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Tutkielman tarkoituksena oli kuvata potilaiden saamia säteilyannoksia ERCP:ssa ja sen yh-
teydessä tehtävissä toimenpiteissä, arvioida deterministisen vaurion riskiä ERCP:ssa ja sen 
yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä sekä kartoittaa säteilyn käyttötapoja sappi- ja haima-
teiden endoskooppisessa kuvantamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 
potilaan säteilyaltistuksen tasosta ERCP:ssa sekä endoskooppisen läpivalaisutoiminnan eri-
tyispiirteistä. 
 
Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota. Potilaan säteilyaltistuksen tasoa 
ERCP:ssa selvitettiin keräämällä potilasannoksia kymmenestä eri sairaalasta Suomessa. De-
terministisen vaurion riskiä ERCP:ssa arvioitiin yhdessä sairaalassa suoritettujen pinta-
annosmittausten (ESD) perusteella. Säteilyn käyttöä endoskopian kontekstissa kartoitettiin 
kyselyn avulla kymmenestä eri sairaalasta. Kokonaisuudessaan tutkimusaineisto koostui 
227 potilasannoksesta, 13 pinta-annosmittauksesta ja 10 kyselylomakkeen vastauksesta.  
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin vaiheittain kevään 2011 ja kesän 2012 välisenä aikana. 
Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmalla.   
 
Tulosten mukaan potilas sai keskimäärin 5,15 Gy·cm² suuruisen säteilyannoksen ERCP:n ja 
toimenpiteiden yhteydessä. Keskimääräinen läpivalaisuaika ERCP:ssa oli 2,4 minuuttia ja 
röntgenkuvien lukumäärä 2,5. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan vä-
lillä todettiin voimakas lineaarinen riippuvuus. Terapeuttisessa ERCP:ssa potilas sai 
suuremman säteilyannoksen diagnostiseen ERCP:n verrattuna. Potilaan pinta-annoksen 
keskiarvo ERCP:ssa oli 10 mGy ja efektiivisen annoksen keskiarvo 1 mSv. Säteilyannokset 
ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä vaihtelivat merkittävästi tässä tutki-
muksessa, samoin läpivalaisuajan ja röntgenkuvien lukumäärän vaihtelu oli kohtuullisen 
suurta. Säteilyä käytetään endoskopian kontekstissa hyvin monipuolisesti. Endoskooppista 
läpivalaisutoimintaa harjoitetaan Suomessa sekä röntgenosastoilla että endoskopiapoliklini-
koilla. ERCP toimenpiteineen toteutetaan osittain myös ilman säteilyn käytön 
asiantuntijoita. Säteilyn käyttötavoissa, kuten potilaiden säteilysuojauskäytännöissä sekä 
potilasannosten dokumentoinnissa ja seurannasta, oli eroa sairaaloiden välillä.    
 
Potilasannosten selvittämisellä, deterministisen riskin arvioimisella ja toimintatapojen 
kartoittamisella luodaan edellytykset potilaan säteilyaltistuksen optimointiin ja säteily-
toiminnan arviointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatiotasolla 
toiminnan kehittämisessä, säteilysuojelun edistämisessä, läpivalaisulaitteiden laadunvarmis-
tuksessa sekä sisäisissä säteilysuojelukoulutuksissa. 
 
Avainsanat: Endoskopia, ERCP, potilasannos, pinta-annos, deterministinen haitta, säteily  
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The purpose of this study was to determine the radiation doses received by patients during 
ERCP and related procedures, to estimate the risk of deterministic effect in ERCP and its’ 
procedures and to research the uses of radiation on endoscopic imaging of bile and pancre-
atic ducts. The aim of the study was to produce new information about the level of patient’s 
radiation exposure in ERCP and on the special characteristics of endoscopic fluoroscopy 
operations. 
 
Data triangulation was used in the study. The patient’s level of radiation exposure in ERCP 
was examined by collecting patient doses from ten different hospitals in Finland. The risk of 
deterministic effect in ERCP was evaluated based on entrance surface dose (ESD) measure-
ments implemented in one of the hospitals. The use of radiation in context with endoscopy 
was researched by a questionnaire in ten different hospitals. Thus, in total, the research data 
consisted of 227 patient doses, 13 entrance surface dose measurements and the answers of ten 
questionnaires. The collection of research data was carried out in phases between spring 2011 
and summer 2012. The data was analysed with the IBM SPSS Statistics software. 
 
According to the results, patients received on average of 5.15 Gy·cm² of radiation dose dur-
ing ERCP and related procedures. The average fluoroscopy time in ERCP was 2.4 minutes 
and the number of x-ray images 2.5. A strong linear correlation was observed between the 
dose area product (DAP) and fluoroscopy time. In therapeutic ERCP, the patient received a 
larger radiation dose compared to diagnostic ERCP. The average patient’s entrance surface 
dose in ERCP was 10 mGy and the average effective dose 1 mSv. The radiation doses in 
ERCP and procedures varied significantly in this study. Consequently, the range of fluoros-
copy times and the numbers of x-ray images was also quite large. In the context of 
endoscopy, radiation is used in many various ways. ERCP studies and procedures in 
Finland are carried out both in x-ray departments and endoscopy units. ERCP and its proce-
dures are implemented partly without the experts of medical use of radiation. The methods 
of using radiation, such as radiation protection policies for patients and documentation and 
monitoring of patient doses, varied between the different hospitals. 
 
Finding out the patient dose, evaluating the deterministic effect and researching the opera-
tional methods create the requirements for optimizing the patient’s radiation exposure and 
evaluating the radiation operation. The results of the study can be utilized on the organiza-
tional level to develop the operations, promote radiation protection, and ensure the quality 
of fluoroscopy equipment and, additionally, for internal radiation protection training. 
 
Keywords: Endoscopy, ERCP, patient dose, entrance skin dose, deterministic effect, ra-
diation  
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1 JOHDANTO 

 

Radiologiset kuvantamismenetelmät ovat nykyään keskeisessä roolissa kliinisessä diag-

nostiikassa ja hoidon seurannassa. Lisäksi ne ovat tulleet osaksi monia 

hoitotoimenpiteitä. (Jurvelin 2005, 11.) Toimenpideradiologiaa, jossa tutkimus- ja hoi-

totoimenpiteet tehdään eri kuvantamismenetelmien ohjauksessa, pidetään yhtenä 

nopeimmin kehittyvistä kliinisen lääketieteen alueista. Kuvausohjattavat diagnostiset ja 

hoidolliset toimenpiteet korvaavat ja täydentävät avoimia kirurgisia leikkauksia tarjoten 

täsmällisempiä, edullisempia sekä vähemmän kajoavia ja potilasta rasittavia hoitomuo-

toja. Komplikaatioriskit toimenpideradiologiassa ovat usein pienemmät kuin 

avoleikkauksissa ja potilaiden toipumisaika toimenpiteen jälkeen on yleensä huomatta-

vasti lyhyempi. Toimenpideradiologiassa kuvantamismenetelmänä käytetään ultraääni-, 

läpivalaisu-, tietokonetomografia- tai magneettikuvausta.  (Manninen ym. 2010, 919.)  

 

Radiologian lisäksi läpivalaisua hyödynnetään nykyään hyvin monipuolisesti myös 

muilla lääketieteen alueilla, kuten gastroenterologiassa, ortopediassa, kirurgiassa, kar-

diologiassa sekä kivun hoidossa (Davros 2007, 45). Läpivalaisua käytetään sen 

tarjoamien laajojen sovellutusten vuoksi yhä useammin radiologisten yksiköiden ulko-

puolella eri lääketieteen asiantuntijoiden toimesta, muun muassa leikkaussaleissa ja 

poliklinikoilla (ICRP 2010). Gastroenterologiassa useat toimenpiteet ovat miltei riippu-

vaisia läpivalaisusta, sillä tavalliseen tähystykseen verrattuna läpivalaisu mahdollistaa 

näkymättömien kohteiden visualisoinnin sekä tarjoaa tutkimuksen etenemisen ja toi-

menpiteiden onnistumisen seuraamisen reaaliajassa. Läpivalaisu on tänä päivänä 

rutiininomaisesti käytössä useimmissa endoskopiayksiköissä, erityisesti endoskooppises-

sa retrogradisessa kolangiopankreatikografiassa (ERCP) se on korvaamaton väline. (Adler 

2007, Amis 2007.) ERCP on tähystyksen avulla suoritettava lääketieteellinen sappiteiden ja 

haimatiehyeen kuvantamismenetelmä (Sand ym. 2005, 763). On arveltu, että tulevaisuudes-

sa ERCP:sta on tulossa sappitiesairauksien hoidon kultainen standardi (Boix & Lorenzo- 

Zúńiga 2011, 140).     

 

Suomessa tehdään vuosittain 2 500 – 3 500 sappiteiden ja haimatiehyeen kuvantamis-

tutkimusta mahasuolikanavan tähystyksessä (Hakanen 2002, Tenkanen-Rautakoski 

2006, Tenkanen-Rautakoski 2010). Valtaosa ERCP:sta tehdään yliopistollisissa sairaa-
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loissa ja suurissa keskussairaaloissa (Sand ym. 2005, 763) ja niiden määrä vaihtelee sai-

raanhoitopiireittäin. ERCP on teknisesti vaativin ja korkean riskin omaava 

gastrointestinaalinen endoskopiatoimenpide (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, 

Baron ym. 2006). Suurin säteilyaltistus sappiteiden ja haimatiehyeen endoskooppisessa 

kuvantamisessa kohdistuu potilaaseen (Amis 2007) ja se riippuu hyvin paljon suoritettu-

jen toimenpiteiden luonteesta ja vaikeusasteesta (STUK 2005a). Toimenpiteisiin liittyy 

useimmiten suurten säteilyannosten vuoksi merkittävä deterministisen vaurion riski. De-

terministisen vaurion riski on suurin niissä toimenpiteissä, joissa on pitkä läpivalaisuaika 

ja joissa säteilykeila kohdistuu pitkään aikaa samaan kohtaan potilaan ihoa. (Mahesh 

2001, 1034-1035.) ERCP:ssa läpivalaisuaika voi muodostua pitkäksi ja säteilyannos kor-

keaksi, varsikin silloin, kun suoritetaan jokin vaativa hoitotoimenpide (Larkin ym. 2001, 

163). Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) raportissa, joka käsittelee säteily-

suojelua radiologisen yksikön ulkopuolella tehtävissä läpivalaisuohjatuissa 

toimenpiteissä, ERCP luokitellaan toimenpiteeksi, jossa potilaalle aiheutuva mahdollinen 

ihoannos voi ylittää 1 Gy (ICRP 2010).  

 

Säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen optimointi läpivalaisuohjatuissa toimenpiteissä ovat 

nyt kiinnostuksen kohteena niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin keskustelussa, 

koska säteilysuojelussa on huomattu olevan puutteita ja esiintyvän välinpitämättömyyttä 

radiologisen yksikön ulkopuolisessa säteilyn käytössä. Ihovaurioita potilailla on tähän 

mennessä raportoitu pelkästään toimenpideradiologiassa ja kardiologiassa, mutta yleis-

tynyt läpivalaisun käyttö radiologisten yksiköiden ulkopuolella sekä nopeasti 

lisääntyvät ja entistä monimutkaisemmat läpivalaisuohjatut toimenpiteet kasvattavat 

merkittävästi potentiaalisen ihovaurion riskiä. (IAEA 2010, ICRP 2010.) ERCP:sta poti-

laalle aiheutuvia säteilyannoksia on kuvattu kansainvälisissä tutkimuksissa (Chen ym. 

1996, Heyd ym. 1996, Larkin ym. 2001, Buls ym. 2002, Hart ym. 2002, Tsalafoutas 

ym. 2003, Brambilla ym. 2004, Singhal ym. 2006, Olgar ym. 2009, IAEA 2010, Tsapa-

ki ym. 2011, Rodriquez-Peralvarez ym. 2011, Sulieman ym. 2011), mutta 

säteilyannosten vaihtelu on ollut huomattavan suurta. Suomessa potilaan säteilyaltistus-

ta ERCP:ssa ei ole selvitetty juuri lainkaan. Liitteessä 1 esitetään potilaan 

säteilyaltistukseen ERCP:ssa ja endoskooppiseen läpivalaisutoimintaan liittyviä tutki-

muksia. 
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Säteilyn lääketieteellistä käyttöä maassamme ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveysministe-

riön alaisena säteilyturvakeskus (Säteilylaki 592/1991). Säteilyturvakeskus antaa 

säteilylain nojalla säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevia ylei-

siä ohjeita (Asetus säteilyturvakeskuksesta 618/1997). Ohjeiden laatimiseksi, koskien 

muun muassa potilaan sekä henkilökunnan säteilyturvallisuutta, säteilyturvakeskus tar-

vitsee tieteellisesti pätevää ja monipuolista tietoa säteilyaltistuksesta erilaisissa 

säteilynkäyttöolosuhteissa terveydenhuollossa. Mielenkiinnon kohteena ovat ne radio-

logiset tutkimukset ja toimenpiteet, joissa säteilyaltistus potilaalle tai henkilökunnalle 

on tai voi olla suuri. (Parviainen 2008.) Säteilysuojelun ja säteilyaltistuksen optimoinnin 

tueksi säteilyturvakeskus määrittää lisäksi yleisimmille tutkimuksille vertailutasot (So-

siaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000). 

Vertailutaso toimii ohjeena käytännön työssä ja on turvallisen lääketieteellisen säteilyn 

käytön lähtökohta. ERCP:lle säteilyannoksen vertailutasoa ei ole Suomessa asetettu. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata potilaiden saamia säteilyannoksia ERCP:ssa ja 

sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä sekä arvioida, liittyykö toimenpiteisiin determinis-

tisen vaurion riskiä. ERCP:n yhteydessä tehtävien toimenpiteiden kasvavat määrät ja 

toimenpiteiden monimutkaisuus voivat lisätä entisestään potilaan säteilyaltistusta sekä saat-

tavat suurentaa deterministisen vaurion riskiä. Tutkimuksessa kartoitetaan myös säteilyn 

käytön näkökulmasta eri toimintayksiköissä vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haima-

teiden endoskooppisessa kuvantamisessa, sillä säteilyn käyttötavoilla voi olla vaikutusta 

potilaan säteilyannoksen suuruuteen. Potilasannosten selvittämisellä, deterministisen 

riskin arvioimisella ja toimintatapojen kartoittamisella luodaan edellytykset potilaan sä-

teilyaltistuksen optimointiin ja säteilytoiminnan arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa 

saadaan viitteitä kansallisesta säteilyannoksen vertailutasosta. Käytännössä ERCP edel-

lyttää samaa säteilysuojelun tasoa kuin kaikki muutkin toimenpideradiologiset toimenpiteet 

(Buls ym. 2002). 
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2 ENDOSKOOPPISEN LÄPIVALAISUTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Endoskooppinen retrogradinen kolangiopankreatikografia 

 

ERCP on jo yli 45 vuotta vanha sappi- ja haimateiden lääketieteellinen tutkimusmene-

telmä, joka suoritetaan tähystyksen eli endoskopian avulla (Suomen 

Gastroenterologiayhdistys 1999, Kylänpää & Halttunen 2008). ERCP liittää yhteen kak-

si eri lääketieteen alaa, radiologian ja gastroenterologian (Mitchell & Grimm 2003, 11). 

Mahasuolikanavan tähystysmenetelmien kehittyessä useiden toimenpiteiden huomattiin 

hyötyvän merkittävästi läpivalaisusta. Läpivalaisu on hyödyllinen erityisesti tilanteissa, 

joissa tutkimuskohteisiin ei tähystyksen avulla saada suoraa näköyhteyttä. (Adler 2007, 

189.) Läpivalaisua ja jodipitoista varjoainetta apuna käyttäen on mahdollista selvittää 

tarkasti sappi- ja haimateiden anatomia ja patologia (Suomen Gastroenterologiayhdistys 

1999, Kylänpää & Halttunen 2008). Sappitie- ja haimatautien diagnostiikka ja hoito 

muodostavat ERCP:n pääindikaatiot (Glomsaker ym. 2011). ERCP:n aiheet on lueteltu 

tarkemmin taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. ERCP:n aiheet. 

 
Keltaisuus 

Laajentuneet sappitiet 

Sappi- ja haimateiden laajennus 

Sapenjohtimen kivi tai epäily siitä, kiven poisto 

Sappitietulehdus tai epäily sklerosoivasta sappitietulehduksesta 

Epäily sappiteiden kasvaimesta 

Akuutti haimatulehdus, epäily kroonisesta haimatulehduksesta tai haimakasvaimesta 

Sappi- ja haimatiehyiden harjasytologia, biopsia 

Stentin asentaminen, vaihto tai poisto 

Papilla Vateriin kohdistuvat toimenpiteet (esim. sfinkterotomia) 

Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot 

 
(Mukaillen: Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, Glomsaker ym. 2011.)  
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Ensimmäisen kerran ERCP:sta ja onnistuneesta sappiteiden kanyloinnista raportoivat 

McCune, Shorb ja Moscovitz vuonna 1968 (McCune ym. 1968, 752). Sappi- ja haima-

teiden endoskooppinen kuvantaminen ja sen yhteydessä tehtävät toimenpiteet ovat 

olleet tärkeässä asemassa 1970-luvulta lähtien erityisesti sappitietulehdusten, sappileik-

kausten jälkeisten sappitiehytkivien ja sappitietukosten hoidossa (Sand ym. 2005, 763). 

Vuosien varrella ERCP:n aiheet, tekniikka ja välineistö ovat kehittyneet huomattavasti. 

Sappi- ja haimaongelmien hoitokäytännöt ovat muuttuneet ERCP:n myötä vähentäen 

merkittävästi avoleikkauksien määrää, sillä yhä useampia toimenpiteitä on mahdollista 

suorittaa tähystysteitse potilasta säästäen täsmäkirurgian avulla. Tietokonetomografia-, 

magneetti- ja ultraäänitutkimusten yleistyttyä diagnostisten ERCP:n määrä on vähenty-

nyt minimiin. (Pääkkö ym. 2000, Sand ym. 2005, Kylänpää & Halttunen 2008.) 

Magneettikolangiografia (MRCP) on korvannut miltei kokonaan ERCP:n diagnostisena 

tutkimuksena, sillä erilaisten poikkeavien löydösten suhteen sen tarkkuus ja herkkyys 

ovat yli 90 % (Soto ym. 1996, Adamek ym. 1998). Nykykäytännön mukaan ERCP tu-

lisikin kohdentaa vain potilaisiin, joille tehdään samassa yhteydessä endoskooppisia 

sappi- tai haimatietoimenpiteitä (Kylänpää & Halttunen 2008, Laukkarinen 2012). 

 

ERCP suoritetaan sivulle katsovalla duodenoskoopiksi kutsutulla tähystimellä, joka vie-

dään suun ja mahalaukun kautta pohjukaissuolen alkuosaan. Pohjukaissuolen 

seinämässä sijaitseva iso pohjukaissuolinysty (papilla duodeni major), johon sappi- ja 

haimatiet laskevat, kanyloidaan duodenoskoopin läpi ujutetulla katetrilla näkö- ja läpi-

valaisukontrollissa. Hankalassa kanylaatiossa käytetään ohjainvaijeria, jonka sijainti 

sappi- tai haimateissä varmistetaan aina läpivalaisun avulla.  (Suomen Gastroenterolo-

giayhdistys 1999, Kivisaari 2005, Kylänpää & Halttunen 2008, Laukkarinen 2012.) 

Nykyään sappi- ja haimateiden kanyloinnin helpottamiseksi on kehitetty lukuisia uusia 

välineitä, tekniikoita ja menetelmiä. Kanyloinnin onnistuessa tiehyisiin ruiskutetaan ka-

tetrin kautta jodipitoista varjoainetta ja niistä otetaan röntgenkuvia, jotka näyttävät 

sappi- ja haimateiden muodon sekä tiehyissä olevat ahtaumat ja kivet. Diagnostiikan li-

säksi ERCP mahdollistaa biopsioiden tai harjasolunäytteiden ottamisen, sappi- tai 

haimakivien poistamisen, sappi- tai haimatiekaventumien hoitamisen sekä kasvainten 

palliatiivisen hoidon. (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, Kylänpää & Halttunen 

2008.) Miltei kaikissa ERCP:n yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä läpivalaisua tarvi-

taan avustamaan toimenpiteiden suorituksessa sekä arvioimaan niiden onnistumista 

(Boix & Lorenzo-Zúńiga 2011, 142). 
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Valtaosa ERCP:aan tulevista potilaista on iäkkäitä ja huonokuntoisia päivystyspotilaita 

(Sand ym. 2005, 765). Toimenpiteisiin endoskopistin eli tähystystutkimusta suorittavan 

lääkärin lisäksi osallistuvat kaksi hoitajaa, joista yksi huolehtii potilaan tarkasta seuran-

nasta ja toinen avustaa endoskopiassa (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, 1265). 

Tavallisesti ERCP suoritetaan kevyessä sedaatiossa ja antibioottisuojassa huomioiden 

potilaan ikä, perussairaudet ja hoitomyöntyvyys. Potilaalle annetaan lisäksi laskimon-

sisäisesti suolen peristaltiikkaa hillitsevä lääkitys. (Suomen Gastroenterologiayhdistys 

1999, Sand ym. 2005, Tringali ym. 2008.) ERCP-tutkimuksia on tehty myös yleisanes-

tesiassa intuboituille potilaille (Tringali ym. 2008, 93). Eräässä suomalaisessa sairaalassa 

verrattiin potilaan itseannostelulaitteen avulla säätämää sedaatiota anestesialääkärin anta-

maan propofoli-infuusiopohjaiseen sedaatioon ERCP:n aikana. Tutkimustulosten mukaan 

potilaan itse säätämä sedaatio on käyttökelpoinen sedaatiomenetelmä, kun taas anes-

tesialääkärin ohjaamaan infuusiotekniikkaan liittyi liian syvä sedaatio, jolla ei kuitenkaan 

ollut vaikutusta potilaan tai endoskopistin tyytyväisyyteen. (Mazanikov ym. 2009.) 

