidet-
tävä niin alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen tiedon saamiseksi on
kohtuullisesti mahdollista, ottaen huomioon taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

b) Sädehoidossa kohdealueen säteilytys on suunniteltava yksilöllisesti ottaen
huomioon, että kohdealueen ulkopuolisten alueiden ja kudosten säteilyannos-
ten on oltava niin vähäiset kuin on kohtuudella mahdollista yhteensopivasti
sen hoitotavoitteen kanssa, jonka saavuttamiseksi säteilytys tehdään.

4.2. a) Jäsenvaltioiden on edistettävä radiodiagnostisia tutkimuksia koskevien
vertailutasojen määrittelyä ja käyttöä ja tähän tähtäävän ohjauksen saata-
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vuutta ottaen huomioon eurooppalaiset diagnostiset vertailutasot, jos sellaisia
on käytettävissä.

b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisessa biolääketieteellisessä ja
lääketieteellisessä tutkimushankkeessa:

• henkilöt osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti,
• henkilöille ilmoitetaan säteilyaltistuksen riskit,
• sellaisille henkilöille, joiden ei odoteta saavan välitöntä lääketieteellistä

hyötyä säteilyaltistuksesta, on määritelty annosrajoitus,
• sellaisille potilaille, jotka suostuvat vapaaehtoisesti osallistumaan kokeel-

liseen tutkimukseen tai hoitoon ja joiden odotetaan saavan siitä hyötyä,
lääketieteellisen toiminnan harjoittajan ja (tai) toimenpiteen määrääjän on
suunniteltava kohdeannokset yksilöllisesti.

c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiinnitetään erityistä huomiota sii-
hen, että oikeuslääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä saatava
säteilyaltistus pysyy niin alhaisena kuin on kohtuullisesti mahdollista.

4.3. Optimointiin on sisällytettävä laitteiden valinta, riittävän diagnostisen
tiedon tai hoitotuloksen johdonmukainen tuottaminen, käytännön toteutus,
laadunvarmistus, laadunvalvonta mukaan lukien sekä potilasannosten tai
annetun aktiivisuuden arviointi, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon
ottaen.

4.4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) tarvittaessa vahvistetaan annosrajoitukset henkilöille, jotka tietoisesti ja
vapaaehtoisesti (muuten kuin ammattinsa puitteissa) avustavat ja tukevat
tutkittavia tai hoidettavia potilaita,

b) vapaaehtoisten avustajien säteilyaltistuksesta annetaan tarvittavaa opas-
tusta,

c) radionuklidihoitojen tai -tutkimusten yhteydessä lääketieteellisen toimin-
nan harjoittaja tai radiologisen laitteiston haltija antaa tarvittaessa potilaalle
tai holhoojalle kirjalliset ohjeet, joiden tarkoituksena on rajoittaa potilaan
kanssa tekemisissä olevien henkilöiden annokset niin vähäisiksi kuin on
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kohtuudella mahdollista sekä antaa tietoa ionisoivan säteilyn vaaroista. Nämä
ohjeet on annettava ennen lähtöä laitoksesta.

4. La. Radiodiagnostisen toimenpiteen tulos on oltava hyvä mahdollisimman
pienellä säteilyannoksella. Laitteiston tulee olla hyvä ja menetelmä harjoiteltu.
Tutkimuslaitteistoa hankittaessa optimointi otetaan huomioon.

4.1.b. On pyrittävä aina yksilölliseen sädehoidon annossuunnitteluun pää-
sääntöisesti tietokonepohjaista annoslaskentaa käyttäen.

4.2.a. Säteilyturvakeskus määrittää eri tutkimuksissa saatavien säteilyannos-
ten vertailutasot. Tämä sisältänee myös koko tutkimuksen tarkastelun. Diag-
nostinen laatu ja hyöty otettava huomioon menetelmän vertailutasoa määritet-
täessä.

4.2.b. Etukäteen on määriteltävä annosrajoitus sellaisille henkilöille, joille ei
tule lääketieteellistä hyötyä säteilyaltistuksesta lääketieteellisessä tieteellisessä
tutkimuksessa. Säteilyannoksia tulee seurata mittauksin, jos se on mahdol-
lista.