 

Perinteisesti ERCP toteutetaan potilaan maatessa lähes vatsallaan, joka on optimaalisin 

asento papillan kanyloinnille. Vatsa-asento helpottaa lisäksi tähystimen vientiä nielun 

läpi, mahdollistaa hyvänlaatuisia röntgenkuvia sekä ehkäisee aspiraatiota keuhkoihin. 

Vaihtoehtoisesti ERCP voidaan suorittaa myös potilaan vasemmalla kyljellä tai selkä-

asennossa. (Terruzzi ym. 2005, Ferreira & Baron 2008, Kylänpää & Halttunen 2008, 

Tringali ym. 2008, Boix & Lorenzo-Zúńiga 2011.) Tällöin on kyse useimmiten yleis-

anestesiassa tai mahaleikkauksen jälkeen suoritettavasta ERCP:sta (Tringali ym. 2008, 

93). Tringali ym. (2008) satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin toisiinsa vatsa- ja sel-

käasennon turvallisuutta ja tehokkuutta sedatoiduilla potilailla ERCP:n aikana. ERCP:n 

onnistumisosuus ja komplikaatiot olivat samanlaisia, riippumatta siitä, missä asennossa 

potilas oli tutkimuksen aikana. Tutkijat eivät kuitenkaan suosittele selkäasentoa 

ERCP:ssä päivittäiseen käyttöön tai käytettävän yksiköissä, joissa tutkimusten volyymi 

on pieni. Ferreira ja Baron (2008) päätyivät samoihin tutkimustuloksiin, mutta heidän 

tutkimuksessaan toimenpiteen vaikeusaste oli huomattavasti korkeampi siinä potilas-

ryhmässä, joissa ERCP toteutettiin selällään. Terruzzi ym. (2005) ovat myös esittäneet, 

että selkäasennossa ERCP:n suorittaminen on teknisesti vaativampaa ja ennen kaikkea 

riskialttiimpaa ei intuboiduilla potilailla kardiorespiratorinen (sydämen ja hengityseli-

mistön) tila huomioiden.  
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Invasiivisena toimenpiteenä ERCP:aan liittyy komplikaatioita (Sand ym. 2005, 763). 

Komplikaatioriskien vuoksi ERCP:t toimenpiteineen on tehty aiemmin pääosin vuode-

osastopotilaille. Nykyään taas monissa suurissa endoskopiayksiköissä sappi- ja 

haimatietoimenpiteitä on suoritettu hyväkuntoisille potilaille osittain myös polikliinises-

ti. (Suomen Gastroenterologia-yhdistys 1999, Sand ym. 2005.) ERCP:aan liittyy 

pankreatiitin eli haimatulehduksen, kolangiitin eli sappitietulehduksen, sfinkterotomias-

ta eli papillan halkaisusta aiheutuvan verenvuodon ja suolen puhkeaman riski (Suomen 

Gastroenterologiayhdistys 1999, Mallery ym. 2003, Christensen ym. 2004, Kylänpää & 

Halttunen 2008). Toimenpiteisiin liittyvä kuolleisuusriski on 1 % luokkaa (Christensen 

ym. 2004). Pankreatiitin, joka on yleisin komplikaatio, riskitekijät ovat muun muassa 

vaikea kanylointi, toistuvat haimatiehytruiskutukset, tiehyeen pieni läpimitta ja sfinkte-

rotomia (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999). Komplikaatioriskit kasvavat 

toimenpiteiden lisääntyessä, mutta tulevat toisaalta hyväksyttävämmiksi, koska vaihto-

ehtoisena menetelmänä on usein leikkaus (Kylänpää & Halttunen 2008, 1419). 

 

Käypä Hoito-suosituksen mukaan ERCP:ta ei tulisi suorittaa yksiköissä, joissa niiden 

vuotuinen taajuus jää alle 100 toimenpiteeseen (Suomen Gastroenterologiayhdistys 

1999). Erityisosaamista vaativat endoskooppiset sappi- ja haimatietoimenpiteet tulisi 

keskittää yliopistosairaaloihin ja suuriin keskussairaaloihin (Sand ym. 2005, 763). Muut 

ERCP:n laatua kuvaavat mittarit ovat tähystäjien suositusten mukainen koulutus, selkeät 

toimenpiteiden indikaatiot, antibioottiprofylaksia, halutun tiehyeen kanyloinnin onnis-

tumisosuus yli 85 %, sappitiehyiden syvän kanyloinnin onnistumisosuus yli 80 %, 

komplikaatioiden määrä alle 8 % sekä nopea todetun obstruktion laukaiseminen yli 80 

%:lla potilaista (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, Baron ym. 2006). ERCP:n 

vaikuttavuus on riippuvainen korkeasta toimenpiteiden onnistumisosuudesta sekä alhai-

sesta komplikaatioiden määrästä. Osaaminen kohentaa myös ERCP:n vaikuttavuutta. 

(Baron ym. 2006, 896.) 

 

2.2 Säteilyn käyttöä ja säteilyturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö 

 

Suomessa säteilyn käyttöä ja säteilyturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset ovat Sä-

teilylaki (592/1991) ja Säteilyasetus (1512/1991), Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) sekä Säteilyturvakeskuksen julkaisemat 

Säteilyturvallisuusohjeet, ST-ohjeet (STUK 2010). Lainsäädäntö noudattaa Kansainvä-
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lisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) julkaisemia periaatteita ja suosituksia (Pukkila 

2004, 298). Uudet säteilysuojelun perussuositukset ICRP 103 julkaistiin vuonna 2007 ja 

ne korvaavat toimikunnan edelliset, vuonna 1991 julkaistut suositukset ICRP 60 (Mus-

tonen ym. 2009). Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOM) perustamissopimuksen 

nojalla annettiin säteilysuojelua koskevat direktiivit, perusnormeja esittävä direktiivi 

96/29/Euratom (council directive 96/29/Euratom) ja potilaiden säteilyturvallisuutta kä-

sittelevä direktiivi 97/43/Euratom (council directive 97/43/Euratom), jotka huomioitiin 

myös Suomen lainsäädännössä. ST-ohjeissa esitetyillä säteilytoiminnan yksityiskohtai-

silla säännöksillä pyritään ohjeistamaan laissa vaaditun turvallisuustason toteuttamista 

säteilyn käytössä (Pukkila 2004). 

 

Säteilylain (592/1991) tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydel-

lisiä ja muita haittavaikutuksia. Laki koskee säteilyn käyttöä ja muita toimintoja, joista 

aiheutuu tai voi aiheutua ihmisen terveydelle haitallista altistumista säteilylle. Potilaan 

säteilyaltistuksen tulisi olla lääketieteellisesti oikeutettu ja se tulisi rajoittaa siihen mää-

rään, jota on pidettävä riittävänä tutkimus- tai hoitotulokseen pääsemiseksi. Kliinisessä 

vastuussa oleva lääkäri vastaa omalta osaltaan toimenpiteen lääketieteellisestä oikeutuk-

sesta ja optimoinnista sekä toimenpiteen tulosten kliinisestä arvioinnista. Kliinisen 

vastuun ottaminen edellyttää toimenpiteen laadun mukaista pätevyyttä. (Säteilylaki 

592/1991.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 

(423/2000) säädetään ionisoivan säteilyn käytöstä muun muassa potilaiden tutkimiseen 

ja hoitamiseen. Asetuksessa kiinnitetään huomiota potilaan säteilyaltistukseen, säteilyn 

käytön oikeutukseen ja optimointiin, säteilysuojeluun raskauden ja imetyksen aikana 

sekä henkilökunnan koulutus- ja pätevyysvaatimuksiin. Säteilytoiminnassa käytettävien 

radiologisten laitteiden tulisi täyttää säteilylaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Asetuksessa korostuu vertailutasojen ja 

lähetteen merkitys sekä hoitavan lääkärin ja toimenpiteen suorittajan vastuu säteilyn 

turvallisessa käytössä, joka varmistetaan lisäksi ulkopuolisten tekemien kliinisten audi-

tointien, sisäisten arviointien sekä laadunvarmistuksen avulla. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000.) 
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Turvallisuuskulttuuri säteilyn lääketieteellisessä käytössä perustuu säteilyn käyttöorga-

nisaatioon kuuluvien henkilöiden arvoihin, asenteisiin, uskomuksiin, normeihin sekä 

sosiaalisiin rooleihin ja teknisiin menettelyihin (IAEA 1991). Näiden tekijöiden avulla 

minimoidaan henkilöstön, asiakkaiden ja yleisön altistuminen säteilyn vaarallisille tai 

haitallisille olosuhteille (IAEA 1991) sekä luodaan edellytykset hyvään turvallisuuteen 

säteilyn käyttöorganisaatiossa (Servomaa & Holopainen 2005). Niemen (2006) mukaan 

säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden yhteistyö on turvallisuuskulttuurin 

toteutumisen perusta, jolloin eri ammattiryhmien välisestä hierarkkisesta yhteistyöstä 

tulisi pyrkiä tasavertaiseen toimimiseen säteilyn käyttöorganisaatiossa. Turvallisuus-

kulttuuri toteutuu, kun organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat turvallisuustietoisia, 

motivoituneita, asiantuntevia ja asianmukaisesti koulutettuja. Toiminnan harjoittaja vas-

taa omassa organisaatiossaan säteilyturvallisuudesta sekä huolehtii siitä, että 

säteilytoiminta täyttää säteilylain ja siihen perustuvien säädösten edellyttämät vaati-

mukset ja määräykset. Toiminnan harjoittajalla tarkoitetaan turvallisuusluvan haltijaa, 

yritystä, yhteisöä, säätiötä tai laitosta, joka harjoittaa säteilytoimintaa. (ST-ohje 1.1 

2005.)  

 

2.3 Säteilyn aiheuttamat terveydelliset haittavaikutukset 

 

Röntgensäteily voi aiheuttaa deterministisiä ja stokastisia haittavaikutuksia terveydelle 

(Mahesh 2001, 1034). Stokastiset eli satunnaiset haitat, kuten syöpä ja perinnöllinen 

haitta, ovat säteilyn aiheuttamat tilastolliset haittavaikutukset. Ne johtuvat satunnaisesta 

geneettisestä muutoksesta yhdessä solussa ja ilmenevät pitkän ajan kuluessa säteilyaltis-

tuksesta. (Paile 2002b, 44-45.) Säteily voi saada aikaan solussa DNA-vaurion, joka voi 

johtaa edelleen syövän syntymiseen, mikäli DNA-vaurion korjaus solussa syystä tai toi-

sesta epäonnistuu ja DNA-rakenteeseen jää virhe (Mustonen ym. 2002, 67). Säteilystä 

aiheutuva elinaikainen syöpäriski on noin 5 % yhtä sievertiä kohti. Tutkimuksissa on 

kuitenkin saatu viitteitä säteilyn aiheuttamasta syöpäriskistä jo noin 100 mSv:n suurui-

silla ja sitä pienemmillä annoksilla. (Mustonen ym. 2009, 30-34.)  

 

Ihmisten geneettisten eli perinnöllisten sairauksien kohdalla todisteita säteilyn aiheut-

tamasta riskistä ei ole, mutta kokeelliset tulokset antavat viitteitä siitä, että tuleviin 

sukupolviin kohdistuvat riskit tulee ottaa säteilysuojelussa huomioon. Arvio perinnölli-

sistä vaikutuksista toiseen sukupolveen asti on noin 0,2 % sievertiä kohti koko 
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väestölle. (Mustonen ym. 2009, 30-34.) Geneettiset haitat ovat vanhempien sukusoluis-

sa tapahtuneiden mutaatioiden jälkeläisille välittämät perinnölliset muutokset (Salomaa 

2002, 122).  Stokastisille haittavaikutuksille on olennaista, että haitan todennäköisyys li-

sääntyy säteilyannoksen kasvaessa ja koko elinaikana kertynyt kumulatiivinen annos 

määrää kokonaisriskin. Säteilysuojelussa stokastisten vaikutusten osalta huomioidaan 

kokonaisia väestöryhmiä, sillä yksilön riski on suhteellisen pieni melko suurenkin an-

noksen jälkeen. (Paile 2002b, 46.) 

 

Deterministiset haittavaikutukset, kuten säteilysairaus luuydin- ja suolistovaurioineen, 

säteilypalovamma, sädepneumoniitti, harmaakaihi ja sikiövaurio aiheutuvat suurista 

kerta-annoksista ja tulevat useimmiten ilmi lyhyen ajan sisällä altistuksesta (Mahesh 

2001, Paile 2002b). Deterministisiä haittavaikutuksia voi esiintyä muutaman tunnin tai 

vasta yli 40 viikon kuluttua säteilyaltistuksesta (Balter ym. 2010, 331-334). Kudosvau-

rioiden syntymisellä on yleensä kynnysarvo. Säteilyannoksen kynnysarvon ylittyessä 

deterministisen haitan riski kasvaa merkittävästi (Mahesh 2001). Kynnysarvo määrää 

sen tason, minkä alapuolella säteilyn aiheuttamaa vauriota ei esiinny (Paile 2002b). Sä-

teilyn aiheuttaman kudosvaurion täytyy kuitenkin tapahtua riittävän monessa tietyn 

kudoksen solussa, ennen kuin vaurio on kliinisesti todennettavissa. Kynnysarvon ylä-

puolella annoksen kasvaessa myös vaurion vakavuus kasvaa ja kudoksen toipumiskyky 

heikkenee. (Mustonen ym. 2009, 29.) Säteilysuojelun näkökulmasta yksilöannos on rat-

kaiseva (Paile 2002b, 46).  

 

Säteilypalovamma voi syntyä lääketieteellisen toimenpiteen yhteydessä. Toimenpidera-

diologiaan liittyy yleisesti korkean ihoannoksen vaara, varsinkin käytettäessä 

nykyaikaista läpivalaisulaitetta, jossa on tehostetun toiminnon mahdollisuus. (Paile 

2002c, 57-58.) Säteilyn aiheuttamia ihovaurioita onkin kuvattu potilailla toimenpidera-

diologisten ja kardiologisten toimenpiteiden yhteydessä (Dumonceau ym. 2012, 411). 

Ihovauriot ovat lähes aina odottamattomia seurauksia suoritetuista hoitotoimenpiteistä. 

Niiden vakavuus vaihtelee lievistä ja ohimenevistä vakaviin ja kliinisesti tuhoisiin iho-

reaktioihin. Lievät ihovauriot paranevat usein itsekseen ja ovat hyväksyttäviä 

sivuvaikutuksia, jos toimenpiteen hyödyt parantavat potilaan elämän laatua. Säteilystä 

johtuva kudosvaurio voi sijaita ihon ylimmässä kerroksessa (epidermis), verinahassa 

(dermis) tai ihonalaiskudoksessa. Vaikeat ihovauriot voivat ulottua jopa ihonalaisras-
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vaan tai lihakseen. Ihovaurioiden lisäksi korkea säteilyannos saattaa aiheuttaa ihokarvo-

jen ja hiusten lähtöä. (Balter ym. 2010, 327-336.) 

 

Säteilyn biologiset vaikutukset määräytyvät säteilylajista, säteilyannoksesta, annoksen 

jakautumisesta kudoksissa sekä annosnopeudesta (Paile 2002c, 50). Säteilytetyn ihoalu-

een koko, säteilytysten välillä kulunut aika sekä potilaaseen liittyvät seikat vaikuttavat 

myös kudosvaurion syntymiseen ja sen vakavuuteen (Balter ym. 2010, 336). Pehmeä 

röntgensäteily absorboituu pinnallisiin kudoksiin ja vaurioittaa ensisijaisesti ihoa, kun 

taas kova röntgensäteily voi saada aikaan jo luuydinvaurion ja suolistovaurion. Suuruu-

deltaan 2 Gray:n säteilyannos voi aiheuttaa jo hyvin heikkoa punoitusta altistuneella 

alueella. Mitä korkeampi on potilaan saama säteilyannos, sitä aikaisemmin ja sitä voi-

makkaammin ihopunoitus alkaa. (Paile 2002c, 50-57.) Kliinisesti merkittävät reaktiot 

ilmaantuvat kuitenkin säteilyannoksen ollessa vasta yli 5 Grey:tä (Balter ym. 2010, 

327). Gray (Gy) on absorboituneen annoksen yksikkö (ST-ohje 12.4 2005).  

 

Säteilyn vaikutukset yksittäisen solun tasolla ovat vaikeasti ennakoitavissa, koska sätei-

ly jakautuu kudoksessa hyvin epätasaisesti (Mustonen & Salo 2002, 29). Säteilyannos 

saa aikaan samankaltaisen alkureaktion, riippumatta altistetun ihoalueen koosta. Koste-

aa hilseilyä aiheuttavan säteilyannoksen jälkeen, kooltaan pienempi ihoalue paranee 

nopeammin altistuneen alueen reunoista alkaen solujen liikkumisen ja kiinnittymisen 

vuoksi. Mikäli sama ihoalue altistuu toistamiseen usean Grey:n säteilyannokselle, edel-

lisen altistuksen tiedot on otettava huomioon arvioitaessa potilaan ihoreaktion 

mahdollisuutta. Edellisten toimenpiteiden jäännösvaikutukset voivat vaikuttaa ihon ja 

ihonalaiskudoksen vasteeseen seuraavien altistusten kohdalla. Toimenpideradiologialle 

onkin tyypillistä, että toimenpiteet suoritetaan useissa jaksoissa. Säteilyaltistuksen jäl-

keen subletaali eli yhden rihman DNA-vaurio ei ehdi korjaantua, mikäli toimenpide 

toistetaan samana tai peräkkäisinä päivinä. Aiemmin säteilytetty iho näyttää usein nor-

maalilta, mutta reagoi poikkeuksellisesti altistuessaan uudelleen säteilylle. (Balter ym. 

2010, 326-335.)  

 

Annosnopeuden merkitys deterministisen vaurion synnyssä on ratkaiseva, sillä jos altis-

tus on pitkittynyt, kynnysarvo on silloin korkeampi ja haitta-aste jää pienemmäksi 

(Paile 2002b, 46). Annosnopeudet ihon pinnalla vaihtelevat suuresti riippuen suoritetta-

van toimenpiteen luonteesta ja potilaan koosta (Balter ym. 2010, 328). Potilaaseen 
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liittyvät tekijät, kuten tupakointi, huono ravitsemustila, vahingoittunut ihon eheys, liha-

vuus, päällekkäiset ihopoimut sekä säteilytetyn ihon sijainti vaikuttavat myös 

kudosvaurioiden ilmaantumiseen (Hymes ym. 2006). Ihmisten herkkyys säteilylle on 

hyvin yksilöllistä, herkkyys voi vaihdella myös fysiologisista syistä (Mustonen ym. 

2002, 70). Tutkimuksissa on todettu, että vaaleahiuksiset ja vaaleaihoiset yksilöt ovat 

herkempiä säteilylle (Balter ym. 2010, 329). 

 

2.4 Potilaan säteilysuojelun periaatteet 

 

Euroopan Unionin julkaisema potilaiden säteilyturvallisuutta käsittelevä direktiivi 

97/43/Euratom (MED-direktiivi) on edesauttanut säteilysuojelun kehittymistä lääkinnäl-

lisessä säteilyn käytössä tuoden uusia vaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöön 

(Servomaa & Kettunen 2005, 565). Säteilysuojelun tavoitteena on suojata mahdolli-

simman paljon ihmisyksilöitä, heidän jälkeläisiään ja koko ihmisväestöä ionisoivan 

säteilyn haittavaikutuksilta turvallisella säteilyn käytöllä, hyväksyttävää säteilyn käyttöä 

ja säteilylle altistavaa toimintaa kuitenkaan tarpeettomasti rajoittamatta (ST-ohje 1.1 

2005). Säteilysuojelu koskee kaikkia lähettäviä lääkäreitä ja terveydenhuollon työnteki-

jöitä, jotka ovat tekemisissä säteilyn käytön kanssa. He ovat vastuussa potilaiden 

säteilysuojelusta sekä tutkimuksista ja hoidoista, joissa käytetään säteilyä. (Järvinen 

2005.) 

 

Säteilylain (592/1991) mukaan säteilyn käyttö ja muu säteilyaltistusta aiheuttava toi-

minta on hyväksyttävää, kun se täyttää oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuoja-

periaatteet. Oikeutusperiaate toteutuu, kun toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi 

kuin siitä aiheutuva haitta. Käytettävissä olevat vaihtoehtoiset tutkimus- ja hoitomene-

telmät sekä näiden menetelmien tehokkuus, edut ja riskit on otettava huomioon 

arvioitaessa toimenpiteen hyötyjä tai siitä aiheutuvia haittoja. Optimointiperiaatteen 

mukaan toiminnasta aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus on pidettävä niin 

alhaisena kuin toimenpiteeseen nähden on mahdollista (ALARA-periaate = as low as 

reasonably achievable). Yksilönsuojaperiaatteella velvoitetaan, ettei yksilön säteilyaltis-

tus ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja. Yksilönsuojaperiaate ei koske 

potilaan säteilyaltistusta, vaan annosrajat on annettu säteilytyötä tekeville työntekijöille 

ja muille henkilöille. (Säteilylaki 592/1991, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sätei-

lyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000.)  
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Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan uusissa säteilysuojelun perussuosituksissa 

(ICRP 103) korostetaan erityisesti optimoinnin merkitystä säteilyn lääketieteellisessä 

käytössä. Optimointia pidetään lähdekohtaisena prosessina, jossa altistumisen todennä-

köisyys, altistuvien henkilöiden lukumäärä ja yksilöannokset tulee pitää niin pieninä 

kuin käytännössä on mahdollista erilaisilla toiminta- ja työtavoilla. Optimointi edellyt-

tää sitoutumista kaikilla organisaatiotasoilla sekä asianmukaisia toimintakäytäntöjä ja 

resursseja. Optimointiperiaatetta tulisi soveltaa samalla tavalla kaikissa altistustilanteis-

sa. ICRP on antanut tarkempia suosituksia optimoinnin toteuttamiseksi säteilyn 

käyttöpaikalla julkaisuissaan ICRP 37, 55, 60 ja 101. (Mustonen ym. 2009.)  