4.2.C. Oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia on seurattava omana ryhmänään
koko maassa.

4.3. Laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen on tapahduttava koko tutki-
musketjussa lähetteestä diagnoosiin. Menetelmät ovat erilaisia, joten yksityis-
kohtainen tarkastelu on tarpeen.

4.4.a. Annosrajoitukset ovat tarpeelliset vapaaehtoisille henkilöille silloin, kun
he avustavat radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Ammattihenkilöiden vastuulla on vapaaehtoisten toiminta, joten heidän tulee
opastaa vapaaehtoisia.

Kirjalliset ohjeet radionuklidihoitoa saaneiden tai tutkimuksissa olleiden poti-
laiden kanssakäymisestä muiden ihmisten, erityisesti lasten kanssa, on laadit-
tava. Säteilyturvakeskuksen tarkastuksissa tulee todeta ohjeiden olemassaolo
ja käyttö.
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5. Artikla: Vastuut

5.1. Toimenpiteen määrääjän ja lääketieteellisen toiminnan harjoittajan on
osallistuttava oikeutuksen harkintaan asianmukaisella tasolla jäsenvaltion
määrittelemällä tavalla.

5.2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääketieteellinen säteilyaltistus
tehdään aina lääketieteellisen toiminnan harjoittajan kliinisellä vastuulla.

5.3. Radiologisen laitteiston haltija tai lääketieteellisen toiminnan harjoittaja
voi tarpeen mukaan siirtää toimenpiteen tai sen osan käytännön toteutuksen
yhden tai useamman sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla on lupa toimia
tältä osin kyseisellä erikoisalalla.

5.4. Jäsenvaltioiden on varmistettava oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa
noudatettavien menettelyjen säätäminen.

5.1. Lähettävä lääkäri ja tutkimuksen suorittaja ovat käytännössä vastuussa.
Lähettäville lääkäreille tulee opettaa hyöty /riski-analyysia.

5.2. Kliininen vastuu koskee koko tutkimus- tai hoitomenetelmää. Hyvä tulos
saatava ilman haittavaikutuksia. Valvonta on tärkeä.

5.3. Radiologisten laitteiden käytössä ja tutkimus- tai hoitomenetelmissä tarvi-
taan usein huippuosaamista. Kun työntekijä on osoittanut osaamisensa, voi-
daan hänet hyväksyä työn suorittajaksi.

Tämä voidaan käsittää myös toimintaluvan antamiseksi niille henkilöille,
joilla ei ole riittävää radiologista peruskoulutusta (esim. kirurgit, sairaanhoi-
tajat, lääkintävahtimestarit). Koulutuksen jälkeen toiminnanharjoittaja antaa
virallisen luvan Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaan.

5.4. Tutkimusmenettelyt on käytävä läpi lähtien tutkimuskriteereistä tut-
kimusmenetelmien ja laitteistojen kautta diagnoosiin.

181



STUK-A152

6. Artikla: Toimenpiteet

6.1. Jokaista radiologista laitteistoa varten on laadittava kirjalliset toimin-
taohjeet kaikille tavanomaisille radiologisille toimenpiteille.

6.2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääketieteellistä säteilyaltistusta
aiheuttavien toimenpiteiden määrääjillä on käytettävissään suositukset lää-
ketieteellisen säteilyaltistuksen kriteereistä, säteilyannokset mukaanlukien.

6.3. Sädehoitoon liittyvissä toiminnoissa on oltava pysyvästi mukana lääketie-
teellisen fysiikan asiantuntija. Vakiintuneissa lääkesädehoidon ja radionuk-
lidien diagnostisen käytön toiminnoissa lääketieteellisen fysiikan asiantunti-
jan on oltava käytettävissä. Muissa radiologisissa toiminnoissa on oltava
tarvittaessa mukana lääketieteellisen fysiikan asiantuntija konsultointia
varten optimoinnissa, potilasdosimetria mukaanlukien, ja laadunvarmistuk-
sessa, laadunvalvonta mukaanlukien, sekä antamassa neuvoja tarvittaessa
lääketieteelliseen säteilyaltistukseen liittyvissä säteilysuojeluasioissa.

6.4. Kliiniset auditoinnit on tehtävä kansallisten menettelyjen mukaisesti.

6.5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun diagnostiset vertailutasot
toistuvasti ylitetään, suoritetaan asianmukaiset paikalliset tarkastukset ja
korjaavat toimenpiteet.

6.1. Laatukäsikirjaan on liitettävä laitekohtaiset käyttöohjeet, tutkimus- ja
hoitoohjeet. Niiden on oltava suorittajien käytettävissä.

6.2. Toimenpiteiden määrääjille on etukäteen esitettävä perusteet ja säteilyan-
nokset tutkimuksiin tai toimenpiteisiin lähettämistä varten. Lääkäreiden pe-
ruskoulutuksessa näiden asioiden on tultava esille.

6.3. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta on lisättävä. Sairaalafyysikoi-
den virkoja tulee lisätä.

6.4. Kliininen auditointi on tarpeen. Sen avulla voidaan pitää hyvää tut-
kimuksellista tasoa yllä. Kansallisesti voitaneen antaa ohjeet.
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6.5. Diagnostiset vertailutasot jatkuvasti ylittyessä on tehtävä kontrolliannos-
mittauksia, laitteiston kunto tarkistettava ja menetelmän suoritustapa käytävä
läpi. Niissä kaikissa voi olla vikaa, joka on poistettava.

7. Artikla: Koulutus

7.1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnan harjoittajilla, lääketie-
teellisen fysiikan asiantuntijoilla ja muilla säteilynkäyttäjillä on riittävä ra-
diologisiin toimintoihin soveltuva teoreettinen ja käytännön koulutus sekä
asianmukainen pätevyys säteilysuojelun alalla. Tätä varten on varmistettava,
että laaditaan asianmukaiset koulutusohjelmat ja tunnustettava näihin liitty-
vät tutkinnot, todistukset tai muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat.

7.2. Asianmukaisissa koulutusohjelmissa mukana olevat henkilöt voivat osal-
listua tutkimusten ja toimenpiteiden käytännön toteutukseen.

7.3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammatillisen tutkinnon jälkeen on
saatavilla jatkokoulutusta. Jos kliinisessä käytössä on uusia menetelmiä, on
varmistettava, että menetelmiin ja niihin liittyviin olennaisiin säteilysuojelu-
vaatimuksiin liittyvä koulutus järjestetään.

7.4. Jäsenvaltioiden on edistettävä säteilysuojelukurssin sisällyttämistä lääke-
tieteellisten ja hammaslääketieteellisten oppilaitosten perusopetussuun-
nitelmiin.

7.1. Koordinoitava, että koko maassa on yhtäläinen peruskoulutus sätei-
lynkäyttöasioissa. Ammatillisessa jatkokoulutuksessa on lisättävä alan teoreet-
tista koulutusta. Vaadittava, että säteilybiologian viimeisimmät tiedot ovat
koulutuksen perusteena. Vastaavan johtajan tutkinnon suorittaneiden rekisteri
on perustettava.

7.2. Opiskelijat tarvitsevat käytännön harjoittelua, sillä laitteiden ja mene-
telmien käyttöä ei opi ilman riittävää omakohtaista ja itsenäistä toimintaa.
Ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevien lääkäreiden osalta tämä on itses-
tään selvää.
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7.3. Jatkokoulutus voi tapahtua työpaikkakoulutuksena koulutuslaitosten tai
tieteellisten yhdistysten järjestämänä. Uusia menetelmiä käytettäessä on kou-
lutuksen ja harjoittelun kautta saatu osaaminen oltava riittävää.

7.4. Mitä useampi lääketieteen opiskelija saa peruskoulutusvaiheessa vas-
taavan johtajan (esim. terveyskeskuksessa tehtäviä röntgentutkimuksia varten)
tutkinnon suoritettua, sitä enemmän on tietoa esim. röntgentutkimuksiin lähet-
tämistä varten.