 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA, International Atomic Energy Agency), 

Yhdysvaltalainen gastrointestinaalisen endoskopian yhdistys (ASGE, The American 

Society for Gastrointestinal Endoscopy) sekä Maailman gastroenterologian organisaatio 

(WGO, World Gastroenterology Organisation) ovat laatineet yhteistyössä oppaan sätei-

lysuojelusta endoskooppisessa säteilyn käytössä (Uradomo ym. 2009). Euroopan 

gastrointestinaalisen endoskopian yhdistys (ESGE) on myös julkaissut omat säteilysuo-

jelua koskevat pääperiaatteet ERCP:ssa (Dumonceau ym. 2012). Molemmissa oppaissa 

annetaan suosituksia säteilysuojelun toteuttamiseksi sekä käsitellään erityisryhmien sä-

teilysuojelua ERCP:n aikana. 

 

Radiologisissa tutkimuksissa lapsipotilaat ovat erityisasemassa säteilysuojelun näkö-

kulmasta, koska lapset ovat herkempiä säteilylle aikuisiin verrattuna. Lapsuudessa saatu 

säteilyaltistus tuottaa suuremman lisäriskin kuin vastaava altistus aikuisiässä. Tämän 

vuoksi lasten läpivalaisututkimukset on syytä keskittää erikoissairaanhoitoon ja ne tulisi 

tehdä vain erikoislääkärin arvion perusteella. (STUK 2005b, STUK 2008a.) Pediatristen 

potilaiden osuus ERCP:sta on suhteellisen pieni, koska sappi- ja haimatiesairaudet ovat 

lapsilla melko harvinaisia. Tosin tähystimien kehittyessä, lasten tähystystutkimusten 

määrä on kasvanut huomattavasti vuosien saatossa. Kansainvälisten tutkimusten mu-

kaan ERCP on turvallinen ja hyödyllinen lapsipotilailla, kun sen suorittaa kokenut 

erikoislääkäri (Vegting ym. 2008, Paris ym. 2010.) Säteilyaltistuksen vuoksi ERCP:aan 

lapsipotilaiden kohdalla on oltava vahva kliininen indikaatio ja ERCP:n tulisi olla luon-

teeltaan terapeuttinen. Säteilysuojelusta on huolehdittava erityisen tarkasti ja 

säteilyherkät elimet on suojattava toimenpiteiden aikana. (Dumonceau ym. 2012, 418.) 

Käytettävissä olevat vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät on myös otettava huomioon 
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toimenpiteen oikeutuksen arvioinnissa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn 

lääketieteellisestä käytöstä 423/2000). Magneettikolangiografia ja endoskooppinen ult-

raäänitutkimus ovat tarkkoja tutkimusmenetelmiä ERCP:n rinnalla sappitiehytkivien 

tunnistamisessa (Dumonceau ym. 2012, 410).  

 

Päätettäessä hedelmöitymisikäisen naisen radiologisesta tutkimuksesta raskauden mah-

dollisuus on huomioitava sikiön säteilyriskin vuoksi (Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000, Kettunen 2004). Säteilyn biologiset 

vaikutukset raskauden aikana riippuvat säteilyannoksesta, säteilyn annosnopeudesta ja 

raskauden vaiheesta. Säteilyaltistus raskauden aikana voi vahingoittaa sikiön kudoksissa 

suurta solujoukkoa ja aiheuttaa keskenmenon, epämuodostumia, henkistä jälkeenjäänei-

syyttä, älykkyyden alenemista ja pienipäisyyttä. Sikiökauden aikainen säteilyaltistus voi 

aiheuttaa syntyvälle lapselle myös stokastista haittaa. (Paile 2002a, 132-137.) Raskauden 

aikana suoritetuista ERCP:sta on tutkimusnäyttöä kansainvälisellä tasolla. Raskauden ai-

kana toteutettu terapeuttinen ERCP näyttää olevan tehokas ja turvallinen sekä äidille että 

sikiölle, kun huolehditaan riittävästä säteilysuojauksesta, optimoidaan tutkimustekniikka 

ja minimoidaan sikiölle aiheutuva säteilyaltistus. (Tham ym. 2003, Kahaleh ym. 2004, 

Gupta ym. 2005, O’Mahony 2007.) Välttämättömissä tilanteissa ERCP raskaana olevalle 

naiselle tulisi toteuttaa raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ja kokeneen erikois-

lääkärin suorittamana (Dumonceau ym. 2012, 410).  

 

2.5 Radiologisten tutkimusten potilasannosten vertailutasot 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 

(423/2000) säädetään toiminnan harjoittajan velvollisuudesta ottaa käyttöön omassa 

toiminnassaan röntgentutkimuksia varten vertailutasot, jotka Säteilyturvakeskus on 

määrittänyt yleisimmille tutkimuksille MED-direktiivin (97/43/Euratom) velvoittamana. 

Vertailutasot ovat päätöksiä säteilyannostasosta, joka on määritetty standardikokoisten 

potilaiden mukaan, ja joiden ei oleteta ylittyvän hyvän käytännön mukaan tehtävissä 

toimenpiteissä. Vertailutasoja ei sovelleta yksittäisten potilaiden säteilyannosten arvi-

oinnissa, vaan niiden avulla helpotetaan säteilysuojelun optimointia sekä tunnistetaan 

tavanomaista suurempia säteilyaltistuksia aiheuttavia röntgenlaitteita ja -toimintoja. 

(Euroopan komissio 1999, STUK 2005a, STUK 2005b.) 
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Säteilyn käyttöorganisaatiossa vertailutasojärjestelmän kohteena olevat potilasannokset 

arvioidaan osana säännönmukaista laadunvarmistustoimintaa. Vertailutasoja suurempi-

en annosten syy on tiedostettava ja selvitettävä sekä ryhdyttävä korjaaviin 

toimenpiteisiin potilaan säteilyaltistuksen pienentämiseksi. (Euroopan komissio 1999.) 

Toisaalta tarvittaessa tavallista parempaa kuvanlaatua, vertailutasoa suuremman sätei-

lyaltistusten käyttäminen on perusteltua. Toiminnan harjoittaja voi määritellä 

vertailutasot omaan käyttöönsä niille tutkimuksille, joille Säteilyturvakeskus ei ole aset-

tanut vertailutasoa. (STUK 2005a, STUK 2005b.) Tutkimuksissa, joita varten ei ole 

asetettu vertailutasoja, on suositeltavaa käyttää kuvien määrän ja läpivalaisuaikojen kes-

kiarvoa tilapäisinä diagnostisina vertailutasoina (Euroopan Komissio 1999). 

 

Säteilyaltistus määritetään koko tutkimuksen perusteella annoksen ja pinta-alan tulona 

(DAP) vähintään 100 peräkkäiselle potilaalle, jonka yhteydessä lasketaan DAP-arvojen 

ja läpivalaisuaikojen keskiarvot (STUK 2005a). Tutkimusten määrää ja säteilyannoksia 

kuvaava käyrä on yleensä jatkuva ja positiivisesti vino jakauma, jossa pääosa havain-

noista on keskiarvoa pienempiä ja suurimmat arvot sijoittuvat annosjakauman loppuun. 

Tutkimusmääriä ja säteilyannoksia osoittavassa käyrässä asianmukainen diagnostisen 

vertailutason raja on 75 % annoksista, ns. kolmas kvartiili. Kolmas kvartiili on käytän-

nöllinen lähtökohta tilanteille säteilyn käytössä, jotka vaativat tarkempaa selvittelyä. 

Diagnostisessa radiologiassa vertailutasojen tulisi olla korkeampia kuin mitattujen poti-

lasannosten tai fantomilla tehtyjen mittausten mediaani ja keskiarvo. Vertailutason 

asettaminen vaatii suhteellisen laajan ja kaikkia tutkimusyksiköitä kattavan aineiston, 

sillä diagnostisessa radiografiassa vertailutasojen olisi perustuttava annoksiin, joita on 

mitattu erityyppisissä sairaaloissa. (Euroopan komissio 1999.)  

 

Toimenpideradiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä vertailutaso on Suomessa mää-

ritelty ainoastaan sepelvaltimoiden röntgentutkimukselle (CA) sekä 

läpivalaisuohjauksessa tehtävälle sepelvaltimoiden pallolaajennukselle (PTCA) (STUK 

2005a). ERCP:lle vertailutasoa ei ole asetettu. Kansainvälisesti saatavilla oleva tieto 

koskien vertailutasoa ERCP:ssa on myös rajallinen (Dumonceau ym. 2012, 413). Ver-

tailutasoa määrittävän annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) kolmas kvartiili 

terapeuttisessa ERCP:ssa vaihtelee eri kansainvälisten tutkimusten mukaan 33.0 ja 60.3 

Gy·cm² välillä (Buls ym. 2002, Tsalafoutas ym. 2003, Brambilla ym. 2004). Iso-

Britannian ja Pohjoismaiden säteilysuojeluviranomaiset ehdottavat puolestaan ERCP:n 
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kansalliseksi vertailutasoksi 50 Gy·cm² ja 20 Gy·cm² (Widmark ym. 2001, Hart ym. 

2009). Säteilyturvakeskuksen vuosina 1998–1999 toteuttaman kattavan potilasannos-

määrityksen mukaan DAP:n kolmas kvartiili ERCP:ssa oli myös 20 Gy·cm² (Servomaa 

ym. 2000). Läpivalaisuaikojen kolmas kvartiili ERCP:ssa eri tutkimuksissa on ollut vä-

lillä 3,5–8,3 minuuttia (Buls ym. 2002, Tsalafoutas ym. 2003, Sulieman ym. 2011).   

 

2.6 Potilaan säteilyaltistusta kuvaavat suureet 

 

Säteilyaltistuksen määrää kuvaavana mittasuureena käytetään säteilyannosta, joka il-

moittaa säteilyaltistuksesta mahdollisesti yksilölle aiheutuvaa terveydellistä 

haittavaikutusta. Henkilön säteilyaltistus voidaan kuvata absorboituneen annoksen, 

efektiivisen annoksen, ekvivalenttiannoksen, pinta-annoksen (ESD) tai pinta-ala-

annoksen avulla (DAP). (Tapiovaara ym. 2004.) Kollektiivisen annoksen avulla arvioi-

daan väestön kokonaissäteilyriskiä, joka koostuu ryhmään kuuluvien yksilöiden 

efektiivisten annosten summasta (Marttila 2002, 89). 

 

Absorboitunut annos on säteilyaltistuksen mittaamisessa käytettävä perussuure, joka 

kuvaa ionisoivasta säteilystä aineen massa-alkioon siirtynyttä keskimääräistä energiaa 

jaettuna alkion massalla. Absorboitunut annos voidaan ilmoittaa jokaisessa väliaineessa, 

johon säteily kohdistuu ja se ilmoitetaan yleensä jonkin yksittäisen kudoksen tai elimen 

keskimääräisenä absorboituneena annoksena. Kehon osan altistuessa suurelle säteilyan-

nokselle, jolloin deterministisen vaurion riski kasvaa, on aiheellista kuvata annosta 

tähän kudokseen absorboituneen annoksen avulla. Röntgentoiminnassa, kuten useim-

missa läpivalaisututkimuksissa, tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun tarvitaan hyvin 

pitkäaikaista, kymmeniä minuutteja kestävää ja saman kohdan läpivalaisua. Absorboi-

tuneen annoksen yksikkö on gray (Gy). (Marttila 2002, ST-ohje 12.4 2005.) 

Läpivalaisututkimusten yhteydessä usein esiintyvä suure on annosnopeus. Annosnopeus 

ilmoittaa absorboituneen annoksen aikayksikköä kohden eli kuinka suuri säteilyannos 

kudokseen kohdistuu tietyssä ajassa. (Marttila 2002.) Tavallisimmin käytetty aikayksik-

kö on tunti (Gy/h). Annosnopeutta voidaan käyttää myös efektiivisen annoksen 

yhteydessä, jolloin yksikkönä on sievert (Sv/h). (Paile 1996.) 

  

Säteilyn terveydelliset haittavaikutukset riippuvat absorboituneen annoksen lisäksi sä-

teilyn laadusta ja energiasta. Ekvivalenttiannos ilmaisee terveydellistä haittaa ja sen 
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laskemisessa huomioidaan kullekin säteilylajille ominainen painotuskerroin, joka kuvaa 

säteilyn laatua. Painotuskerroin määräytyy sen mukaan, miten säteily kykenee aiheut-

tamaan haittaa elävässä kudoksessa. Ekvivalenttiannoksen yksikkö on sievert (Sv). 

Kudoksiin ja eri elimiin kohdistuneen säteilyannoksen terveydellistä kokonaishaittaa 

kuvaa efektiivinen annos. Efektiivisen annoksen laskemisessa huomioidaan eri elinten 

painotuskertoimet, jotka kuvaavat elinten ja kudosten erilaista säteilyherkkyyttä. Yksi-

lön saamaa kokonaisannosta arvioidaan laskemalla yhteen eri elimille aiheutuneet 

säteilyannokset. Efektiivisen annoksen yksikkö on myös sievert (Sv). (Tapiovaara ym. 

2004, ST-ohje 12.4 2005.) Efektiivinen annos ei kuitenkaan kuvaa tarkasti yksilölle 

röntgentutkimuksista aiheutuvaa haittaa, koska se on määritelty keskimääräiselle väes-

tölle. Röntgentutkimuksissa potilas ei aina edusta keskimääräistä väestöä, vaan voi 

poiketa siitä iän ja sukupuolen mukaan (Tapiovaara ym. 2004, 127-128).   

 
Natiivi- ja läpivalaisututkimuksissa potilasannosten ilmaisemisessa käytettävät suuret 

ovat ESD (Entrance Surface Dose) ja DAP (Dose Area Product). ESD on absorboitunut 

annos iholla eli pinta-annos säteilykeilan keskipisteessä, johon sisältyy primäärisätei-

lyn ja takaisin siroavan säteilyn tuottama annos. Pinta-annos voidaan mitata potilaan 

iholle tai fantomin pinnalle asetetulla annosmittarilla, laskea röntgenputken säteily-

tuoton perusteella tai määrittää annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) avulla. (STUK 

2004.) Pinta-annos kuvaa paikallista absorboitunutta annosta potilaan iholla eikä poti-

laan kokonaisaltistusta, mutta se on hyödyllinen, kun halutaan vertailla eri aikoina tai 

eri tutkimuspaikoissa otettujen röntgenkuvien annostasoa. Pinta-annos soveltuu hyvin 

myös determinististen säteilyvaurioiden riskin arvioimiseen, mutta parhaiten se sopii 

natiivitutkimusten yksittäisten projektioiden tarkkailuun. Läpivalaisututkimuksissa 

pinta-annoksen käyttö on vähäisempää ja hankalampaa kuin natiivitutkimuksissa, koska 

kuvausparametrit, potilaan asento ja kuvauskohteen koko muuttuvat usein läpivalaisun 

aikana. (Toivonen ym. 2000, Tapiovaara ym. 2004.) Pinta-annoksen yksikkö on gray 

(Gy) (ST-ohje 1.9 2008). 

 

DAP on pinta-ala-annos eli säteilykeilan poikkileikkauksen pinta-alan ja annoksen tu-

lo, joka kuvaa potilaaseen säteilystä siirtyvää energiaa. Annoksen ja pinta-alan tulo 

mitataan röntgenputken kaihtimiin kiinnitetyllä litteällä ionisaatiokammiolla, DAP-

mittarilla. (STUK 2004.) Annoksen ja pinta-alan tulo on pinta-annosta parempi suure 

selvittämään potilaan tutkimuksesta saamaa säteilyaltistusta ja stokastista riskiä. DAP 
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ottaa huomioon kenttäkoon vaikutuksen, koska potilaan säteilyaltistus kasvaa säteilykei-

lan koon suurentuessa. DAP-mittauksessa ei huomioida ilman vaimennusta, säteilyn 

takaisinsirontaa potilaasta tai röntgenputken kaihtimen rakenteista eikä etäisyyden vai-

kutusta. (Tapiovaara ym. 2004, 122-125.) Annoksen ja pinta-alan tulon yksikkö on 

Gy·cm² (ST-ohje 1.9 2008).  

 

2.7 Potilaan säteilyaltistus ERCP:ssa ja säteilyaltistukseen vaikuttavat tekijät 

 

Vuonna 2006 ERCP:t toimenpiteineen muodostivat Yhdysvalloissa lähes 4-5 % väestön 

kollektiivisesta annoksesta. Niiden osuus kaikista läpivalaisuohjatuista tutkimuksista ja 

toimenpiteistä oli 8,5 % ja keskimääräinen efektiivinen annos oli 4 mSv. (NCRP 2009.) 

Potilaan säteilyaltistus ERCP:ssa vaihtelee huomattavasti kansainvälisten tutkimusten 

mukaan. Diagnostisessa ERCP:ssa annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) on ollut 4.7–26.2 

Gy·cm², läpivalaisuaika 1.0–3.1 minuuttia ja röntgenkuvien lukumäärä 1.6–3.2. Vastaa-

vasti terapeuttisessa ERCP:ssa DAP vaihtelee 8.1–89.8 Gy·cm² välillä, läpivalaisuaika 

on ollut 1.6–10.5 minuuttia ja röntgenkuvien lukumäärä 2–7. (Taulukko 2.) Terapeutti-

sessa ERCP:ssa säteilyannokset ovat keskimäärin korkeampia diagnostiseen ERCP:n 

verrattuna, mikä johtuu lähinnä toimenpiteiden monimutkaisuudesta sekä niiden vaati-

masta pidemmästä läpivalaisuajasta.  (Boix & Lorenzo-Zúńiga  2011, Dumonceau ym. 

2012). Säteilyannoksen ja läpivalaisuajan välillä on eri tutkimuksissa todettu olevan yh-

teyttä (Boix & Lorenzo-Zúńiga  2011, 143). 

 

Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten läpivalaisulaitteen tekniset 

ominaisuudet, kuvausgeometriset seikat, kyseessä oleva tutkimus tai toimenpide sekä 

potilaan ikä ja koko (Mahesh 2001, Boix & Lorenzo-Zúńiga 2011, Dumonceau ym. 

2012). Poikkeavuus ylemmän ruoansulatuskanavan anatomiassa, joka johtuu esimerkik-

si mahalaukkuun kohdistuvista leikkauksista (Billroth II, gastrektomia, Roux-en-Y), voi 

hankaloittaa papillan kanylointia ja vaikuttaa siten myös potilaan säteilyannoksen suu-

ruuteen (Kim ym. 2010, Katsinelos ym. 2012, Vihervaara 2013).  

 

Hyödyntämällä nykyaikaisten läpivalaisulaitteiden teknisiä ominaisuuksia voidaan pie-

nentää potilaan säteilyannosta ja vähentää ihovaurion riskiä toimenpideradiologisissa 

toimenpiteissä. Läpivalaisulaitteissa on monenlaisia toimintoja, käyttötapavalintoja ja 

automaattisia säätöjä, joiden parametreja muuttamalla voidaan vaikuttaa kuvan laatuun 
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sekä potilaan säteilyannokseen. Riippuen läpivalaisulaitteen tyypistä säädettävät toi-

minnot voivat olla läpivalaisukuvan elektroninen suurennus, annosnopeusautomatiikka, 

kirkkausautomatiikka, annosnopeusautomatiikan tason ja toimintatavan valinnat, puls-

saavaan läpivalaisuun liittyvät valinnat, kohdeautomatiikan valinnat, fokuskoon ja 

suodatuksen valinnat sekä haja-säteilyhilan käytön valinta. (Mahesh 2001, Tapiovaara 

ym. 2004.) Läpivalaisulaitteen käyttäjän tulisi tuntea kaikkien laitteessa olevien kytki-

mien ja valintamahdollisuuksien käyttötarkoituksen ja niiden vaikutuksen potilaan 

säteilyannokseen. Tämä puolestaan edellyttää laitteen perusteellista käyttökoulutusta 

sekä helposti saatavilla olevia kirjallisia käyttöohjeita. (Tapiovaara ym. 2004, 144.) 

 

Taulukko 2. Potilaan säteilyaltistus diagnostisessa ja terapeuttisessa ERCP:ssa: annok-

sen ja pinta-alan tulon DAP (Gy·cm²), läpivalaisuajan (minuuttia), kuvien lukumäärän 

(kpl), pinta-annoksen ESD (mGy) ja efektiivisen annoksen E (mSv) keskiarvo.  