Säteilysuojelu on tärkeää yleistietojen takia, sillä potilaat kysyvät usein
säteilynkäyttöön liittyvistä asioista.

184



STUK-A152

KOULUTUSTA, VASTUUTA JA VALVONTAA
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(EU.n Neuvoston direktiivi 97/43/EURATOM)

Olavi Pukkila
Säteilyturvakeskus

Euroopan unionin jäsenmaiden on 13.5.2000 mennessä saatettava voimaan
lääketieteelliseen säteilytoimintaan liittyvää koulutusta, vastuuta ja valvon-
taa koskevat hallinnolliset määräykset direktiivin 97/43/Euratom (MED)
oleelliset vaatimukset täyttävällä tavalla. Tässä esityksessä käydään lävitse
MED-direktiivin koulutusta, vastuuta ja valvontaa koskeva sisältö.

1 Koulutus

Artikla 7 käsittelee koulutusta. Sen oleellinen sisältö on:

• on varmistettava, että radiologisen toimenpiteen tai sen osan suorittajalla
sekä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla on riittävä radiologisiin toi-
mintoihin soveltuva teoreettinen ja käytännön koulutus sekä asianmukai-
nen pätevyys säteilysuojelun alalla,

• Suomessa on oltava edellä mainituille henkilöille asianmukaiset koulutus-
ohjelmat tutkintoineen ja todistuksineen,

• Suomessa on järjestettävä ammatillisen tutkinnon jälkeisen jatkokoulutuk-
sen saatavuus ja varmistettava että uusia radiologisia menetelmiä käyt-
töön otettaessa tarvittavasta koulutuksesta huolehditaan,

• Suomen lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen koulutukseen tulee
pyrkiä sisällyttämään säteilysuojelukurssi.

2 Vastuu

Artiklassa 5 esitetään radiologisen toimenpiteen vastuuta koskevat vaatimuk-
set:

• Suomessa on määriteltävä menettely lähetteen kirjoittajan ja toiminnan
harjoittajan välisestä toimenpiteen oikeutuksen harkinnasta,
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• Suomessa on varmistettava, että lääketieteellinen säteilyaltistus tehdään
aina lääketieteellisen toiminnan harjoittajan kliinisellä vastuulla,

• toimenpiteen tai sen osan käytännön toteutus voidaan siirtää sellaisen
henkilön hoidettavaksi, jolla on lupa toimia tältä osin kyseisellä erikois-
alalla,

• Suomessa on vahvistettava menettelytavat, joita noudatetaan
oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.

3 Valvonta

MED-direktiivin vaatimusten toteutumisen valvova viranomainen Suomesssa
on Säteilyturvakeskus. Sen edellytetään mm. varmistavan, että radiologisen
laitteiston haltija toteuttaa tarvittavat toimenpiteet laitteistossa ilmenneiden
puutteiden tai vikojen korjaamiseksi. EU:n komissio valvoo, että direktiivin
vaatimukset sisältävät Suomen lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
ovat tarkoitusta varten riittävät. Komissio voi myös tarvittaessa selvittää
käytännön toteutusten riittävyyttä.
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RÖNTGENLAITTEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(EU:n Neuvoston direktiivi 97/43/EURATOM)

Markku Pirinen
Säteilyturvakeskus

Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom on hyväksytty käyttöön 30.6.1997. Di-
rektiivi astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 13.5.2000. Samalla kumotaan
aiempi direktiivi 84/466/Euratom. Tässä aimmassa direktiivissä esitetyt
vaatimukset on otettu huomioon Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeissa. ST-
ohjeissa on käytetty perusteina yleensä IEC:n standarteja. Uudessa direktii-
vissä hahmotellaan ne päälinjat, joita tulee noudattaa henkilöiden terveyden
suojelemiseksi lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä. Eräänä osa-
alueena (8 artikla) direktiivissä on radiologisia laitteita, eli myös röntgenlait-
teita koskevat määräykset. Näitä ovat:

• Radiologisten laitteiden lukumäärän tarpeetonta kasvua on vältettävä
(kohta 1).

• Kaikki käytössä olevat radiologiset laitteet ovat säteilysuojelua koskevan
valvonnan alaisina (kohta 2).

• Viranomaisella on oltava luettelo laitteista.
• Laitteiston haltija toteuttaa asianmukaisia laadunvarmistusohjelmia.
• Laitteille on tehtävä ennen ensimmäistä käyttöä vastaanottotestaus ja

myöhemmin säännöllisesti suorituskyvyn testaus.

• Viranomainen valvoo havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamista.
Tarvittaessa laite on poistettava käytöstä (kohta 3).

• Ilman kuvanvahvistinta tehtävät läpivalaisututkimukset on kiellettävä
(kohta 4).

• Läpivalaisututkimuksia ilman annosnopeusautomatiikkaa saa tehdä vain
perustellussa tilanteessa (kohta 5).
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• Uusissa radiologisissa laitteissa (jos aiheellista) on oltava laite, joka antaa
tiedon säteilymäärästä (kohta 6).

EU on antanut vuonna 1997 (Radiation protection 91) radiologisia laitteita
koskevat hyväksyttävyyskriteerit. Näiden lisäksi EU on antanut jo aiemmin
hyviin radiologisiin toimintamalleihin liittyviä ohjeita, joissa otetaan kantaa
myös laitetekniikkaan.

Kun Suomen radiologista laitekantaa tarkastellaan em. direktiivin ja edellä
mainittujen suositusten pohjalta voidaan todeta, että jos tarkastelukohdaksi
otetaan orjallisen tarkka direktiivin noudattaminen, tullaan tilanteeseen, jota
Suomen terveydenhuollon nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaikea
hyväksyä. Sitä vastoin, jos lähdetään tulkinnassa väljästä lähtökohdasta, voi-
daan direktiiviä käyttää mm. apuna poistettaessa niitä radiologisia laitteita,
joita todella voidaan pitää epäasiallisina nykyaikaisessa radiologisessa toi-
minnassa. Lisäksi direktiivi ohjaa laitehankintoja säteilyturvalliseen suun-
taan asettamalla hankittaville laitteille minimivaatimuksia.
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POTILASANNOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(EU:n Neuvoston direktiivi 97/43/EURATOM)

Antti Servomaa
Säteilyturvakeskus

Johdanto

EU:n lääketieteellistä säteilynkäyttöä koskeva direktiivi (Neuvoston direktiivi
97/43/EURATOM, Henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn
aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä) tulee
saattaa voimaan jäsenmaissa vuonna 2000. Siinä potilasannos on hyvin
keskeisessä asemassa. Potilasannosta tarvitaan laadunvarmistuksessa, opti-
moinnissa ja haitan arvioinnissa. Potilasannoksen kuvaamiseen ja muihin
direktiivin määrittelemiin tarpeisiin voidaan käyttää eri annossuureita. Mi-
tattavia suureita ovat esimerkiksi pinta-annos ja pinta-ala-annos, laskettavia
annossuureita esimerkiksi elinannokset ja niiden perusteella laskettava
efektiivinen annos.

Tässä artikkelissa käsitellään EU-direktiivissä esitettyjä potilasannossuurei-
ta ja niiden käyttöä, kun direktiiviä sovelletaan käytäntöön.

Potilasannos EU:n direktiivissä

Alla on lueteltu eräitä keskeisimpiä potilasannoksen soveltamiskohtia direk-
tiivissä ja alustavia näkemyksiä ja kannanottoja annossuureista ja niiden
soveltamisesta. Numeroitujen kohtien lomaan on hsätty kursivoidulla tekstillä
suosituksia käyttökelpoisista annossuureista.

3. Artikla: Oikeutus

Tässä artiklassa on useita kohtia, joissa potilasannos on yhtenä keskeisenä
suureena tutkimuksen oikeutuksen määrittelyssä.