 

 Lkm DAP 
(Gy·cm²) 

Läpivalai-
suaika 
(min) 

Kuvien 
luku-
määrä 

ESD 
(mGy) 

E 
(mSv) 

1 Sulieman ym. 2011 57ª  2,9 2,6 75,6 4,2 
2 Rodriquez-Peralvarez 

ym. 2011 
393 8,2* 2,75  30,7* 0,44* 

3 Tsapaki ym. 2011 157ª 3,1* 2,6* 2*   
4 IAEA 2010       
 Sairaala 1 10 20 6,0    
 Sairaala 2 39 65,3 3,7    
5 Olgar ym. 2009 23b 26,2 1,9 3,2 85 6,6 
  8ª 89,8 5,1 7 235,7 21,6 
6 Samara ym. 2009 24a 216 4,5 6   
7 Singhal ym. 2006 31b 4,7 1,0    
  247ª 8,1 1,6    
8 Brambilla ym. 2004 383 28 6,4    
9 Tsalafoutas ym. 2003 7b 13,7 3,1 1,6 55 2,9 
  21ª 41,8 6,0 2,9 178,9 8,7 
10 Hart ym. 2002 5060 15,5 4,5 4   
11 Buls ym. 2002 54ª 49,9 6,0  347 9,9 
12 Larkin ym. 2001 8b 13,5 2,3 2,8  3,1 
  12ª 66,8 10,5 3,7  12,4 
13 Heyd ym. 1996 72  13,6 16 80  
14 Chen ym. 1996 8b    84,9°  
  12ª    119,6°  
* Mediaani  ª terapeuttinen ERCP b diagnostinen ERCP  

° Muutettu kaavalla: 1 R = 0,0096 Gy (Saha 2013.) 
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ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä suositellaan käyttämään jatkuvan 

läpivalaisun sijasta pulssaavaa läpivalaisua ja mahdollisimman alhaista pulssitaajuutta 

(Dumonceau ym. 2012, 410), sillä pitkä säteilytysaika ja suuri annosnopeus kasvattavat 

potilaan säteilyannosta (Parviainen 2008, 29). Pulssaavassa läpivalaisussa säteilytys on 

päällä valituin pulssiaikavälein (Tapiovaara ym. 2004, 42), jolloin käytettäväksi annos-

tasoksi voidaan valita joko matala, normaali tai korkea (Mahesh 2001, Parviainen 

2008). Singhal ym. (2006) ja Kurihara ym. (2012) ovat todenneet, että pulssaavan läpi-

valaisun käyttö jatkuvan läpivalaisun sijasta ERCP:ssa vähentää tutkimuksen 

läpivalaisuaikaa ja pienentää potilaan säteilyannosta menettämättä tehoa ja lisäämättä 

riskiä potilaalle. Satunnaistetun seurantatutkimuksen mukaan aika-rajoitettu läpivalaisu, 

jossa läpivalaisu keskeytyi aina 3 sekunnin välein, vähensi myös merkittävästi ERCP:n 

ja sen yhteydessä tehtävien toimenpiteiden kokonaisläpivalaisuaikaa (Uradomo ym. 

2007).  

 

Potilaan säteilyannoksen tulisi koostua enimmäkseen läpivalaisusta aiheutuvasta annoksesta 

(Larkin ym. 2001), koska röntgenkuvauksessa säteilyn annosnopeus on moninkertainen ta-

vanomaiseen läpivalaisussa käytettävään annosnopeuteen verrattuna (Tapiovaara ym. 2004, 

56). Käyttämällä viimeisen läpivalaisukuvan näyttötoimintaa (LIH, last image hold) läpiva-

laisukuva voidaan pysäyttää ja siirtää kuvankatselumonitorille, jolloin sitä voidaan 

tarkastella ilman potilaan jatkuvaa säteilytystä (Mahesh 2001, 1041). Menetelmällä on to-

dettu olevan potilaan säteilyaltistusta vähentävä vaikutus (Wilson ym. 1994). LIH-

läpivalaisukuvia on mahdollista käyttää löydöksen dokumentointiin röntgenkuvien sijaan. 

Muita mahdollisia keinoja potilaan säteilyannoksen pienentämiseksi ovat muun muassa 

jännitteen kasvattaminen, kuparisuodatuksen käyttäminen, kuva-alueen tarkka rajaus sekä 

elektronisen kuvasuurennoksen välttäminen. (Dumonceau ym. 2012, 410.) Läpivalaisu-

suunnan vaihto pitkissä toimenpiteissä vähentää deterministisen vaurion riskiä, koska 

säteilyannos jakautuu silloin suuremmalle ihoalueelle (Mahesh 2001, 1041). Röntgenputken 

tulisi sijaita mahdollisimman kaukana ja kuvareseptorin mahdollisimman lähellä potilasta, 

sillä säteilyn intensiteetti on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön (Dumonceau ym. 

2012, 417). Kohde-kuvareseptorin etäisyyden lisääntyessä, sekä geometrinen suurennos että 

potilaan ihoannos kasvavat (Mahesh 2001, 1042). Lisäksi suurikokoisen ja lihavan potilaan 

tutkimisessa tarvittava säteilyannos on moninkertainen pienikokoiseen potilaaseen verrattu-

na (Uradomo ym. 2009), sillä 3-4 cm potilaan paksuudessa kaksinkertaistaa 

säteilyannoksen. 
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Läpivalaisututkimuksissa ja läpivalaisuohjatuissa toimenpiteissä toimenpiteen suoritta-

jan ammattitaidolla on vaikutusta potilaan saamaan säteilyannokseen (Tapiovaara ym. 

2004). Tähystystutkimuksia tekevän lääkärin kokemuksella ja asiantuntemuksella on 

todettu olevan yhteyttä suurempaan kanyloinnin onnistumisosuuteen (Freeman & Guda 

2005) sekä alhaisempaan potilaan säteilyannokseen ERCP:ssa (Uradomo ym. 2006, Jor-

gensen ym. 2010). Toisen lääkärin osallistuminen ERCP:aan ja sen yhteydessä tehtäviin 

toimenpiteisiin kasvattaa tutkimusten mukaan läpivalaisuaikaa sekä lisää potilaan sätei-

lyaltistusta (Li ym. 2004, Kim ym. 2010). Tietyt ERCP:n yhteydessä tehtävät 

toimenpiteet, kuten stentin asentaminen, kivien murskaus tai poisto, sfinkterotomia, 

koepalojen otto sekä sappi- tai haimateiden laajennus, aiheuttavat tavallista suuremman 

säteilyaltistuksen potilaalle. Johtovaijerin käyttö kanyloinnissa ja kaksoisvaijerimene-

telmä ovat myös yhteydessä pitempään läpivalaisuaikaan ja suurempaan 

säteilyannokseen. (Uradomo ym. 2006, Kim ym. 2010, Katsinelos ym. 2012.) Itoi ym. 

(2009) ovat todenneet tutkimuksessaan, että sfinkterotomia yhdistettynä sappitien sulki-

jalihaksen pallolaajennukseen (LBD, large balloon dilatation) suurten sappitiehytkivien 

poistossa lyhentää tutkimuksen kestoa sekä vähentää läpivalaisuaikaa verrattuna pelk-

kään sfinkterotomian käyttöön.  

 

2.8 Säteilyn käyttöympäristö ja säteilyn käyttötavat  

 

ERCP:ta ja siihen liittyviä toimenpiteitä tehdään nykypäivänä röntgenosastoilla sekä 

gastroenterologian poliklinikoissa ja leikkaussaleissa, joihin on hankittu oma läpiva-

laisulaite (Buls ym. 2002, Sand ym. 2005, Adler 2007). ERCP liitetään usein 

toimenpideradiologiaan, vaikka radiologin sijasta toimenpiteet suorittaa gastroenterolo-

gi tai jopa yleiskirurgi (ICRP 2010, Tsapaki ym. 2011). ERCP toimenpiteineen 

toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat tutkimusyksikön toimintata-

voista riippuen sairaanhoitajia, anestesiatiimi, erikoistuvia lääkäreitä sekä 

röntgenhoitaja (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1999, Buls ym. 2002, Adler 2007, 

Kim ym. 2010, Tsapaki ym. 2011).  

 

Tavallisesti ERCP:ssa on kaksi sairaanhoitajaa, yksi huolehtii potilaan vitaalitoimin-

noista ja toinen avustaa lääkäriä välineiden käytössä (Chen ym. 1996, 2). 

Anestesiatiimiä tarvitaan ERCP:ssa yleensä vain erikoistapauksissa, useimmiten poti-

laan laskimosedaatiosta huolehtii toimenpidelääkäri (Amornyotin ym. 2004, Mazanikov 
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& Pöyhiä 2011). Useimmissa tutkimusyksiköissä toimenpidelääkäri käyttää itsenäisesti 

läpivalaisua tutkimuksen ja toimenpiteiden aikana. Hän kytkee läpivalaisun päälle erilli-

sen jalkapolkimen kautta. (Mitchell & Grimm 2003, 13.) Röntgenhoitaja taas käyttää 

läpivalaisulaitteistoa ohjaustilasta sekä huolehtii läpivalaisulaitteen kuvausteknisistä 

ominaisuuksista ERCP:ssa. Hän voi myös kytkeä läpivalaisun päälle ja pois toimenpi-

teen suorittajan käskystä, mikäli tutkimusyksikössä vallitsee sellainen toimintakäytäntö. 

Lisäksi röntgenhoitajan tehtäväkuvaan kuuluu potilaan ja henkilökunnan säteilysuojelun 

toteuttaminen. (Buls ym. 2002, Mitchell & Grimm 2003, Adler 2007.) Radiologi voi 

osallistua ERCP:aan auttamalla muun muassa röntgenkuvien tulkinnassa (Mitchell & 

Grimm 2003, 13), mutta tällainen toimintakäytäntö ei ole enää kovin yleinen Suomessa. 

ERCP:ta toteutetaan osittain myös kokonaan ilman säteilyn käytön asiantuntijoita sekä 

röntgenosaston ulkopuolella (ICRP 2011).  

 

Endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa käytettävä läpivalaisulaitteisto vaihtelee tut-

kimusyksiköittäin. Nykyään sairaaloihin on hankittu yhä enemmän nykyaikaisia C-

kaareksi kutsuttavia läpivalaisulaitteita, joita on olemassa sekä kiinteästi asennettuja että 

liikuteltavia mobiileja c-kaarilaitteita. (Mitchell & Grimm 2003, Dumonceau ym. 2012.) 

C-kaari on läpivalaisulaite, jossa röntgenputki ja kuvanvahvistin sijaitsevat kaaren vas-

takkaisissa päissä (Tapiovaara ym. 2004, 43). Suoradigitaalinen kuvareseptori eli 

taulukuvailmaisin (flat panel detector) on korvaamassa hiljalleen kuvanvahvistimen se-

kä kiinteissä että liikuteltavissa läpivalaisulaitteissa (STUK 2008b).  

 

C-kaari tyyppisellä läpivalaisulaitteella on useita etuja ja ominaisuuksia perinteiseen lä-

pivalaisulaitteeseen verrattuna. C-kaaren yleinen liikuteltavuus mahdollistaa 

viistoprojektioiden ottamisen ilman potilaan asennon muuttamista. C-kaaressa on lisäksi 

mahdollisuus sijoittaa röntgenputki tutkimuspöydän alle ja kuvavahvistin potilaan ylä-

puolelle, jolloin puhutaan ns. alaputkiläpivalaisusta. Perinteisessä läpivalaisulaitteessa 

röntgenputki sijaitsee useimmiten potilaan yläpuolella eli on käytössä ns. yläputkiläpi-

valaisu. Alaputkiläpivalaisun omaavia perinteisiä läpivalaisulaitteita löytyy myös. 

(Mitchell & Grimm 2003, Adler 2007, Amis 2007.) Alaputkiläpivalaisun ja yläputkilä-

pivalaisun erot ovat merkittävimpiä henkilökunnan kuin potilaan säteilysuojelun 

näkökulmasta. Tutkimuksissa on todettu, että liikuteltavat ja yläputkiläpivalaisun omaa-

vat läpivalaisulaitteet altistavat henkilökunnan suuremmille säteilyannoksille 

perinteisiin alaputkiläpivalaisun läpivalaisulaitteisiin verrattuna. (Dumonceau ym. 2012, 
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409.) Kuviossa 1 on esitetty tyypillinen säteilyaltistustilanne ERCP:ssa. Kuviosta ilme-

nee potilaan asento, henkilökunnan sijoittuminen toimenpidehuoneessa sekä kiinteiden 

ja liikuteltavien säteilysuojuksien paikat. 

 

 
 
Kuvio 1. Tyypillinen säteilyaltistustilanne ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toi-

menpiteissä. EL= erikoislääkäri, SH = sairaanhoitaja ja RH = röntgenhoitaja. 

Liikuteltavat ja kiinteästi asennetut suojat on piirretty tummemmalla värillä. Tutkimus-

pöydän molemmilla puolilla sijaitsevat röntgen- ja läpivalaisukuvien katselumonitorit 

(Rtg-M) sekä endoskopiamonitori (End-M).  

 

Säteilylähteen käyttötiloina tutkimus- ja toimenpidehuoneita, joissa tehdään ERCP:ta, 

koskevat tietyt vaatimukset säteilysuojusten ja säteilyturvallisuusjärjestelyjen osalta. 

Kiinteiden läpivalaisulaitteiden käyttötilojen suojukset on määritettävä laskennallisesti 

silloin, jos tila on pinta-alaltaan pieni tai laite sijaitsee seinän tai säätötilan lähellä sekä 

jos laitteen käyttömäärä on poikkeuksellisen suuri. Muutoin suojaukseksi riittää suojus, 

jonka lyijyvastaavuus on 3 mm. Säteilyturvallisen työskentelyn varmistamiseksi säteily-

lähteen ympärillä täytyy olla riittävästi liikkumatilaa. Liikuteltavia ja kattoon 

kiinnitettyjä säteilysuojuksia on myös tarvittaessa pystyttävä käyttämään. Mikäli kulje-

tettavia läpivalaisulaitteita käytettäessä ei voida hyödyntää kiinteitä suojuksia, tulisi 

huolehtia laitteen käyttäjän sekä muiden työntekijöiden ja potilaiden riittävästä sätei-

lysuojauksesta muun muassa henkilökohtaisin säteilysuojaimin ja liikuteltavin 
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suojuksin. Leikkaussalin suojaustarve tulee erikseen selvittää, jos läpivalaisulaitetta 

käytetään samassa tilassa jatkuvasti. Lisäksi säteilylähteiden välittömässä läheisyydessä 

tai käyttötilaan johtavassa ovessa on oltava säteilyvaaraa osoittava merkintä. (ST-ohje 

1.10 2011.) Juliste tai kyltti, joka muistuttaa naispotilaita ilmoittamaan raskaudesta tai 

mahdollisesta raskaudesta hoitohenkilökunnalle ennen tutkimusta tai toimenpidettä täy-

tyy olla myös näkyvässä paikassa (Dumonceau ym. 2012, 410). Säteilyturvakeskus 

tarkastaa säteilylähteiden käyttötilojen säteilysuojukset ja säteilyturvallisuusjärjestelyt 

turvallisuuslupahakemusten ja säteilyn käyttöpaikoille tehtävien tarkastusten yhteydessä 

(ST-ohje 1.10 2011). 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilaiden saamia säteilyannoksia ERCP:ssa ja 

sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä suomalaisissa yliopisto- ja keskussairaaloissa. 

Useita tutkimusyksiköitä koskevalla aineistolla saadaan laajempi ja koko maata kattava 

käsitys potilaan säteilyaltistuksen tasosta ERCP:ssa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena 

on arvioida, liittykö ERCP:aan ja sen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin deterministi-

sen vaurion riskiä. Tutkimuksessa halutaan myös kartoittaa säteilyn käytön 

näkökulmasta eri toimintayksiköissä vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haimateiden 

endoskooppisessa kuvantamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa poti-

laan säteilyaltistuksesta ERCP:ssa sekä endoskooppisen kuvantamisen erityispiirteistä.  

 

Potilasannosten selvittämisellä, deterministisen riskin arvioimisella ja toimintatapojen 

kartoittamisella luodaan edellytykset potilaan säteilyaltistuksen optimointiin ja säteily-

toiminnan arviointiin. Tulosten avulla saadaan myös viitteitä kansallisesta 

säteilyannoksen vertailutasosta ERCP:ssa.  

 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

 

1. Millainen säteilyannos potilaalle aiheutuu ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toi-

menpiteissä?  

 

2. Millainen on deterministisen vaurion riski ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toi-

menpiteissä? 

 

3. Millaista on säteilyn käyttö endoskopian kontekstissa?  
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Aineiston keruu 

 

Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston keruu toteutettiin vaiheittain ja 

tämän vuoksi aineisto koostui kolmesta, toisiaan täydentävistä osioista. Ensimmäisessä 

osiossa erillisillä mittauksilla arvioitiin deterministisen vaurion riskiä ERCP:ssa ja sen 

yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä. Toisessa osiossa strukturoidulla annostietojen ke-

ruulomakkeella kerättiin potilaiden saamia säteilyannoksia ERCP:ssa ja sen 

yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä. Kolmannessa osiossa kyselyllä kartoitettiin säteilyn 

käytön näkökulmasta eri toimintayksiköissä vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haima-

teiden endoskooppisessa kuvantamisessa.  

 

Kun tutkimuksessa hyödynnetään useita eri aineistoja tai eri tiedon kohteita saman il-

miön tutkimiseen, voidaan puhua aineistotriangulaatiosta. Triangulaatiolla viitataan 

tarkemmin eri tutkimusmenetelmien käyttöön samassa tutkimuksessa. (Polit & Beck 

2012, 590.) Tässä tutkimuksessa aineistotriangulaatiota pidettiin käyttökelpoisena ja 

relevanttina menettelytapana, sillä tutkittavasta ilmiöstä haluttiin saada mahdollisim-

man monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva. Tutkittava ilmiö, säteilyn 

lääketieteellinen käyttö endoskopian kontekstissa, ei ole yksiselitteinen eikä siitä ole 

olemassa vielä kovin paljon tietoa.  

 

Tutkimukseen poimittiin mukaan harkinnanvaraisesti toimintayksiköitä eri sairaaloista, 

joissa suoritettiin ERCP:ta ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Toimintayksikkönä oli joko 

radiologian yksikkö tai endoskopiayksikkö, riippuen kussakin sairaalassa vallinneista 

toimintakäytänteistä. Suomessa yliopistosairaalat vastaavat alueidensa erikoissairaan-

hoidon järjestämisestä ja niissä on edustettuina kaikki tai lähes kaikki lääketieteen 

erikoisalat, kuten esimerkiksi gastroenterologia (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Yli-

opistosairaaloissa tehdään myös määrällisesti eniten ERCP:ta ja siihen liittyviä 

toimenpiteitä. Tutkimuksen kohteeksi valittiin siten kaikki viisi yliopistollista sairaalaa. 

Aineiston monipuolisuuden takaamiseksi jokaisen yliopistollisen sairaalan erityisvas-

tuualueelta (ERVA) tutkimukseen mukaan valittiin lisäksi yksi keskussairaala, jossa 
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harjoitetaan vaativaa tähystystoimintaa. Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi yliopis-

tosairaala ja viisi keskussairaala. Kuviossa 2 on esitetty aineiston keruuprosessi. 

 

Harkinnanvaraisen, ei-todennäköisyyteen perustuvan otannan soveltaminen tässä tutki-

muksessa takasi sen, että valitut havaintoyksiköt edustivat parhaiten perusjoukkoa. 

Valitsemalla havaintoyksiköt harkinnan mukaan tutkimukseen varmistuttiin siitä, että ai-

neisto kerättiin erikokoisista ja erityyppisistä sairaaloista ympäri maata, jolloin saatiin 

myös hyvä alueellinen kattavuus. Käytetty menetelmä mahdollisti siten aineiston riittä-

vyyden sekä osaltaan minimoi kadon syntymistä. (Kananen 2008, Polit & Beck 2012.) 

Kaikista tutkimuksen kohteena olevista organisaatioista haettiin asianmukaisesti tutki-

musluvat ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan 

yksityiskohtaisemmin aineiston keruuta ja siinä tehtyjä valintoja. Kuvaus noudattaa aika-

järjestystä.  

 

 
 

Kuvio 2. Aineiston keruuprosessi yliopistollisten sairaaloiden ja keskussairaaloiden  

toimintayksiköistä. 

 

4.1.1 Pinta-annoksen määrittäminen  

 

Ensimmäisessä osiossa deterministisen vaurion riskin arvioimiseksi ERCP:ssa ja sen 

yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä määritettiin potilaiden pinta-annoksia (ESD) eril-
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ESD-mittaukset 
 Yliopistollinen sairaala (N=1) 
 n=13 

Potilasannosten keräys 
 Yliopistollinen sairaala (N=5) 
 Keskussairaala (N=5) 
 n=200 

Kyselyn toteuttaminen  
 Yliopistollinen sairaala (N=5) 
 Keskussairaala (N=5) 
 n=10 
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lisillä mittareilla. Potilaiden pinta-annoksien mittaaminen suoritettiin eräässä yliopistol-

lisessa sairaalassa osana organisaation toiminnan itsearviointia ja läpivalaisulaitteen 

laadunvarmistusta. Potilaan pinta-annosta mittaavan annosmittarin täytyy olla pieniko-

koinen ja vähäkontrastinen, jottei se aiheuta häiriötä röntgen- tai läpivalaisukuvaan. 

Tähän tarkoitukseen sopivia annosmittareita ovat yleensä termoloistedosimetrit (TLD). 

(Mannila 2005, 11.) Mittaukset tässä tutkimuksessa toteutettiin TLD:llä (Alnor Oy).   