Säteilyaltistuksesta aiheutuvan haitan arvioinnissa käytetään efektiivistä an-
nosta, joka on säteilyriskiin verrannollinen suure.
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3.1. Lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta on oltava riittävä nettohyöty, kun
arvioidaan mahdollista diagnostista tai terapeuttista kokonaishyötyä ja altis-
tumisesta henkilölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

b) Henkilökohtainen säteilyaltistus on aina perusteltava etukäteen oikeu-
tetuksi. Jos toiminto ei ole yleisesti oikeutettu, yksittäinen säteilyaltistus voi-
daan perustella oikeutetuksi tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta.

c) Eettisen komitean ja (tai) toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava
biolääketieteen ja lääketieteen tutkimustyöstä aiheutuva lääketieteellinen
säteilyaltistus.

d) Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisen säteilyaltistuksen oikeutuk-
seen, josta ei ole suoraa terveydellistä hyötyä henkilölle, ja erityisesti
oikeuslääketieteellisiin syihin perustuvaan säteilyaltistukseen.

3.2. Avustavien henkilöiden säteilyaltistuksella saatavan nettohyödyn on ol-
tava riittävä, kun otetaan huomioon välitön hyöty potilaan terveydelle, avus-
tavien henkilöiden saama hyötyjä säteilyaltistuksen mahdollisesti aiheuttama
haitta.

4. Artikla: Optimointi

Tässä artiklassa on useita kohtia, joissa potilasannos on yhtenä keskeisenä
suureena tutkimuksen optimoinnissa.

Säteilyannoksen mittana käytetään efektiivistä annosta, jota myös käytetään
säteilyaltistuksen haitan arviointiin sekä vertailutasojen ja annosrajoitusten
esittämiseen.

4.1. a) Radiodiagnostisista tutkimuksista tai toimenpiteistä aiheutuvat
säteilyannokset on pidettävä niin alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen
tiedon saamiseksi on kohtuullisesti mahdollista, ottaen huomioon taloudelliset
ja sosiaaliset tekijät.

Säteilyannoksen mittana voidaan käyttää myös pinta-annosta tai pinta-ala-
annosta.
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4.2. a) Jäsenvaltioiden on edistettävä radiodiagnostisia tutkimuksia koskevien
vertailutasojen määrittelyä ja käyttöä ja tähän tähtäävän ohjauksen saata-
vuutta ottaen huomioon eurooppalaiset diagnostiset vertailutasot, jos sellaisia
on käytettävissä.

Vertailutasot voidaan myös esittää pinta-annoksena tai pinta-ala-annoksena.

b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisessa biolääketieteellisessä ja
lääketieteellisessä tutkimushankkeessa:
• henkilöt osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti,
• henkilöille ilmoitetaan säteilyaltistuksen riskit,
• sellaisille henkilöille, joiden ei odoteta saavan välitöntä lääketieteellistä

hyötyä säteilyaltistuksesta,
• sellaisille potilaille, jotka suostuvat vapaaehtoisesti osallistumaan kokeel-

liseen tutkimukseen tai hoitoon ja joiden odotetaan saavan siitä hyötyä,
lääketieteellisen toiminnan harjoittajan ja (tai) toimenpiteen määrääjän on
suunniteltava kohdeannokset yksilöllisesti

Kohdeannoksena voisi käyttää esimerkiksi elinannosta.

c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiinnitetään erityistä huomiota sii-
hen, että oikeuslääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä saatava
säteilyaltistus pysyy niin alhaisena kuin on kohtuullisesti mahdollista.

4.3. Optimointiin on sisällytettävä laitteiden valinta, riittävän diagnostisen
tiedon tai hoitotuloksen johdonmukainen tuottaminen, käytännön toteutus,
laadunvarmistus, laadunvalvonta mukaan lukien sekä potilasannosten tai
annetun aktiivisuuden arviointi, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon
ottaen.

Potilasannoksen mittana voidaan käyttää myös pinta-annosta tai pinta-ala-
annosta.
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4.4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) tarvittaessa vahvistetaan annosrajoitukset henkilöille, jotka tietoisesti ja
vapaaehtoisesti (muuten kuin ammattinsa puitteissa) avustavat ja tukevat
tutkittavia tai hoidettavia potilaita.

c) radionuklidihoitojen tai -tutkimusten yhteydessä lääketieteellisen toimin-
nan harjoittaja tai radiologisen laitteiston haltija antaa tarvittaessa potilaalle
tai avustajalle kirjalliset ohjeet, joiden tarkoituksena on rajoittaa potilaan
kanssa tekemisissä olevien henkilöiden annokset niin vähäisiksi kuin on
kohtuudella mahdollista sekä antaa tietoa ionisoivan säteilyn vaaroista.

6. Artikla : Toimenpiteet

6.2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääketieteellistä säteilyaltistusta
aiheuttavien toimenpiteiden määrääjillä on käytettävissään suositukset
lääketieteellisen säteilyaltistuksen kriteereistä, säteilyannokset mukaanlu-
kien.

Säteilyannoksen mittana voidaan käyttää pinta-annosta, pinta-ala-annosta tai
efektiivistä annosta.

6.5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun diagnostiset vertailutasot
toistuvasti ylitetään, suoritetaan asiamukaiset paikalliset tarkastukset ja
korjaavat toimenpiteet.

Vertailutasot voidaan esittää pinta-annoksena, pinta-ala-annoksena tai efekti-
ivisenä annoksena.

8. Artikla: Laitteet

8.2 Jäsenvaltion on varmistettava, että radiologisen laitteiston haltija toteut-
taa asianmukaisia laadunvarmistuohjelmia, johon sisältyy laadunvalvontato-
imenpiteitä, ja potilasannosten tai annetun aktiivisuuden arviointi.

Potilasannoksen mittana voidaan käyttää pinta-annosta tai efektiivistä an-
nosta.
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9. Artikla : Erityistoiminnot

9.1 Erityistä huomiota on kiinnitettävä 8 artiklassa tarkoitettuihin laadun-
varmistusohjelmiin, mukaanlukien laadunvalvontatoimenpiteet ja potilasan-
nosten tai annetun aktiivisuuden arviointi.

Potilasannoksen mittana voidaan käyttää pinta-annosta tai efektiivistä an-
nosta.

10. Artikla: Erityissuojelu raskauden ja rintaruokinnan aikana

lO.l.b Jos raskaus on mahdollinen, on erityistä huomiota kiinnitettävä tut-
kimuksen oikeutukseen, kiireellisyyteen ja optimointiin sekä odottavan äidin
ja syntymättömän lapsen säteilyaltistukseen.

Säteilyaltistuksen haitan arviointiin voidaan käyttää efektiivistä annosta tai
sikiön saamaa annosta.

12. Artikla : Väestön annosten arviointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta
määritetään yksilöllisten annosarvioiden jakauma väestölle.

Yksilöllisten annosten mittana käytetään efektiivistä annosta, väestön annok-
sen mittana kollektiivista annosta.

Väestön annoksen arviointi edellyttää eri tutkimustyyppien ja tutkimus-
määrien selvitystä sekä potilasannosten määritystä eri tutkimuksissa. Tut-
kimusmäärän ja keskimääräisen potilasannoksen tulona saadaan ko. tut-
kimuksesta aiheutuva kollektiivinen annos ja laskemalla yhteen eri tutkimus-
ten kollektiiviset annokset saadaan röntgentutkimuksista aiheutuva
väestöannos.Tutkimusmäärät voidaan selvittää kyselylomakkeen avulla tai
suoraan tutkimusrekistereistä (Servomaa 1997) Sairaalaliiton radiologisen
koodinimikkeistön mukaisesti. Potilasannosmittaukset joudutaan käytännön
syistä tekemään vain sopivasti valituille tutkimuksille, joiden lukumäärä on
suuri tai joiden potilasannos on suuri. Kuhunkin valittuun tutkimukseen liit-
tyviä potilasannosmittauksia pitäisi tehdä niin paljon, että saadaan luotettava
keskiarvo. Tämän jälkeen voidaan laskea annoskeskiarvoa vastaava efektii-
vinen annos ko. tutkimuksessa.
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Potilasannossuureet eri käyttötarkoituksiin ja annosten
laskenta