 

Termoloisteilmaisin on tyypiltään passiivinen säteilyilmaisin, koska tulos saadaan vasta 

erillisellä lukulaitteella jälkeenpäin. Ilmaisimen toiminta perustuu siihen, että tiettyjä ki-

teisiä aineita säteilytettäessä osa absorboituvasta energiasta varastoituu energiatiloihin ja 

vapautuu myöhemmin kuumennettaessa. Syntyneet viritystilat puretaan termoloisteai-

neen lämpötilaa nostamalla ja kiteen viritystilojen tyhjentämisen jälkeen 

termoloistedosimetrejä voidaan käyttää uudelleen. Lämpötila vaikuttaa elektronien va-

pautumiseen, joten useimmiten jo huoneen lämpötilassa tapahtuu vapautumista ja siten 

osa tiedosta menetetään ennen ilmaisimen lämmittämistä eli luentaa. Tämä näyttämän 

häipyminen huonontaa termoloistedosimetrien tarkkuutta. (Klemola 2002, 132-133.)   

 

Pinta-annoksen mittauksia suoritettiin yhteensä 13:ssa ERCP:ssa 21.3.–4.4.2011 välise-

nä aikana. Mittaukset toteutettiin viidellä TLD:lla, jotka saatiin lainaksi kyseisen 

yliopistosairaalan röntgenosaston fyysikoilta. Pinta-annoksen määrittämisessä käytettiin 

vuorotelleen kaikkia viittä dosimetria, jotka tyhjennettiin aina ennen varsinaisia mittaus-

tilanteita. Mittaustilanteessa jokaisen potilaan rintakehälle kiinnitettiin dosimetri, 

sijoittamalla se tarkemmin potilaan oikealle puolelle ja maksan kohdalle eli mahdolli-

simman keskelle kuvakenttää. Tutkimustilanteessa potilas makasi vatsallaan, 

säteilylähde sijaitsi tutkimuspöydän alla ja kuvanvahvistin potilaan yläpuolella. Dosi-

metrit erottuivat huonosti röntgen- ja läpivalaisukuvissa, mikä puolestaan asetti 

haasteita mittaustilanteisiin, sillä ei voitu olla varmoja siitä, onko mittari kuvakentässä 

vai ei. Ongelma ratkaistiin liittämällä annosmittariin pieni hauli, joka erottui röntgen- ja 

läpivalaisukuvista, muttei vaikeuttanut kohteiden näkyvyyttä tai aiheuttanut suurta häi-

riötä kuvaustilanteessa. 

 

Potilaita informoitiin suullisesti mittauksen ja tulosten käyttötarkoituksesta. Kyseisen 

toimintayksikön hoitohenkilökunta ja lääkärit olivat myös tietoisia suoritettavista mittauk-

sista, sillä heille tiedotettiin siitä suullisesti ennen mittausten aloittamista. Jokaisen 
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mittaustilanteen jälkeen dosimetri luettiin melko pian Alnor Dosacus TLD-lukijalla. Mit-

taustulos merkittiin erilliselle ESD-lomakkeelle (liite 2), joka laadittiin aiemmin 

toiminnan itsearvioinnin ja läpivalaisulaitteen laadunvarmistuksen työkaluksi. Pinta-

annos lomakkeessa ilmoitettiin milligray:nä (mGy). Täydentävinä tietoina jokaisesta 

ERCP:ssa käyneestä potilaasta lomakkeeseen kirjattiin ylös annoksen ja pinta-alan tulo 

(DAP), läpivalaisuaika sekä röntgenkuvien lukumäärä. Kaikki pinta-annoksen mittaukset 

ERCP:ssa, mittareiden luennan ja täydentävien tietojen keräämisen tutkija suoritti itse. 

Röntgenosaston erikoistuva fyysikko neuvoi tutkijaa dosimetrien käytössä, niiden luen-

nassa sekä tulosten tulkinnassa. ESD-lomakkeen tutkija laatii myös itse ja se nojautui 

aiempiin tutkimuksiin sekä viranomaisohjeisiin. Mittaustulosten käyttämiseen tässä pro 

gradu -tutkielmassa saatiin lupa kyseisen yliopistosairaalan kuvantamisen palvelualuejoh-

tajalta ja tulosryhmäylihoitajalta.  

 

4.1.2 Potilasannosten kerääminen 

 

Toisen osion aineisto, potilasannokset ERCP:ssa ja siihen liittyvissä toimenpiteissä, ke-

rättiin jokaisesta tutkimuksen kohteena olevasta yliopisto- ja keskussairaalasta. 

Tutkimukseen osallistuneiden toimintayksiköiden yhteyshenkilöille, jotka olivat pääasias-

sa osastonhoitajia, lähetettiin saatekirje (liite 3), jossa tiedotettiin tulevasta tutkimuksesta 

ja sen toteutuksesta sekä motivointiin osallistumaan siihen. Toimintayksiköitä pyydettiin 

keräämän omasta organisaatiosta annostiedot vähintään 20:stä ERCP:ssa käyneestä poti-

laasta strukturoidulle annostietojen keruulomakkeelle (liite 4), joka lähetettiin 

saatekirjeen mukana. Strukturoitu annostietojen keruulomake laadittiin juuri tätä tut-

kimusta varten. Sairaalakohtaista otoskokoa pidettiin riittävänä, sillä 

Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaan säteilyaltistus tulisi määrittää aina vähintään 

kymmenen normaalikokoisen ja normaalirakenteisen potilaan keskiarvona (STUK 

2004). Huomioiden kaikki tutkimuksen kohteena olevat sairaalat otoksen lopulliseksi 

kooksi muodostuisi vähintään 200 potilaan annostiedot, mikä taas mahdollistaisi tilas-

tollisten menetelmien käytön analyysivaiheessa (Harju & Pohjanmäki 2005, Polit & 

Beck 2012). Annostietojen keruulomake esitestattiin aiemmin pienellä potilasotoksella 

eräässä yliopistollisessa sairaalassa. Lomake ei muutoinkaan poikennut merkittävästi 

muista annoskeräyksessä käytetyistä lomakkeista (vrt. STUK 2004).   
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Annostietojen keruulomakkeella tiedusteltiin potilaan taustatietoja sekä säteilyaltistus-

ta kuvaavia annostietoja. Taustatiedot koostuivat potilaan iästä, sukupuolesta sekä 

pituudesta ja painosta, koska nämä ovat yleisestikin potilasannostietojen keräyksessä 

käytettyjä taustatietoja. Säteilyaltistukseen liittyvistä tiedoista lomakkeeseen pyydet-

tiin kirjaamaan annoksen ja pinta-alan tulo (DAP), läpivalaisuaika sekä mahdollisesti 

tutkimuksen aikana otettujen röntgenkuvien lukumäärä. Muuta huomioitavaa kohtaan 

pyydettiin merkitsemään mahdollisia ERCP:n aikana ilmeneviä poikkeamia, joilla 

voisi olla mahdollisesti vaikutusta potilaan säteilyannoksen suuruuteen, esimerkiksi ku-

vasuurennoksen käyttäminen tai läpivalaisutyypin vaihto. Keruulomakkeella kerättiin 

myös tietoja suoritetun ERCP:n luonteesta, joilla haluttiin selvittää diagnostisten ja te-

rapeuttisten ERCP:n osuuksia Suomen yliopisto- ja keskussairaaloissa. 

Annoskeräyksessä opastettiin huomioimaan ainoastaan sellaiset ERCP:t, joissa papillan 

kanylointi oli onnistunut. 

 

Potilaan taustatietojen ja säteilyaltistusta kuvaavien annostietojen ohella lomakkeella 

kysyttiin yleisiä tietoja vastauksen antavasta toimintayksiköstä (sairaala ja osasto) sekä 

läpivalaisulaitteistoon liittyviä esitietoja (merkki, hankintavuosi, suodatus, kuvaresepto-

rin kuva-ala, DAP-mittarin yksikkö). Tietojen keräämiseen ja kirjaamiseen jokaisessa 

organisaatiossa osallistuivat toimintayksikön hoitohenkilökuntaan kuuluvat, jotka 

työskentelivät sillä hetkellä ERCP:n parissa. Tiedonkerääjät ohjeistettiin aineistonke-

ruussa kirjallisella ohjeella (liite 6), joka lähetettiin saatekirjeen ja annostietojen 

keruulomakkeen kanssa samanaikaisesti toimintayksiköiden yhteyshenkilöille. Yh-

teyshenkilöiden kanssa käytiin myös sähköpostitse keskustelua ja annettiin tarkentavia 

ohjeita potilasannosten keruuseen liittyen. Potilaan taustatiedot ja säteilyaltistusta ku-

vaavat annostiedot kerättiin sairaaloissa välittömästi jokaisen ERCP:n jälkeen ja 

kirjattiin annostietojen keruulomakkeeseen. Annoskeräys toteutettiin eri sairaaloissa 

10.4.–31.07.2012. välisenä aikana.    

 

4.1.3 Kyselyn toteuttaminen 

 

Kolmannessa osiossa kyselyn avulla selviteltiin tarkemmin sairaaloiden toimintayksiköissä 

vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haimateiden endoskooppisessa kuvantamisessa sekä 

käytettävän läpivalaisulaitteiston ominaisuuksia ja muita kuvausteknisiä seikkoja, joilla voi-

si olla mahdollisesti vaikutusta potilaan säteilyannoksen suuruuteen. Tiedonkeruu-
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menetelmänä käytettiin strukturoitua kyselylomaketta (liite 5), joka laadittiin tätä tutki-

musta varten. Säteilyn käyttöä endoskopian kontekstissa kartoittava kyselylomake koostui 

kolmesta osasta ja sisälsi monivalintakysymyksiä. Kyselyyn vastattiin rastittamalla parhai-

ten sopiva vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Kyselylomakkeen 

lopussa oli tilaa vapaamuotoisille kommenteille. Kyselylomakkeilla voidaan kerätä tie-

toja tosiasioista, ihmisten käyttäytymisestä ja toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista, 

uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä (Hirsjärvi ym. 2004, 186). Monivalintakysy-

myksissä valmiiksi laaditut vastausvaihtoehdot houkuttelevat kyselyyn vastaamista, 

mahdollistavat vastausten vertailun sekä helpottavat aineiston käsittelyä (Hirsjärvi ym. 

2004, Polit & Beck 2012).   

 

Tässä tutkimuksessa kyselylomake oli perinteisessä paperimuodossa, vaikka sähköinen ky-

sely olisi ollut nopeampi ja taloudellisempi vaihtoehto. Paperilomakekyselyn etuna pidettiin 

sitä, että se on teknisesti yksinkertaista toteuttaa. (Polit & Beck 2012, 311-312.) Lisäksi 

muut aineiston keruussa käytettävät mittarit ja tiedonantajien ohjeistus olivat nekin kirjalli-

sessa muodossa. Kyselylomake laadittiin nojautuen tutkimusaiheesta saatavaan 

teoriatietoon ja esitestattiin ennen varsinaista aineistonkeruuta. Esitestauksen avulla var-

mistettiin, että lomake on looginen, toimiva ja ymmärrettävä kokonaisuus. (Harju & 

Pohjanmäki 2005, Polit & Beck 2012.) Saatujen palautteiden ja kommenttien perusteella 

kyselylomaketta muokattiin edelleen, muun muassa muutettiin lauseiden sanajärjestystä, li-

sättiin kysymyksiin lisää vastausvaihtoehtoja sekä tehtiin korjauksia lomakkeen asetteluun 

ja ulkonäköön liittyen.  

 

Säteilyn käyttöä endoskopian kontekstissa kartoittava kyselylomake suunniteltiin organisaa-

tiokohtaiseksi, joten kustakin yliopisto- tai keskussairaalan toimintayksiköstä pyydettiin 

täyttämään vain yksi kyselylomake. Kysely suunnattiin organisaatiossa sellaiselle henki-

lölle, joka osallistuu työssään ERCP:aan ja siihen liittyviin toimenpiteisiin sekä osaa 

käyttää läpivalaisulaitteistoa. Kyselyyn osallistui kaikki 10 sairaalaa ja se toteutettiin an-

noskeräyksen yhteydessä. Saatekirje, annostietojen keruulomake, kyselylomake sekä ohje 

lomakkeiden täyttämistä ja palautusta varten (liitteet 3-6) toimitettiin sairaaloiden nimeämil-

le yhteyshenkilöille tutkimuslupien myöntämisen jälkeen. Saatekirjeessä oli tutkijan 

tarkemmat yhteystiedot, mikäli tutkimukseen liittyen olisi ilmennyt kysymyksiä. Sairaalois-

sa kerätyt potilasannokset palautettiin samanaikaisesti täytetyn kyselylomakkeen kanssa 

postitse määräajan umpeuduttua.  
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4.2 Aineiston analysointi 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin IBM SPSS Statistics (versio 21) -

tilasto-ohjelmistoa. Potilasannokset, kyselyn vastaukset sekä pinta-annosten mittaukset 

analysoitiin kukin erikseen, omina aineistoinaan. Tutkija itse vastasi aineiston käsitte-

lystä ja analysoinnista. Täytetyt ja postitse palautetut annostietojen keruulomakkeet 

sekä kyselylomakkeet numeroitiin ennen tietojen syöttämistä tilasto-ohjelmaan. Nume-

rointi helpotti tallennusvaiheen koodaustyötä sekä mahdollisti tietojen nopean 

paikallistamisen ja havaintoyksiköiden identifioinnin. (Harju & Pohjanmäki 2005, Ka-

nanen 2008.)  

 
Potilasannoksia ERCP:ssa käsittävä aineisto muokattiin ennen tietojen viemistä tilasto-

ohjelmaan tilastollisen analyysin helpottamiseksi. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) 

yksikkö muutettiin yhtenäiseksi (Gy·cm²), koska aineistossa se esiintyi viidessä eri 

muodossa (µGy·m², mGy·m², mGy·cm², cGy·cm² ja dGy·cm²). Läpivalaisuaika muutet-

tiin minuuteista sekunneiksi. Aineiston syöttö tilasto-ohjelmaan suoritettiin oikealta 

vasemmalle ja mahdollisesti tallennusvaiheessa syntyneiden virheellisten tietojen pois-

tamiseksi aineisto tarkistettiin muuttujittain ylhäältä alaspäin. Virhetietojen 

havaitsemiseksi ja niiden poistamiseksi tutkittiin aineistosta myös minimi ja maksimi 

arvot (Harju & Pohjanmäki 2005, 33). Puutteellisesti tai epäselvästi annoskeräyslomak-

keessa ilmoitettuja tietoja ei huomioitu, vaan kohdat havaintomatriisissa jätettiin 

tyhjäksi. Esimerkkinä eräässä organisaatiossa ei kirjattu erikseen diagnostisten röntgen-

kuvien lukumäärää, vaan lomakkeella ilmoitettiin kaikki tutkimuksen aikana otetut 

läpivalaisu- ja röntgenkuvat. Näiden tietojen käyttäminen analyysissä olisi voinut vää-

ristää tutkimustuloksia, joten ne päätettiin jättää kokonaan huomioimatta. Lisäksi 

muutamissa organisaatioissa ERCP:n luonnetta kysyttäessä osa tehdyistä tutkimuksista 

oli merkitty molempina, sekä diagnostisina että terapeuttisina ERCP:na. Mikäli ERCP:n 

tutkimuksen tyyppiä ei kommentoitu sanallisesti, mistä olisi voinut varmistua tutkimuk-

sen luonteesta, tieto jätettiin myös merkitsemättä tilasto-ohjelmaan.   

  

Kyselylomakkeen muuttujat numeroitiin jo aiemmin sitä laadittaessa, mutta muuttujien 

saamille vastausvaihtoehdoille annettiin numeeriset arvot vasta tietojen tallennusvai-

heessa. Kyselylomakkeen kolmessa kysymyksessä (kysymykset 16,17 ja 28a) vastaajan 
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oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Vastausvaihtoehdot koodattiin omina 

muuttujina havaintomatriisiin. Kyselylomakkeessa kaikki muuttujat olivat luonteeltaan 

vähintään välimatka-asteikollisia muuttujia. Useissa lomakkeissa kyselyyn vastaajat oli-

vat kommentoineet täydentävästi kysyttyjä asioita sekä jättäneet vapaamuotoisia 

kommentteja kyselylomakkeen lopussa. Nämä otettiin huomioon aineistoa tulkittaessa. 

Mitatut pinta-annokset täydentävineen tietoineen muokattiin myös ennen niiden syöttä-

mistä tilasto-ohjemaan. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) yksikkö muutettiin 

muotoon (Gy·cm²) ja läpivalaisuaika minuuteista sekunneiksi. Aineisto tarkastettiin ja 

virhesyöttöjä seulottiin käyttäen samoja periaatteita kuin potilasannoksia käsittävän ai-

neiston kohdalla.   

 

Tutkimusaineiston kuvaamiseksi muuttujista määritettiin sijaintia ja hajontaa kuvaavia 

tunnuslukuja, kuten keskiarvo, vaihteluväli, fraktiilit, mediaani, moodi ja keskihajonta. 

Suurin osa muuttujista tarkasteltiin yksiulotteisina frekvenssi- ja prosenttijakaumina. 

Muuttujien välistä riippuvuutta tutkittiin ristiintaulukoinnin sekä erilaisten riippuvuus-

lukujen avulla. Tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin tilanteeseen sopivilla testeillä. Osa 

aineistosta tiivistettiin luokittelemalla muuttujat uusiin luokkiin, esimerkiksi muuttuja 

annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) sekä läpivalaisuaika luokiteltiin uudelleen. Muuttujia 

yhdistelemällä luotiin aineistossa myös uusia muuttujia, kuten BMI (body mass index). 

Potilasannoksia käsittävä aineisto mahdollisti kaiken kaikkiaan monimutkaisempien ti-

lastollisten menetelmien käytön verrattuna kysely- ja pinta-annosmittausten aineistoon. 
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5 ENDOSKOOPPISEN LÄPIVALAISUTOIMINNAN MUOTO SUOMESSA 

 
Tutkimuksen tulokset esitetään tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä. Tuloksis-

sa kuvataan tarkemmin millainen säteilyannos potilaalle aiheutuu ERCP:ssa ja sen 

yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä sekä millainen on deterministisen vaurion riski 

ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä. Lisäksi kuvataan millaista on sä-

teilyn käyttö endoskopian kontekstissa. Tuloksia havainnollistetaan taulukoiden ja 

kuvioiden avulla. 

 

5.1 Potilaan säteilyaltistus ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä  

 

Potilaan säteilyaltistusta ERCP:ssa kuvaava aineisto koostui 227:stä potilaan tausta- ja 

annostiedosta, jotka oli kerätty kymmenestä eri sairaalasta ympäri Suomea. Sairaalakoh-

tainen otos vaihteli 14-36 kappaleen välillä, sillä osassa sairaaloista oli kerätty 

enemmän potilasannoksia kuin pyydetty vähimmäismäärä (20 kappaletta). Kahdessa 

sairaalassa kerätty otos jäi minimin alapuolelle. Kaikki kymmenen sairaala ovat kuiten-

kin edustettuna tässä aineistossa. 

 

ERCP:ssa käyneistä potilaista 119 (52,4 %) oli miehiä ja 108 (47,6 %) naisia. Nuorin 

potilaista tässä aineistossa oli 11-vuotias ja vanhin 102-vuotias. Kaikkien potilaiden iän 

keskiarvo oli noin 68 vuotta, joten ERCP tehdään yleisesti vanhemmille ihmisille. Nai-

set olivat keskimäärin kuusi vuotta miehiä vanhempia tässä aineistossa. Potilaat olivat 

keskimäärin normaalikokoisia ja painon keskiarvo oli 75 kg. Keskimääräinen pituus oli 

169 cm. Miehet olivat naisia hivenen painavampia ja keskimäärin 14 cm pitempiä. Pai-

noindeksi (BMI, body mass index), joka kuvaa painon ja pituuden keskinäistä suhdetta 

vaihteli tässä tutkimuksessa 15,6 ja 44,5 välillä. Normaalia painoa kuvaavat painoindek-

sin raja-arvot ovat 18,5-24,9 ja painoindeksi yli 30,0 merkitsee jo merkittävää 

lihavuutta. Aineistossa oli 22,5 % potilaita, joiden BMI oli yli 30. Taulukossa 3 on esi-

tetty yhteenveto potilaiden taustatiedoista. 

 

Suurin osa ERCP:ta tässä aineistossa oli luonteeltaan terapeuttisia (n=206, 90,7 %), nii-

den aikana potilaalle suoritettiin hoitavia toimenpiteitä. Diagnostisen ERCP:n eli 

pelkästään tähystysteitse tapahtuvan sappi- ja haimateiden kuvantamisen osuus oli vain 
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8,4 % (n=19). Kahden (n=2, 0,9 %) ERCP:n kohdalla tutkimuksen luonne jäi epäsel-

väksi, sillä annostietojen keruulomakkeisiin ne oli merkitty molempina. Näitä tietoja ei 

huomioitu aineiston analyysissä, vaan käsiteltiin puuttuvina tietoina. 

 
Taulukko 3. Tilastolliset tunnusluvut potilaan iästä, painosta, pituudesta ja painoindeksistä. 

 

 Ikä (v) Paino (kg) Pituus (cm) Painoindeksi (BMI) 
Vaihteluväli 11–102 30–130 132,0–193,0 15,6–44,5 
Keskiarvo 68,3 75,1 168,7 26,4 
Mediaani 73,0 75,0 169,0 25,5 
Keskihajonta 16,8 16,4 10,0 5,3 

 

Potilaan säteilyaltistusta kuvaavat annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) sekä siihen yhtey-

dessä oleva läpivalaisuaika vaihtelivat huomattavasti tässä tutkimuksessa. Annoksen ja 

pinta-alan tulo (DAP) vaihteli ERCP:ssa 0,08 ja 57,0 Gy·cm² välillä. Potilaiden sätei-

lyannosten keskiarvo oli 5,15 Gy·cm² ja keskihajonta 7,73 Gy·cm². Kolmas kvartiili eli 

75 % annoksista oli 5,83 Gy·cm². Suurimmat ERCP:n aikana kirjatut säteilyannokset 

annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) osalta olivat 47,31 Gy·cm², 49,92 Gy·cm² ja 57,00 

Gy·cm². Kuviossa 3 ilmenee annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) annosjakauma annos-

luokittain. Suurin annosryhmä koostuu alle 3 Gy·cm² annoksista, joita on puolet kaikista 

kirjatuista annoksista. Jakauma on muodoltaan oikealle vino, se laskee tasaisesti suu-

rempia annosryhmiä kohti.   