Edellä on tullut esille eri annossuureiden käyttö eri tarpeisiin. Kaikissa tava-
nomaisissa röntgentutkimuksissa, joissa verrataan potilasannosta esimerkiksi
EU:n samaa tutkimusta koskevaan suositukseen tai muuhun vastaavaan ver-
tailuannokseen, voidaan pinta-annosta tai pinta-ala-annosta käyttää ver-
tailusuureena laadunvarmistuksessa. Pinta-annoksen ja pinta-ala-annoksen
etuna on, että ne voidaan suoraan mitata. Jos annosta verrataan muiden tut-
kimusten annoksiin, on käytettävä efektiivistä annosta. Läpivalaisutut-
kimuksissa kentän paikka, kenttäkoko, projektio, kuvausetäisyys ja tut-
kimusarvot saattavat vaihdella tutkimuksen aikana huomattavasti. Tällöin ei
pinta-annosta voida käyttää vertailusuureena, mutta pinta-ala-annosta voi-
daan verrattaessa saman tutkimuksen annoksia keskenään. Efektiivinen an-
nos on oikea säteilyaltistusta kuvaava suure vertailussa muihin tutkimuksiin.
Tietokonetomografiassa voidaan käyttää vertailusuureena TT-annosindeksiä
tai annos-pituustuloa, mikäli vertaaminen tehdään vastaavaan tutkimukseen,
muussa tapauksessa efektiivinen annos on ainoa vertailukelpoinen suure.
Mammografiassa vertailusuureena voidaan käyttää pinta-annosta, mutta
riskiin verrannollinen annossuure on rauhaskudosannos. Taulukossa I on
esitetty annossuureiden jaottelu käyttötarkoituksen mukaan.

Taulukko I. Annossuureiden jaottelu käyttötarkoituksen mukaan.
Tutkimus

Röntgenkuvaukset

Läpivalaisututkimukset

Tietokonetomografia-
tutkimukset

Mammografiatutkimukset

Annossuure

Pinta-ala-annos
Pinta-annos
Efektiivinen annos
Pinta-ala-annos
Efektiivinen annos
TT-annosindeksi (CTDI)1

Annos-pituustulos (DLP)2

Efektiivinen annos
Pinta-annos
Rauhaskudosannos

XCTDI = Computed Tomography Dose Index
2DLP = Dose Lenght Product

Käyttötarkoitus

Laadunvarmistus
Laadunvarmistus
Säteilyriski
Laadunvarmistus
Säteilyriski
Laadunvarmistus
Laadunvarmistus
Säteilyriski
Laadunvarmistus
Säteilyriski
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EU:n direktiiviä sovellettaessa joudutaan tutkimuspaikoissa käyttämään
potilasannosmäärityksessä useita eri annosmääritysmenetelmiä.Näistä
keskeisimmät ovat:

• Pinta-ala-annosmittarin käyttö. Tämä on voimakkaasti yleistyvä mene-
telmä, jossa sairaalat itse voivat tehdä mittaukset.

• Termoloistedosimetrien käyttö. Tämä soveltunee palvelumittauksena
pieniin tutkimuspaikkoihin. Menetelmä edellyttää,että dosimetrien käsit-
tely ja kalibrointi voidaan luotettavasti toteuttaa.

• Mittaukset potilasvastinetta käyttäen. Mittaukset tehdään potilas-
vastineena käytetyn sopivan paksuisen fantomin päällä säteilymittarilla.
Mittaukset voi tehdä sairaala itse tai alan palveluyritykset

• Laskennallinen menetelmä röntgenputken säteilytuotosta. Mittaukset
voi tehdä sairaala itse tai alan palveluyritykset.

Yhteenveto

EU:n direktiivissä vaaditaan potilasannosten määrittämistä aikuisille, lapsille
ja sikiöille, mikä edellyttää tarkoituksen mukaisia annosmittaus-ja an-
noslaskentamenetelmiä. Potilasannosten ja säteilyriskin laskemiseksi rönt-
genkuvauksissa, läpivalaisututkimuksissa, tietokonetomografiassa ja mam-
mografiassa onkin kehitetty laskentaohjelmat aikuisten ja lasten röntgen-
tutkimuksiin (Tapiovaara 1997, Rannikko 1997, Hart 1994, Schrimpton 1991,
Servomaa 1995).
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