 

 
 

Kuvio 3. Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) annosluokittain ERCP:ssa. 
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Kuvio 4. Läpivalaisuajan jakauma ERCP:ssa. 

 

Läpivalaisuaika vaihteli ERCP:ssa 2 sekunnista jopa 1332 sekuntiin (22,2 minuuttiin). 

Läpivalaisuajan keskiarvo oli 142 sekuntia (2,4 minuuttia), keskihajonta 175 sekuntia 

(2,9 minuuttia) ja kolmas kvartiili 162 sekuntia (2,7 minuuttia). Pisimmät läpivalaisuajat 

olivat 882 sekuntia (14,7 minuuttia), 1326 sekuntia (22,1 minuuttia) ja 1332 sekuntia 

(22,2 minuuttia). ERCP:sta 10 %:ssa ylitettiin 5 minuutin läpivalaisuaika. Läpiva-

laisuaikojen jakauma esitetään kuviossa 4. Kuviosta käy ilmi, että suurin ryhmä 

muodostuu alle 2 minuutin läpivalaisuajoista, joita on taas 64 % kaikista kirjatuista lä-

pivalaisuajoista. Potilaan säteilyannokseen ERCP:ssa läpivalaisuajan lisäksi vaikuttaa 

myös röntgenkuvien lukumäärä. ERCP:ssa otetaan vaihteleva määrä diagnostisia rönt-

genkuvia. Kuvamäärät vaihtelivat nollasta aina 14 kuvaan. Taulukossa 4 esitetään 

yhteenveto potilaan säteilyaltistusta kuvaavista annostiedoista (annoksen ja pinta-alan 

tulo, läpivalaisuaika, röntgenkuvien lukumäärä).  

 

Tarkasteltaessa annoksen ja pinta-alan tuloa (DAP), läpivalaisuaikaa ja röntgenkuvien 

lukumäärää ERCP:n luonteen mukaan todettiin, että terapeuttisessa ERCP:ssa potilas 

saa keskimäärin enemmän säteilyä verrattuna diagnostiseen ERCP:aan (taulukko 5). Te-

rapeuttisessa ERCP:ssa annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) on suurempi kuin 

diagnostisessa ERCP:ssa. Samoin läpivalaisuaika on pitempi, jos ERCP:n aikana suori-

tetaan joitakin hoitavia toimenpiteitä. Terapeuttisen ERCP:n aikana otetaan 
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suhteellisesti enemmän röntgenkuvia, kuin diagnostisen ERCP:n yhteydessä. Erot tera-

peuttisen ja diagnostisen ERCP:n välillä eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. 

Kahden riippumattoman otoksen Mann-Whitneyn U –testissä kaikki p-arvot olivat yli 

0,05 merkitsevyystason; annoksen ja pinta-alan tulo (p=0,553), läpivalaisuaika 

(p=0,722) ja röntgenkuvien lukumäärä (p=0,865). 

 

Taulukko 4. Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP), läpivalaisuaika ja röntgenkuvien luku-

määrä kaikissa ERCP:ssa.  

 

 
Tilastolliset tunnusluvut 

 
DAP (Gy·cm²) 

 
Lpv-aika (s) 

 
Rtg-kuvat (kpl) 

Vaihteluväli 0,08-57,00 2-1332 0-14  
Keskiarvo  5,15 142,2 2,5 
Mediaani 2,95 84,0 2,0 
Keskihajonta 7,73 174,9 2,9 
3. kvartiili 5,83 162,0 4,0 

 

 

Taulukko 5. Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP), läpivalaisuaika ja röntgenkuvien luku-

määrä ERCP:n luonteen mukaan.   

 

Diagnostinen ERCP Terapeuttinen ERCP  
 
Tilastolliset 
tunnusluvut 

 
DAP 
(Gy·cm²) 

 
Lpv-aika 
(s) 

 
Rtg-kuvat 
(kpl) 

 
DAP 
(Gy·cm²) 

 
Lpv-aika 
(s) 

 
Rtg-kuvat 
(kpl) 

Vaihteluväli 0,29-15,87 16-380 0-6 0,08-57,0 2-1332 0-14 
Keskiarvo 4,57 124,8 2,3 5,22 144,8 2,6 
Mediaani 3,39 78,0 1,0 2,87 85,0 2,0 
Keskihajonta 3,98 96,3 2,5 8,02 181,0 2,9 
3. kvartiili 5,73 150,0 5,5 5,90 169,5 4,0 
 

Potilaan sukupuoli näytti olevan myös yhteydessä annoksen ja pinta-alan tuloon (DAP) 

ERCP:ssa. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) keskiarvot miesten ja naisten ryhmissä 

olivat erilaiset. Miehet saivat ERCP:n ja toimenpiteiden yhteydessä suurempia sätei-

lyannoksia naisiin verrattuna. Ero ryhmien välillä oli noin 0,9 Gy·cm² ja ero oli myös 

tilastollisesti merkitsevä (Mann-Whitneyn U –testi, p=0,015). Läpivalaisuajan ja poti-

laan sukupuolen välillä ei todettu olevan yhteyttä ERCP:ssa (Mann-Whitneyn U –testi, 

p=0,386). Potilaan painolla (r=0,07) tai painoindeksillä (r=0,03) ei ollut yhteyttä annok-
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sen ja pinta-alan tuloon (DAP). Yhteyttä annoksen ja pinta-alan tuloon (DAP) ei myös-

kään löytynyt potilaan sukupuolen mukaan tarkasteltaessa.     

 

Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan keskinäistä riippuvuutta tutkit-

tiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Muuttujien välinen korrelaatiokerroin 

(r=0,74) osoitti, että potilaan annoksen ja läpivalaisuajan välillä vallitsee voimakas lineaa-

rinen riippuvuus. Kuvioon 5 piirretty regressiosuora ja sen suunta osoittavat myös 

positiivisen riippuvuuden olemassaolon. Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä 1 % 

merkitsevyystasolla (Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testi, p=0,000). Hajontakuviossa 

ilmenee lisäksi muutamia yksittäisiä poikkeavia arvoja, jotka johtuvat annoksen ja pinta-

alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan suuresta hajonnasta. Kun riippuvuutta tarkasteltiin 

samojen muuttujien kohdalla, paitsi luokiteltuna eri luokkiin, korrelaatiokerroin oli hiukan 

pienempi (r=0,64). Röntgenkuvien lukumäärän yhteys annoksen ja pinta-alan tuloon 

(DAP) tässä tutkimuksessa oli vähäinen (r=0,31).  

 

 
Kuvio 5. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan välinen yhteys. 

 

ERCP:sta potilaalle aiheutuva efektiivinen annos määritettiin muuntokertoimella 0,19 

mSv/Gy·cm² (Buls ym. 2002) annoksen ja pinta-alan tulosta (DAP). Efektiivisen annok-

sen keskiarvo ERCP:ssa tässä tutkimuksessa oli noin 1 mSv ja vaihteluväli 0,02-10,8 

mSv. Efektiivisen annoksen mediaani oli 0,56 mSv.    
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5.2 Deterministisen vaurion riski ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä 

 

Deterministisen vaurion riskiä ERCP:ssa arvioitiin suoritettujen pinta-annoksen (ESD) 

mittausten perusteella. Mittauksia tehtiin yhteensä 13 ERCP:ssa. ERCP:ssa mitatut poti-

laan pinta-annokset (ESD) vaihtelivat 3,2 ja 17,2 mGy:n välillä (taulukko 6). Pinta-

annoksen (ESD) keskiarvo oli 10 mGy. Vastaavasti annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) 

keskiarvo 13 ERCP:ssa oli 2 Gy·cm² ja vaihteluväli 1,1-3,1 Gy·cm². Läpivalaisuaika vaih-

teli 27-203 sekunnin (0,45-3,83 minuutin) välillä ja oli keskimäärin 105 sekuntia (1,75 

minuuttia). ERCP:ssa otettiin kahdesta kahdeksaan röntgenkuvaa löydösten dokumentoin-

tia varten. Pinta-annoksen (ESD) keskihajonta tässä aineistossa oli kohtuullisen suuri, 

jopa 3,9 mGy. Samoin annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan arvoissa 

esiintyi hajontaa. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) keskihajonta oli 0,6 Gy·cm² ja läpi-

valaisuajan 51 sekuntia (0,85 minuuttia).  

 

Taulukko 6. Mitatut potilaan pinta-annokset (ESD) ja vastaavat annostiedot (annoksen ja 

pinta-alan tulo, läpivalaisuaika, röntgenkuvien lukumäärä) 13 ERCP:ssa. 

 

 
Pinta-annos 
(mGy) 

DAP 
(Gy·cm²) 

Läpivalaisu-
aika (s) 

Röntgenkuvien 
lukumäärä (kpl) 

Vaihteluväli 3,18-17,21 1,09-3,08 27-203 2-8 
Keskiarvo 10,01 1,99 105,38 3,39 
Mediaani 9,51 1,95 99,00 3,00 
Keskihajonta 3,88 0,64 50,58 1,94 
 

Pinta-annoksen (ESD) yhteyttä annoksen ja pinta-alan tuloon (DAP), läpivalaisuaikaan ja 

röntgenkuvien lukumäärään tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella ja 

sen merkitsevyyden testillä. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä pinta-annoksen 

(ESD) välillä todettiin olevan erittäin voimakas positiivinen korrelaatio (r=0,98). Samoin 

läpivalaisuajan ja pinta-annoksen (ESD) välillä esiintyi erittäin voimakas positiivinen kor-

relaatio (r=0,92). Molempien muuttujien korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä 

(p=0,000). Röntgenkuvien lukumäärä korreloi pinta-annoksen kanssa kohtalaisesti 

(r=0,62). Kuviossa 6 on esitetty mitatun pinta-annoksen (ESD) sekä annoksen ja pinta-

alan tulon (DAP) välinen hajontakuvio ja korrelaatio. Pinta-annoksen (ESD) ja läpiva-

laisuajan hajontakuvio ja korrelaatio ilmenee kuviosta 7. Molempiin kuvioihin on piirretty 

lisäksi regressiosuora. 
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Kuvio 6. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä pinta-annoksen (ESD) välinen yhteys. 

 

 

 
Kuvio 7. Läpivalaisuajan ja pinta-annoksen (ESD) välinen yhteys. 
 

 

Muuttujien välinen positiivinen korrelaatio ja regressiosuoran suunta molemmissa hajon-

takuvioissa osoittaa, että läpivalaisuajan ja annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) kasvaessa 

myös potilaan pinta-annos (ESD) kasvaa. Pinta-annoksen (ESD) vaihtelusta 96 % voidaan 

selittää annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) vaihtelulla (R²=0,960) ja 84,5 % läpiva-

laisuajan vaihtelulla (R²=0,845). 
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5.3 Säteilyn käyttö ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä 

 

Viimeisen osion tulokset perustuvat säteilyn käyttötapoja sappi- ja haimateiden endo-

skooppisessa kuvantamisessa kartoittavaan kyselyyn. Tutkimusaineisto koostui 

organisaatiokohtaisista kyselylomakkeista (n=10). Kaikki tutkimuksen kohteena olevat 

sairaalat osallistuivat kyselyyn, joten kyselyn vastausprosentti oli 100. Kyselyyn vas-

tanneista sairaalan yhteyshenkilöistä 9 (90 %) oli naisia ja 1 (10 %) oli mies. Vastaajat 

olivat jakautuneet melko tasaisesti eri ikäluokkiin; alle 30-vuotiaita oli 20 %, 30-39-

vuotiaita 20 %, 40-49-vuotiaita 20 % ja 50-59-vuotiaita 40 %. Ammattinimikkeeltään 

vastaajat olivat röntgenhoitajia (n=7, 70 %) ja sairaanhoitajia (n=3, 30 %).  

 

Vastaajien työhön liittyvä kokemus ERCP:sta vaihteli tulosten mukaan. Puolella kyse-

lyyn vastaajista oli kertynyt yli 10 vuotta työkokemusta ERCP:n parissa ja vain 1 

henkilöllä kokemusta oli alle kaksi vuotta. Taulukossa 7 on kuvattu frekvenssi- ja pro-

senttijakaumana vastaajien työkokemuksen pituus ERCP:sta ammattinimikkeittäin. 

Pisin työkokemus, 15 vuotta tai enemmän, oli kahdella röntgenhoitajalla.  

 

Taulukko 7. Vastaajien työkokemus ERCP:sta ammatin mukaan.  

 

Vastaajan ammattinimike Vastaajan työkokemus 
vuosina Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja 

 
  Yhteensä 

alle 2 1 (14,3 %) 0 (0,0 %) 1 (10,0 %) 
2-5 2 (28,6 %) 0 (0,0 %) 2 (20,0 %) 
6-9 1 (14,3 %) 1 (33,3 %) 2 (20,0 %) 
10-14 1 (14,3 %) 2 (66,7 %) 3 (30,0 %) 
15 tai enemmän 2 (28,6 %) 0 (0,0 %) 2 (20,0 %) 
Yhteensä 7 (100 %) 3 (100 %) 10 (100 %) 

 

 

5.3.1 Endoskooppinen läpivalaisutoiminta ja laitekanta 

 

Tutkimukseen osallistuneista yliopisto- ja keskussairaaloista endoskooppista läpiva-

laisutoimintaa harjoitettiin kuudessa organisaatiossa röntgenosastolla ja neljässä 

organisaatiossa endoskopiapoliklinikalla. Leikkaussali ei toiminut yhdessäkään sairaa-

lassa toimintaympäristönä endoskooppisessa säteilyn käytössä. Vuotuiset ERCP-

tutkimus ja toimenpidemäärät vaihtelivat organisaation koon mukaan. Kuudessa sairaa-
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lassa tehtiin arviolta 100-299, kolmessa sairaalassa 300-499 ja yhdessä sairaalassa yli 

500 ERCP-tutkimusta toimenpiteineen vuodessa (taulukko 8). Tutkimuksessa mukana 

ei ollut yhtään toimintayksikköä, jonka vuotuinen taajuus oli alle 100 toimenpidettä.  

 

Taulukko 8. ERCP:n vuotuiset tutkimusmäärät tutkimuksen kohteena olevissa yliopisto- 

ja keskussairaaloissa. 

 

Yliopisto- ja  
keskussairaalat 

 
 
Tutkimusmäärä/vuosi n % 
100-199 3 30 
200-299 3 30 
300-399 1 10 
400-499 2 20 
yli 500 1 20 
Yhteensä 10 100 

 

ERCP:ta toteutetaan Suomen sairaaloissa osittain ilman säteilyn käytön asiantuntijoita 

(röntgenhoitaja, radiologi). Kyselyyn vastaajista seitsemän (n=7) ilmoitti, että heidän 

organisaatiossaan endoskooppiseen läpivalaisutoimintaan osallistuu röntgenhoitaja ja 

kolme (n=3), että röntgenhoitaja ei kuulu työtiimiin. Radiologin osallistuminen ERCP:n 

oli vielä vähäisempää kuin röntgenhoitajan. Vastausten mukaan vain yhdessä sairaalassa 

(n=1) radiologi oli mukana endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa. Kahdessa muussa 

sairaalassa (n=2) radiologin asiantuntemus oli saatavilla vain tarvittaessa. ERCP:n suo-

rittaminen ilman röntgenhoitajan ja/tai radiologin säteilyn käytön asiantuntemusta 

koettiin ongelmana. Eräs kyselyyn vastaaja kommentoi asiaa seuraavasti:  

 

”ERCP-tmp … ilman röntgenhoitajaa/lääkäri = radiologia. Tämän ko-
emme toimenpidettä hankaloittavaksi ja viivästyttää tmp.”  

 

Endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa käytettävä läpivalaisulaitteisto jakautui perin-

teisiin kiinteästi asennettuihin läpivalaisulaitteisiin (n=2, 18,2 %) sekä uudenlaisiin c-

kaarityyppisiin läpivalaisulaitteisiin (n=9, 81,8 %). C-kaari läpivalaisulaitteita oli sekä 

kiinteästi asennettuina (n=6, 54,5 %) että liikuteltavina ”kirurgisina” läpivalaisulaitteina 

(n=3, 27,3 %). Kahdessa sairaalassa ERCP:ssa käytettiin perinteistä läpivalaisulaitetta, 

viidessä sairaalassa kiinteää c-kaarta ja kahdessa liikuteltavaa c-kaarta. Yhdessä suures-

sa sairaalassa ERCP:t toimenpiteineen toteutettiin kahdella eri läpivalaisulaitteella, sekä 



      
  

 

                                                                                                                           43
 

 

kiinteällä että liikuteltavalla c-kaarella. Kaikkia kolmea liikuteltavaa c-kaarta käytettiin 

endoskooppiseen kuvantamiseen endoskopiapoliklinikoilla, mutta vain yhdessä toimin-

tayksikössä röntgenhoitaja osallistui ERCP:an.  

 

Endoskooppisen läpivalaisutoiminnan laitekanta oli suhteellisen uutta, sillä läpiva-

laisulaitteisto oli hankittu sairaaloihin vuosina 2000-2012. Kuvareseptoreina 

läpivalaisulaitteissa oli sekä vanhan tekniikan omaavia kuvanvahvistimia (n=4, 40 %) 

että myös uusia suoradigitaalisia taulukuvailmaisimia (n=4, 40 %). Kahdesta sairaalasta 

puuttui tieto ERCP:ssa käytettävän läpivalaisulaitteiston kuvareseptorityypistä. Kuva-

ala (cm) vaihteli käytettävän läpivalaisulaitteen ja kuvareseptorin tyypin mukaan. Lähes 

kaikissa (n=9, 90 %) läpivalaisulaitteissa oli käytössä viimeisen jälkikuvan näyttö -

ominaisuus (LIH, last image hold). Yksi kyselyn vastaaja ei tiennyt, onko heidän sairaa-

lassa ERCP:ssa käytettävässä läpivalaisulaitteessa ko. ominaisuutta. Annoksen ja pinta-

alan tulon mittari (DAP-mittari) tai muu vastaava annosnäyttö oli kaikissa läpiva-

laisulaitteissa, joita käytetään endoskooppiseen kuvantamiseen. DAP-mittarin yksiköt 

läpivalaisulaitteissa olivat erilaisia, yksikkönä oli muun muassa µGy·m², mGy·m², 

mGy·cm², cGy·cm² ja dGy·cm². ERCP:ssa käytettävissä läpivalaisulaitteissa suodatuk-

sena, käsittäen sekä kiinteän että lisäsuodatuksen, oli alumiinisuodatus tai alumiini- ja 

kuparisuodatuksen yhdistelmiä. Tutkimustilanteessa läpivalaisulaitteen röntgenputki si-

jaitsi pääasiassa tutkimuspöydän alapuolella (n=9, 90 %). Yhdessä sairaalassa, missä 

ERCP:t suoritetaan perinteisellä kiinteästi asennetulla läpivalaisulaitteella, röntgenputki 

oli fiksoituna tutkimuspöydän yläpuolella (n=1, 10 %).   

 

Potilas oli useimmiten vatsallaan (n=7, 70 %) ERCP:n aikana. Kuudessa sairaalassa 

ERCP suoritettiin potilaan maatessa vatsallaan ja kolmessa sairaalassa potilas oli va-

semmalla kyljellä. Yhdessä sairaalassa käytettiin kumpaakin potilaan asentoa ERCP:n 

yhteydessä. Selkäasento ei ollut tyypillinen potilaan asento ERCP:ssa tässä tutkimuk-

sessa, sitä käytettiin esimerkiksi yleisanestesiassa suorittavien toimenpiteiden kohdalla. 

Anestesiaryhmä osallistui rutiinisti ERCP:aan kolmessa sairaalassa (n=3, 30 %) ja vii-

dessä sairaalassa (n=5, 50 %) anestesiapalvelut oli saatavilla vain tarvittaessa. 
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5.3.2 Säteilysuojauskäytännöt 

 

Säteilysuojauskäytännöt endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa olivat myös tarkaste-

lun kohteena tässä tutkimuksessa. Rakenteellisia säteilysuojaimia, kuten 

lyijyikkunalaseja, lyijyvahvistettuja ovia ja lyijyvahvistetuttuja seiniä oli useimmissa 

tutkimushuoneissa, joissa tehdään ERCP:ta ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Muita sätei-

lysuojaimia, kuten liikuteltavia lyijylasisuojia kattokiinnityksellä, liikuteltavia irrallisia 

lyijyseiniä sekä tutkimuspöydän reunaan kiinnitettyjä lyijysuojia käytettiin myös 

ERCP:ssa eri sairaaloissa. Taulukossa 9 on yhteenveto eri sairaaloissa ERCP:ssa käytet-

tävistä rakenteellisista ja muista säteilysuojaimista.    

 

Taulukko 9. ERCP:ssa käytettävät rakenteelliset ja muut säteilysuojaimet yliopisto- ja 

keskussairaaloissa. 

 

 

 

Henkilökunta käytti monipuolisesti erilaisia säteilysuojaimia ERCP:n aikana tutkimuk-

sen kohteena olevissa sairaaloissa (taulukko 10). Säteilysuojaimista liivin ja hameen 

yhdistelmän (n=10, 100 %) sekä kilpirauhassuojan (n=10, 100 %) käyttö oli yleisintä, 

sillä niitä käytettiin kaikissa sairaaloissa ERCP:n ja toimenpiteiden aikana. Suojalasien 

käyttö ERCP:ssa oli myös yleistä, niitä käytettiin silmien suojana yhdeksässä sairaalas-

sa. Tosin, suojalasien käyttö voi vaihdella saman organisaationkin sisällä. Eräs kyselyyn 

vastaaja ilmoitti, että heidän organisaatiossaan vain yksi lääkäri neljästä käyttää suoja-

laseja ERCP:n aikana. Lyijyhanskojen käyttö ERCP:ssa puolestaan oli vähäistä (n=2). 

Tutkimuksessa ei ollut yhtään toimintayksikköä, jossa henkilökunta ei olisi suojautunut 

lainkaan säteilysuojaimin säteilytyön aikana.  

 

 

 
Säteilysuojaus 

    Kyllä 
n          % 

      Ei 
n          % 

Liikuteltava lyijylasisuoja kattokiinnityksellä 9 90 1 10 
Liikuteltava irrallinen lyijyseinä 7 70 3 30 
Tutkimuspöydän reunaan kiinnitetty lyijysuoja 9 90 1 10 
Lyijyikkunalasi 8 80 2 20 
Lyijyvahvistettu ovi 9 90 1 10 
Lyijyvahvistetut seinät 10 100 0 0 
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Taulukko 10. Henkilökunnan käyttämät henkilökohtaiset säteilysuojaimet ERCP:ssa 

yliopisto- ja keskussairaaloissa. 

 

 
Säteilysuojaintyyppi 

      Kyllä  
n             % 

         Ei 
n             % 

Esiliina tai takki 9 90 1 10 
Hanskat 2 20 8 80 
Liivi ja hame 10 100 0 0 
Suojalasit 9 90 1 10 
Kilpirauhassuoja 10 100 0 0 

 

Potilaan säteilysuojauskäytännöissä ERCP:ssa oli eroja sairaaloiden välillä. Kahdessa 

sairaalassa potilailla ei käytetty lainkaan säteilysuojaimia ERCP:n yhteydessä (n=2, 20 

%). Kahdeksassa muussa sairaalassa potilas suojattiin lantiosuojalla ERCP:n aikana 

(n=8, 80 %). Tosin, kolme kyselyn vastaaja ilmoitti, että heidän organisaatiossaan lan-

tiosuojaa käytetään vain nuorilla potilailla. Rintasuojaa naisilla ei käytetty missään 

sairaalassa ERCP:n aikana.   

 

5.3.3 Säteilyn käyttötavat 

 

ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä läpivalaisulaitteistoa ohjaa pää-

sääntöisesti joko toimenpiteen suorittava lääkäri (kirurgi/sisätautilääkäri) tai 

röntgenhoitaja, riippuen aina kussakin organisaatiossa vallitsevista toimintakäytänteistä. 

Toimenpiteen suorittavan lääkärin ja röntgenhoitajan osuudet läpivalaisulaitteen ohjaajina 

jakautuvat suunnilleen puoleksi tutkimuksen kohteena olevissa sairaaloissa (kirur-

gi/sisätautilääkäri n=6, 60 %; röntgenhoitaja n=5, 50 %). Eräässä sairaalassa 

läpivalaisulaitteen ohjauksesta ERCP:ssa vastaavat röntgenhoitaja ja toimenpidelääkäri 

yhdessä. Toisessa sairaalassa taas läpivalaisulaitteen ohjauksesta huolehtivat röntgenhoi-

taja ja radiologi yhteistyössä. Kaikissa kymmenessä sairaalassa toimenpidelääkäri on se, 

joka läpivalaisee pääsääntöisesti ERCP:n ja toimenpiteiden yhteydessä (n=10, 100 %). 

 

Annoksen ja pinta-alan tuloa (DAP) sekä läpivalaisuaikaa tarkasteltiin sen mukaan, osallis-

tuuko röntgenhoitaja ERCP:aan vai ei. ERCP:sta 172:ssa röntgenhoitaja oli mukana ja 55 

ERCP:aa suoritettiin ilman röntgenhoitajaa. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) annosja-

kaumissa oli eroa ryhmien välillä, mikä näkyy laatikko-janojen sijoittumisessa eri kohtaan 

kuviossa 8. Niissä toimenpiteissä, joissa röntgenhoitaja oli mukana, annoksen ja pinta-alan 
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tulossa (DAP) esiintyi huomattavan paljon poikkeavia arvoja verrattuna toiseen ryhmään. 

Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) mediaani oli pienempi siinä ryhmässä, jossa ERCP:t 

toteutettiin ilman röntgenhoitajaa. Kaikki ne ERCP:t, joissa röntgenhoitaja oli mukana, suo-

ritettiin pääosin kiinteällä läpivalaisulaitteella, joko kiinteällä c-kaarella tai perinteisellä 

läpivalaisulaitteella. Läpivalaisuajan suhteen ryhmien väliset erot eivät olleet niin merkittä-

vät (kuvio 9). Läpivalaisuajan mediaani oli lähes sama riippumatta siitä, osallistuiko 

röntgenhoitaja ERCP:aan vai ei. Molemmista kuvioista on poistettu erittäin poikkeavat ha-

vainnot, jotka olivat yli kolme kertaa kvartiilivälin pituuden etäisyydellä laatikoista. 

 

 
Kuvio 8. Annoksen ja pinta-alan (DAP) tulo röntgenhoitajan osallistumisen mukaan. 

 

 
Kuvio 9. Läpivalaisuaika röntgenhoitajan osallistumisen mukaan. 
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ERCP:ssa käytettävää läpivalaisun tyyppiä tutkittaessa todettiin, että yhdeksässä sairaa-

lassa käytettiin pulssattua läpivalaisua (n=9, 90 %) ja yhdessä sairaalassa jatkuvaa 

läpivalaisua (n=1, 10 %). Pulssatun läpivalaisun pulssinopeus vaihteli käytettävän läpi-

valaisulaitteen ja toimintayksiköissä vallitsevien toimintatapojen mukaan. Alhaisin 

käytettävä pulssinopeus ERCP:ssa oli 1,5 pulssia sekunnissa ja suurin 15 pulssia sekun-

nissa. Suurimmat pulssinopeudet (15 p/s) todettiin kahdessa sairaalassa (n=2), joissa 

molemmissa käytettiin kiinteitä c-kaarityyppisiä läpivalaisulaitteita. Jatkuvaa läpiva-

laisua käytettiin endoskooppisessa kuvantamisessa siinä sairaalassa, joissa ERCP:t 

toimenpiteineen tehdään endoskopiapoliklinikalla ja liikuteltavalla c-kaarityyppisellä 

läpivalaisulaitteella. Ne toteutetaan myös ilman säteilyn käytön asiantuntijoita. Läpiva-

laisun pulssitaajuutta ERCP:n ja toimenpiteiden aikana muutetaan vastausten mukaan 

melko harvoin (n=4, 40 %) tai ei juuri koskaan (n=6, 60 %).     

 

Annosautomatiikan (AEC) eri annosvaihtoehtoja (esim. low, medium, high), jotka ovat 

valittavissa useimpien läpivalaisulaitteiden toiminnoista, käytettiin hyvin vaihtelevasti 

ERCP:ssa. AEC:n annosvaihtoehtoa ’Low (-)’ käytettiin ERCP:ssa aina tai melko usein 

kuudessa sairaalassa (n=6, 66,7 %) ja melko harvoin tai ei juuri koskaan kolmessa sai-

raalassa (n=3, 33,3 %). Annosvaihtoehto ’Medium (norm.)’ oli käytössä melko usein 

kahdessa sairaalassa (n=2, 25,0 %) ja ei juuri koskaan kuudessa sairaalassa (n=6, 75,0 

%). ’High (+)’ -toimintoa ERCP:n aikana käytettiin melko harvoin tai ei juuri koskaan. 

Taulukossa 11 on esitetty vastausten jakautuminen annosvaihtoehdoittain.  

 

Läpivalaisulaitteen annosautomatiikan tarjoamien eri annosvaihtoehtojen käyttöä 

ERCP:ssa selvittävässä kysymyksessä esiintyi puuttuvia vastauksia (n=4). Eräs kyselyn 

vastaaja kommentoi puuttuvien tietojen johtuvan siitä, että heidän ERCP:ssa käytettä-

vässä liikuteltavassa läpivalaisulaitteessa (c-kaari) ei ole mahdollista valita kyseisiä 

annosautomatiikan eri annosvaihtoehtoja. Neljäs puuttuva tieto johtui vastaajan vasta-

maatta jättämisestä. Yhdessä muussa kyselylomakkeessa kyseisen kysymyksen kohdalla 

oli maininta ”ei tietoa”.  
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Taulukko 11. Läpivalaisulaitteen annosautomatiikan eri annosvaihtoehtojen käyttö 

ERCP:ssa yliopisto- ja keskussairaaloissa. 

 

Low (-) Medium (norm.) High (+)  
n % n % n % 

Aina 5 55,6 0 0,0 0 0,0 
Melko usein 1 11,1 2 25,0 0 0,0 
Melko harvoin 1 11,1 0 0,0 3 33,3 
Ei juuri koskaan 2 22,2 6 75,0 6 66,7 
Yhteensä 9 100,0 8 100,0 9 100,0 

 
 
ERCP:ssa kuvausalue rajataan läpivalaisulaitteen kaihtimilla aina viidessä sairaalassa 

(n=5, 50 %), melko usein yhdessä sairaalassa (n=1, 10 %), melko harvoin yhdessä sairaa-

lassa (n=1, 10 %) ja ei juuri koskaan kolmessa sairaalassa (n=3, 30 %). 

Suurennuskuvausta ERCP:ssa käytetään aina tai melko usein neljässä sairaalassa (n=4, 

44,4 %) ja melko harvoin tai ei juuri koskaan viidessä sairaalassa (n=5, 55,6 %). Suuren-

nuskuvauksen yleisyys ERCP:ssa ilmeni myös potilasannoskeräyksen yhteydessä, kun 

annoskeräyslomakkeisiin oli merkitty ’muuta huomioitavaa’ -kohtaan suurennuksen käyt-

tö monien toimenpiteiden kohdalla. Röntgenkuvaus oli olennainen osa ERCP:a, sillä 

tutkimuskohteesta otetaan usein hyvälaatuisia röntgenkuvia löydösten dokumentointia 

varten. Diagnostisia röntgenkuvia ERCP:n aikana otetaan aina kolmessa sairaalassa (n=3, 

30 %), melko usein neljässä sairaalassa (n=4, 40 %), melko harvoin kahdessa sairaalassa 

(n=2, 20 %) ja ei juuri koskaan vain yhdessä sairaalassa (n=1, 10 %).  

 

5.3.4 Kuvien arkistointi, potilasannosten dokumentointi ja seuranta 

 

Kaikissa niissä sairaaloissa, joissa ERCP:n yhteydessä otetaan diagnostisia röntgenku-

via, ne myös arkistoidaan sähköiseen kuva-arkistoon (n=10, 100 %). Läpivalaisukuvien 

arkistointi ERCP:ssa ei ollut niin yleistä kuin röntgenkuvien, vaikka jotkut läpiva-

laisulaitteet tallentavatkin läpivalaisukuvia muistiin automaattisesti. Tosin, 

läpivalaisukuvien tarkkuus röntgenkuviin verrattuna on ihan eri luokkaa. Läpiva-

laisukuvia arkistoitiin sähköiseen kuva-arkistoon kahdeksassa sairaalassa aina (n=8, 80 

%) ja kahdessa sairaalassa melko harvoin tai ei juuri koskaan (n=2, 20 %).  

 

Potilaan säteilyannosten dokumentointi ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden kohdalla 

tapahtui pääasiassa kirjaamalla ne manuaalisesti potilasasiakirjoihin. Näin toimittiin 
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kahdeksassa sairaalassa (n=8, 80 %). Annostiedoista kirjattiin tavallisemmin annoksen 

ja pinta-alan tulo yksikköineen (n=8, 88,9 %) sekä läpivalaisuaika (n=8, 88,9 %). Tieto-

ja käytetystä jännitteestä (kV) tai sähkömäärästä (mA) ei kirjattu manuaalisesti missään 

sairaalassa. ERCP:n aikana otettuja röntgenkuvia kirjattiin potilasasiakirjoihin vain 

kahdessa sairaalassa (n=2, 22,2 %). Kolmessa sairaalassa annostiedot siirtyivät auto-

maattisesti läpivalaisulaitteesta suoraan sähköiseen kuva-arkistoon (n=3, 30 %). 

Kyseinen ominaisuus oli kahdessa liikuteltavassa ja yhdessä kiinteässä c-

kaarityyppisessä läpivalaisulaitteessa, jotka oli hankittu sairaaloihin vuosina 2009-2012. 

Potilaan säteilyannosten dokumentointi yhdessä sairaalassa toteutettiin erillisellä datan 

keruulla (n=1, 10 %), jonka yhteydessä tietokoneelle kirjattiin ERCP:n läpivalaisuaiko-

ja. Asianomaisessa sairaalassa ERCP:t toimenpiteineen tehdään endoskopia-

poliklinikalla, liikuteltavalla c-kaarityyppisellä läpivalaisulaitteella sekä ilman säteilyn 

käytön asiantuntijoita. 

 

Potilasannoksia ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä seurataan tutki-

muksen kohteena olevissa sairaaloissa hyvin vaihtelevasti. Neljässä sairaalassa 

potilasannoksia ERCP:ssa seurataan säännöllisesti (n=4, 40 %) ja yhdessä sairaalassa 

melko usein (n=1, 10 %). Potilasannoksia seurataan melko harvoin kolmessa sairaalassa 

(n=3, 30 %) ja ei juuri koskaan kahdessa sairaalassa (n=2, 20 %). Kyseisissä viidessä 

sairaalassa, joissa potilaiden säteilyaltistusta ei seurata säännöllisesti, ERCP:t toimenpi-

teineen toteutetaan sekä röntgenosastolla (n=3) että endoskopiapoliklinikalla (n=2). 

Näistä viidestä sairaalasta, kolmessa (n=3) röntgenhoitaja on mukana ERCP:ssa ja kah-

dessa muussa sairaalassa (n=2) röntgenhoitaja ei osallistu ERCP:an. Eräs kyselyn 

vastaaja kommentoi potilasannosten seurantaa seuraavasti: 

 

”Vanhassa laitteessa ei ollut annosnäyttöä, mittauksia ei tehty. Nykylait-

teella tullaan annoksia seuraamaan säännöllisesti.”  
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilaiden saamia säteilyannoksia 

ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä sekä arvioida, liittykö ERCP:aan 

ja sen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin deterministisen vaurion riskiä. Tutkimukses-

sa kartoitettiin myös säteilyn käytön näkökulmasta eri toimintayksiköissä vallitsevia 

toimintatapoja sappi- ja haimateiden endoskooppisessa kuvantamisessa, joilla voisi olla 

mahdollisesti vaikutusta potilaan säteilyannoksen suuruuteen. Vastaavanlaista tutkimus-

ta ei Suomessa aiemmin ole tehty. Potilasannoksista ERCP:ssa on olemassa 

kansainvälistä tutkimusnäyttöä, mutta säteilyannosten vaihtelu erinaisissa tutkimuksissa 

ja selvityksissä on ollut huomattavan suurta. Säteilyn käyttötapoja endoskopian kon-

tekstissa koskeva tutkimuksellinen näyttö on vielä niukkaa. Tässä tutkimuksessa oli 

tavoitteena tuottaa uutta tietoa potilaan säteilyaltistuksen tasosta ERCP:ssa sekä endo-

skooppisen läpivalaisutoiminnan erityispiirteistä.  

 

Tutkimuksen tulokset perustuivat kolmeen erityyppiseen ja toisiaan täydentävään ai-

neistoon: pinta-annoksen mittauksiin, eri sairaaloista kerättyihin potilasannoksiin sekä 

kyselyn vastauksiin. Aineiston avulla pyrittiin vastamaan tutkimuksessa esitettyihin tut-

kimusongelmiin. Seuraavissa luvuissa käsitellään ja pohditaan tutkimuksen 

luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä näkökohtia. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia tar-

kastellaan suhteessa aiempaan tutkimustietoon sekä esitetään tuloksista seuraavat 

johtopäätökset. Lopuksi kuvataan vielä jatkotutkimusaiheita, jotka syntyivät tätä tutki-

musta tehdessä sekä otetaan kantaa tutkimustulosten hyödynnettävyyteen ja 

käytettävyyteen.  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Luotettavuuden tarkastelu on merkittävä osa jokaista tieteellistä tutkimusta (Metsämuu-

ronen 2009, 74). Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista tarkastella 

toisaalta mittaamisen ja aineistojen keruun, toisaalta tulosten luotettavuutena. Kvantita-

tiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin pääkohteet ovat tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti, joita arvioidaan mittarin ja mittaamisen luotettavuutena. 
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(Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 206-210.) Reliabiliteetilla tarkoitetaan mitta-

ustuloksen toistettavuutta, ei sattumanvaraisuutta ja sen arvioimiseksi on olemassa 

useita eri menetelmiä. Käytettyjen mittareiden reliabiliteettia on tärkeää arvioida, jolloin 

myös sen vaikutukset ovat helpommin arvioitavissa. Puutteellinen reliabiliteetti ei vält-

tämättä ole tutkimukselle tuhoisa, mutta tutkimuksessa tulisi pyrkiä mahdollisimman 

reliaabelin mittaukseen. (Uusitalo 2001, Metsämuuronen 2009.) Mittarin reliabiliteettia 

voidaan parantaa muun muassa esitestauksen avulla sekä laatimalla selkeät vastausoh-

jeet (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 210).   

 

Validiteetti puolestaan kuvaa mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mita-

ta. Validiteetin totaalinen puuttuminen tekee tutkimuksesta mitättömän, sillä silloin 

mittari mittaa väärää asiaa. Validiteetti jaetaan edelleen sisäiseen ja ulkoiseen validiteet-

tiin. Ulkoinen validius sisältää tarkastelun siitä, kuinka tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä, ts. onko otos edustava ja edustaako se perusjoukkoa. Sisäinen validiteetti 

merkitsee tutkimuksen omaa luotettavuutta ja se käsittää sisällön validiteetin, rakenne-

validiteetin ja kriteerivaliditeetin. (Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) Sisäisesti 

validissa tutkimuksessa tulokset johtuvat vain ja ainoastaan tutkimuksen asetelmasta, ei 

sekoittavista tekijöistä (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 210). Hyvällä tutki-

musasetelmalla, oikealla käsitteenmuodostuksella ja teorian johtamisella sekä otannalla 

on mahdollista parantaa tutkimuksen validiteettia (Metsämuuronen 2009, 65.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty lähdekirjallisuus oli sekä kotimaista että ulkomaista. Läh-

dekirjallisuudesta osa oli kohtalaisen vanhaa, mukana oli muun muassa vuosina 1991-

1998 julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia. Tutkimuskohde, säteilyn lääketieteellinen käyt-

tö endoskopian kontekstissa, on Suomessa melko uusi ja tuntematon. Kansainvälinen 

tutkimusnäyttö tutkittavasta ilmiöstä oli myös riittämätöntä. Tämän vuoksi kaikkien 

olennaisten lähteiden käyttäminen teoriakehyksessä, riippumatta niiden julkaisuvuodes-

ta, oli perusteltua. Osa vanhemmista julkaisuista käsitteli potilaan säteilyaltistusta 

ERCP:ssa ja osa taas oli keskeisiä lähteitä säteilyn lääketieteellisessä käytössä. 

 

Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin tutkimuksessa eri näkökulmista käsin. Ilmiön tutkimi-

seen hyödynnettiin useita eri aineistoja, jotka hankittiin kolmella eri menetelmällä. 

Aineistotriangulaation avulla pyrittiin parantamaan tutkimuksen kokonaisluotettavuutta, 

sillä mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmempi tutkittavasta ilmiöstä 
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saatava tieto on. Yksittäisen tutkimusmenetelmän avulla ei välttämättä kyetä kuvaa-

maan tutkittavaa ilmiötä riittävän kattavasti ja eri näkökulmista käsin, kuin 

tutkimusmenetelmien yhteiskäytöllä. Useilla tutkimusmenetelmillä on myös mahdol-

lista poistaa virhelähteitä, jotka aiheutuisivat muuten yhden menetelmän käytöstä. 

Toisaalta usean eri menetelmän yhdistäminen samassa tutkimuksessa on usein työlästä 

ja aikavievää (Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) Kolmen eri aineiston yhdis-

täminen koettiin alussa hyvin haastavaksi, mutta loppujen lopuksi se osoittautui melko 

antoisaksi menetelmäksi. 

 

6.1.1 Käytettyjen mittareiden luotettavuus ja otosten edustavuus 

 
Potilasannosten selvittämiseksi ja deterministisen riskin arvioimiseksi ERCP:ssa mitta-

reina käytettiin annostietojen keruulomaketta (liite 4) ja termoloistedosimetreja (TLD), 

joiden antamia tuloksia merkittiin ESD-lomakeelle (liite 2). Säteilyn käyttötapoja 

ERCP:ssa kartoitettiin kyselylomakkeen avulla (liite 5). Kaikki kolme lomaketta laadit-

tiin nojautuen tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja viranomaisohjeisiin, 

sillä vastaavia mittareita ERCP:a varten ei ollut sillä hetkellä saatavilla.  

 
Annostietojen keruulomakkeen ja ESD-lomakkeen laatimisessa, säteilyannosten mit-

taamisen suunnitellussa, potilaan pinta-annoksen mittaamisessa ja mittaustulosten 

arvioinnissa käytettiin hyväksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta, sillä Sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksessa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) velvoi-

tetaan, että röntgentoiminnassa on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta 

säteilysuojelun, optimoinnin, laadunvarmistuksen ja säteilyannosten mittaamisen suun-

nitellussa ja seurannassa. Tässä tutkimuksessa käytetyt annostietojen keruulomake ja 

ESD-lomake eivät muutoinkaan eronneet merkittävästi muista potilaan säteilyaltistustie-

tojen määrittämisessä käytetyistä lomakkeista (vrt. STUK 2004, Wirtanen 2008). 

Reliabiliteetin takaamiseksi tutkimusyksiköille laadittiin selkeät ohjeet aineiston keruuta 

varten (liite 6).  

 

Potilasannoksia (DAP, läpivalaisuaika, kuvien lukumäärä) eri organisaatioissa kerättiin 

annostietojen keruulomakkeelle suoraan ERCP:ssa käytetyistä läpivalaisulaitteista. Tie-

dot kirjattiin välittömästi jokaisen ERCP:n jälkeen. Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) 

ilmenee läpivalaisulaitteeseen kiinteästi asennetusta säteilymittarista tai vastaavasta an-
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nosnäytöstä. Röntgenlaitteen toiminta varmistetaan aina määrävälein tehtävissä määrä-

aikaishuolloissa ja säteilymittarin toimintavarmuus tarkistetaan samassa yhteydessä 

(STUK 2008b). Potilaan säteilyaltistuksen määrittämisessä käytettävän säteilymittarin 

(DAP-mittari) on oltava asianmukaisesti kalibroitu siten, että mittaukset ovat jäljitettä-

vissä mittanormaaleihin. Kalibrointi tehdään, kun mittari otetaan käyttöön ja sen jälkeen 

vähintään kerran viidessä vuodessa. (STUK 2004.) Röntgenlaitteen annosindikaattorina 

toimivaa DAP-mittaria koskee laitevaatimus, että näyttämä saa poiketa oikeasta arvos-

taan läpivalaisulaitteilla enintään 50 % (Toroi ym. 2008).  

 

Pinta-annoksen määrittämisessä mittareina käytettiin termoloistedosimetreja (TLD), jot-

ka soveltuivat hyvin tarkoitukseen pienen kokonsa vuoksi. TLD on menetelmänä 

laajasti käytetty vastaavissa tutkimuksissa potilaan pinta-annoksen määrittämiseen 

(esim. Buls ym. 2002, Olgar ym. 2009, Sulieman ym. 2011). Kaikki dosimetrit ja mitta-

uslaitteisto oli kalibroitu aiemmin niiden hankintavaiheessa oikealle säteilylaadulle ja 

sen jälkeen kalibrointeja oli tehty säännöllisesti parin vuoden välein. Kalibroinnilla tar-

koitetaan mittauslaitteen näyttämien arvojen ja mittaussuureen arvojen välisen yhteyden 

määrittämistä. Mittarit ja mittauslaitteisto pitää kalibroida, jotta mittaustulokset olisivat 

oikeita ja luotettavia. (Toroi ym. 2008, 7.) Jokainen TLD koostui neljästä erillisestä mit-

tauskiteestä, joita oli mahdollista käyttää pinta-annoksen mittaamiseen joko 

sijoittamalla ne erikseen kuva-kentän reunoille tai yhdessä kuva-kentän keskelle. Tässä 

tutkimuksessa pinta-annoksen mittaamisessa dosimetri sijoitettiin yhtenä kappaleena 

kuva-kentän keskelle, koska mittauskiteiden käyttö erikseen olisi ollut hankalasti toteu-

tettavissa. Läpivalaisun aikana kuva-alueen koko ja paikka muuttuvat usein tutkimuksen 

edetessä, jolloin mittauskiteet olisivat voineet jäädä kuva-alueen ulkopuolelle. 

 

Pinta-annoksen mittaamisessa käytettiin vuorotelleen kaikkia viittä dosimetria, jotka 

tyhjennettiin aina ennen varsinaisia mittaustilanteita. Tyhjentäminen suoritettiin joko 

edellisenä päivänä tai tutkimuspäivän aamuna. Tyhjentämisestä huolimatta joihinkin 

dosimetreihin jäi annoslukemia, jotka johtuivat kertyneestä taustasäteilystä. Lukemat 

olivat kuitenkin melko pieniä (alle 10 µGy) eivätkä siten vaikuttaneet suuresti lopputu-

lokseen. Parantaakseen TLD:n tarkkuutta ja mittaustulosten luotettavuutta, dosimetrit 

pyrittiin luettamaan mahdollisimman nopeasti jokaisen ERCP:n jälkeen häipymän mi-

nimoimiseksi. Potilaan asennon muutos puolestaan heikensi dosimetrien tarkkuutta, 

koska potilaan kääntyessä kyljelleen säteilykeila ei osunut enää kohtisuoraan dosimet-
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riin. Tätä virhetekijää ei tutkimuksessa pystytty poistamaan. Mittaustilanteet vakioitiin 

niin, että dosimetrit sijoitettiin aina samaan kohtaan potilaan ihoa, kuva-alueen keskelle. 

Säteilyn sirontaa potilaan iholla ei otettu huomioon.  

 

Pinta-annoksen määrittämiseen on olemassa useita eri menetelmiä ja tapoja. Pinta-

annoksen määrittäminen röntgenputken säteilytuoton perusteella läpivalaisututkimusten 

kohdalla ei kuitenkaan ole luontevaa, sillä fokus-ihoetäisyys muuttuu jatkuvasti tutki-

muksen aikana. Pinta-annoksen laskeminen DAP:sta ei ole myöskään ongelmatonta, 

sillä kentän koko muuttuu useimmiten tutkimuksen edetessä eikä säteilykeilan poikki-

leikkauksen pinta-ala ole siten vakio. (STUK 2004.) Pinta-annoksen mittaaminen 

suoraan potilaan iholta termoloistemittareilla on hyvä menetelmä, sillä mittaukset eivät 

häiritse röntgen- ja läpivalaisututkimusten suorittamista. Käyttötarkoituksesta riippuen 

termoloistemittareilla on mahdollista määrittää hyvinkin pieniä annoksia, mittaustulos 

on tarkka ja ympäristöolosuhteiden vaikutukset tulokseen ovat hyvin hallittavissa. (Var-

tiainen 2000.)  

 

Säteilyannostietojen osalta harkinnanvaraisella, ei-todennäköisyyteen perustuvalla otan-

nalla poimittu 227 potilaan otos edusti hyvin perusjoukkoa, koska otoksessa oli samoja 

ominaisuuksia sekä samassa suhteessa kuin perusjoukossa. Aineiston alueellinen katta-

vuus oli erinomainen, koska potilasannoksia kerättiin viideltä eri sairaanhoidon 

erityisvastuualueelta käsittäen viisi yliopistollista sairaalaa ja viisi keskussairaalaa. Sä-

teilyn käyttötapoja endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa kartoitettiin samoista 

sairaaloista, koska siten oli mahdollista tutkia niiden vaikutusta potilasannoksiin. Poti-

laan pinta-annosmittausten tulokset puolestaan rajoittuvat vain yhteen sairaalaan, joten 

ne antavat hyvin karkean arvion deterministisen vaurion riskistä ERCP:ssa. Suoritettu-

jen pinta-annosmittausten määrää voidaan pitää kuitenkin riittävänä, sillä säteilyaltistus 

tulisi määrittää aina vähintään kymmenen potilaan keskiarvona (STUK 2004). 

  

Tutkimuksen ulkopuolelle jäi muutamia keskussairaaloita, joissa harjoitetaan endo-

skooppista läpivalaisutoimintaa. Näistä keskussairaaloista saatavat tiedot olisivat 

rikastuttaneet aineistoa vielä entisestään, mutta kokonaistutkimuksen tekeminen vaa-

tii huomattavasti enemmän resursseja. Pinta-annosmittausten suorittaminen 

useimmissa yksiköissä olisi myös antanut laajemman kuvan deterministisen vaurion 

riskistä, mutta toisaalta vaatinut lisäresursseja sekä tarkempia mittavälineitä. Yksi-
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tyissektorilla endoskooppinen läpivalaisutoiminta on vähäistä. Tutkimuksessa kerät-

ty aineisto ei pitäisi mahdollistaa erilaisten vaihtoehtoisten tulkintojen tekemisen. 

Toteutettu tutkimus on myös vaivattomasti toistettavissa samaa tutkimusasetelmaa ja 

samoja mittareita käyttäen. 

 

6.1.2 Esitestauksen merkitys tutkimuksen luotettavuudelle 

  

Esitestaus on tärkeä vaihe mittarin laatimisessa, sillä virheiden korjaaminen aineiston 

keräämisen jälkeen ei ole enää mahdollista. Ennen varsinaisen aineiston keruuta mittari 

tulisi aina testata esimerkiksi tekemällä koehaastattelu, -kysely tai -havainnointi. Testaa-

jina voivat toimia asiantuntijat, perusjoukkoon kuuluvat tai vastaavat henkilöt. 

Testaamisen avulla arvioidaan mittarin toimivuutta suhteessa esitettyihin tutkimuson-

gelmiin. Esitestauksen avulla on myös mahdollista parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. 

(Vilkka 2007, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.)  

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi kaksi mittareista, annostietojen keruulomake 

ja kyselylomake, esitestattiin eräässä yliopistollisessa sairaalassa. Annostietojen keruu-

lomake esitestattiin kolmen viikon ajan 20 potilaan otoksella ja lomakkeen todettiin 

soveltuvan hyvin potilasannosten määrittämiseen ERCP:ssa. Kyselylomake esitestattiin 

kahdella terveystieteiden opiskelijalla, yhdellä terveystieteiden maisterilla sekä yhdellä 

röntgenhoitajalla. Kaikilla kyselylomakkeen esitestaukseen osallistuneilla henkilöillä oli 

kokemusta joko ERCP:sta tai yleisesti läpivalaisututkimuksista. Kyselylomakkeen to-

dettiin olevan ymmärtävä ja kartoittavan kattavasti säteilyn käyttötapoja 

endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa. ESD-lomaketta ei esitestattu, koska sille ei 

huomattu olevan tarvetta. ESD-lomakkeeseen oli tarkoituksena kirjata vain pinta-

annosmittauksissa saatuja tuloksia muistiin.  

 

6.2 Tutkimuksen eettisten tekijöiden pohdintaa 

 

Tutkimuksen suorittamiseen liittyy yleisesti eettisiä erityiskysymyksiä, joihin tutkija 

törmää väistämättä tutkimusprosessin aikana. Tutkimusaiheen ja menetelmän valinta 

ovat esimerkkinä tutkijan tekemistä eettisistä ratkaisuista tutkimustyössään, mutta mitä 

tahansa tutkimuksen osa-aluetta voidaan tarkastella eettisesti. Terveydenhuollon kon-

tekstissa toteutettavassa tutkimuksessa on omat erityispiirteensä, jotka erottavat sen 
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muusta tutkimuksesta. Tutkimuksen kohteena on useimmiten potilas, joka on tavallisesti 

jonkinlaisen hoidon piirissä. (Pelkonen & Louhiala 2002, Mäkinen 2006, Clarkeburn & 

Mustajoki 2007.) Ihmiseen kohdistuvaan tutkimukseen liittyvistä eettisistä erityiskysy-

myksistä merkittävimpiä ovat ihmisarvon loukkaamattomuus, tutkittavan suostumus ja 

tutkittavalle aiheutuvat riskit ja haitat verrattuna tutkimuksesta odotettavissa olevaan 

hyötyyn (Launis 2007, 28). Tiedonantajien, oli sitten kyseessä yksityishenkilö tai orga-

nisaatio, oikeuksien kunnioittaminen, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja 

keskeyttämisen mahdollisuus, yksityisyyden suojaaminen ja luottamuksellisuuden ta-

kaaminen tutkimusaineiston käsittelyssä ovat ne vähimmäisvaatimukset, jotka tutkijan 

tulisi taata tutkimukseen osallistuville (Kuula 2006, Mäkinen 2006).  

 

Mielenkiinto endoskooppista läpivalaisutoimintaa kohtaan syntyi, kun tutkija oli toimi-

nut röntgenhoitajana moniammatillisen tiimin jäsenenä ERCP:ssa. ERCP 

toimenpiteineen vaikuttivat hyvin monimutkaiselta ja vaativalta kokonaisuudelta, jossa 

lisäksi potilaiden säteilyannokset vaihtelivat suuresti. Toimintakäytännöt säteilyn käy-

tössä ERCP:ssa eri sairaaloissa näyttivät vaihtelevan myös merkittävästi. Pyrkimys ja 

halu selvittää, kuinka paljon todellisuudessa potilaiden säteilyannokset vaihtelevat 

ERCP:ssa ja millä eri tavoin ERCP toimenpiteineen toteutetaan Suomen sairaaloissa 

johtivat lopulta tutkimusaiheen täsmentymiseen. Tutkimusaihe ei sinänsä loukkaa ke-

tään potilasryhmää eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa potilaille, koska ERCP tehdään 

aina jonkin kliinisen ongelman vuoksi ja sen tarkoituksena on parantaa potilaan vointia. 

Toimintakäytäntöjen kartoittamisella ERCP:ssa ei uskota myöskään olevan haittaa tut-

kittaville sairaaloille. Toimintakäytäntöjä säteilyn käytössä kartoitettiin vain yleisellä 

tasolla, sillä niiden oletettiin tuovan lisätietoa potilaan säteilyaltistukseen liittyen. Käsi-

tys potilaan säteilyaltistuksesta ERCP:ssa ja eri toimintakäytännöistä säteilyn käytössä 

voidaan saada vain keräämällä tietoa käytännön työelämästä. 

 

Hyvin tehty tutkimus on lähes aina eettisesti kestävää tutkimusta. Tieteellisen tutkimuk-

sen eettinen hyväksyttävyys, luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että 

tutkimus tehdään noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimusetiikan näkökulmas-

ta hyvään tieteellisen käytäntöön kuuluu, että tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja 

mahdollinen eettinen ennakkoarviointi on tehty. (Launis 2007, TENK 2012.) Tässä tut-

kimuksessa kaikista kymmenestä sairaalasta oli haettu asianmukaisesti tutkimusluvat 

ennen aineiston keruuta. Sairaanhoitopiirien eettisten toimikuntien lausuntoa ei tarvittu. 
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Tutkimuksessa pyrittiin noudattamaan yleistä rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta 

sekä käyttämään eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. 

Kysely, potilasannosten keräys ja pinta-annosten mittaus olivat eettisesti kestäviä ai-

neistonkeruumenetelmiä, joilla saatiin tavoiteltavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Tutkittavien yksityisyyden suojaaminen otettiin huomioon tutkimuksen jokaisessa vai-

heessa. Sairaaloita ei verrattu keskenään potilasannosten tai toimintakäytäntöjen 

mukaan, vaan tutkimuksessa saatuja tuloksia käsiteltiin ja raportoitiin yleisellä tasolla 

anonymiteetin turvaamiseksi. Tutkimukseen osallistuneita organisaatioita tutkielmara-

portissa ei nimetty. Potilasannosten keräämiseen tutkija ei itse osallistunut, vaan keruu 

toteutettiin kunkin tutkimusyksikön henkilökunnan kautta. Tutkimusaineistoon ei sisäl-

lytetty potilaita koskevia henkilökohtaisia tai muita arkaluonteisia tietoja, joista heidät 

olisi voinut jälkeenpäin tunnistaa. Yksittäisistä tiedoista potilasta on miltei mahdotonta 

tunnistaa. Tutkimusaineiston analyysissa käytetyt menetelmät selostettiin raportissa kat-

tavasti. Tutkittavat organisaatiot olivat tietoisia siitä, että tutkimukseen osallistuminen 

oli täysin vapaaehtoista ja keskeyttäminen mahdollisuus oli aina olemassa. Tutkimuksen 

päätyttyä aineisto hävitetään asianmukaisesti. 

 
 
6.3 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tässä tutkimuksessa saatiin vastaukset esitettyihin tutkimusongelmiin. Tutkimuksessa 

tuotettiin uutta tietoa potilaan säteilyaltistuksen tasosta ERCP:ssa suomalaisissa yliopis-

to- ja keskussairaaloissa sekä endoskooppisen läpivalaisutoiminnan erityispiirteistä. 

Tutkimustuloksia tarkastellaan kolmessa osassa. Ensin pohditaan potilaan säteilyaltis-

tuksen tasoa ERCP:ssa, toiseksi arvioidaan deterministisen ja stokastisen vaurion riskiä 

ERCP:ssa ja viimeiseksi tarkastellaan endoskooppisen läpivalaisutoiminnan erityispiir-

teitä. 

 

6.3.1 Potilaan säteilyaltistuksen taso ERCP:ssa  

 
Potilaan säteilyaltistusta ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä kuvaava 

aineisto oli kokonaisuudessaan varsin heterogeeninen, useamman muuttujan kohdalla 

arvoissa esiintyi kohtalaista hajontaa. Potilaiden sukupuolijakauma tässä tutkimuksessa 

oli tasainen, aineistossa puolet oli naisia ja puolet miehiä. Potilaiden ikä-, paino- ja pi-



      
  

 

                                                                                                                           58
 

 

tuusjakaumat olivat taas hyvin epätasaisia. Naiset olivat tässä aineistossa keskimäärin 

kuusi vuotta miehiä vanhempia, mikä on ymmärrettävää, sillä Suomessa naisten keski-

ikä on korkeampi kuin miesten (Tilastokeskus 2013). Potilaiden painon keskiarvo ja 

mediaani olivat molemmat 75 kg. Tutkimuksessa potilaan painolle ei asetettu mitään ra-

joja ja siitä johtuen, lihavien potilaiden osuus (BMI < 30) tässä aineistossa oli yllättävän 

suuri (22,5 %). Säteilyturvakeskus (2004) ohjeistaa, että säteilyaltistuksen määrittämi-

sessä keskiarvo lasketaan potilaista, joiden paino on välillä 55–85 kg ja painojen 

keskiarvo noin 70 kg. Ylipaino ja lihavuus ovat kuitenkin nykypäivänä yleisiä Suomes-

sa. Yli puolet aikuisista on vähintään ylipainoisia ja joka viides voidaan luokitella 

lihavaksi. Paino nousee yleensä iän myötä saavuttaen huippunsa eläkeikään mennessä. 

(THL 2012.) ERCP:ssa käyneiden potilaiden keski-ikä oli 68 vuotta, joten ERCP teh-

dään yleisesti vanhemmille potilaille. Tämä osaltaan selittänee lihavien potilaiden 

suuren osuuden tässä aineistossa. 

 

Ylipisto- ja keskussairaaloissa tehtiin enimmäkseen terapeuttisia ERCP:ta ja diagnostis-

ten ERCP:n osuus oli vain noin 8 %. Suosituksena onkin, että ERCP tulisi suunnata 

potilaisiin, joille tehdään samassa yhteydessä endoskooppisia sappi- tai haimatie-

toimenpiteitä (Kylänpää & Halttunen 2008, Laukkarinen 2012). Diagnostiikkaan tulisi 

hyödyntää muita vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä, kuten magneetti- ja ultraäänitut-

kimusta (Pääkkö ym. 2000). Diagnostisten ERCP:n osuus tässä tutkimuksessa on 

todennäköisesti muodostunut enimmäkseen siitä, kun suunniteltu toimenpide ei onnis-

tunut, jäänyt vaillinaiseksi tai todettu kokonaan tarpeettomaksi, niin ERCP kirjattiin 

diagnostiseksi tutkimukseksi. Hankala kanylointi tai potilaan ko-operoimattomuus oli 

voinut olla esimerkiksi syynä ERCP:n epäonnistumiseen.  

 

ERCP:n yhteydessä potilas sai keskimäärin 5,15 Gy·cm² suuruisen säteilyannoksen. 

Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) keskiarvo tässä tutkimuksessa oli huomattavasti 

pienempi verrattuna muun muassa Larkin ym. (2001), Buls ym. (2001), Hart ym. 

(2002), Tsalafoutas ym. (2003), Brambilla ym. (2004), Samara ym. (2009) sekä Olgar 

ym. (2009) tutkimuksiin. Singhal ja ynnä muiden (2006) tutkimuksessa annoksen ja pin-

ta-alan tulo (DAP) terapeuttisessa ERCP:ssa oli 8,1 Gy·cm², joka on noin 3 Gy·cm² 

suurempi kuin tässä tutkimuksessa saatu keskimääräinen annoksen ja pinta-alan tulo 

(DAP). Rodriquez-Peralvarez ym. (2011) ja Tsapaki ym. (2011) raportoivat potilaan sä-

teilyannoksen kuvaamiseksi ERCP:ssa keskiarvon sijasta mediaanin. Annoksen ja pinta-
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alan tulon (DAP) mediaanit ERCP:ssa olivat 3,1 Gy·cm² (Tsapaki ym. 2011) ja 8,2 

Gy·cm² (Rodriquez-Peralvarez ym. 2011). Tässä tutkimuksessa annoksen ja pinta-alan 

tulon (DAP) mediaani oli kuitenkin pienempi, nimittäin 2,95 Gy·cm². Suuri ero potilaan 

säteilyannoksissa tämän ja muiden tutkimusten välillä voi johtua erityyppisistä läpiva-

laisulaitteista, joita käytetään ERCP:ssa sekä kuvausteknisistä seikoista ja 

toimintayksiköiden erilaisista toimintatavoista. Läpivalaisulaitteisto on kehittynyt mer-

kittävästi vuosikymmenien saatossa ja nykypäivänä yhä pienemmällä säteilyannoksella 

saadaan aikaan parempia kuvia. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan endo-

skooppisen läpivalaisutoiminnan laitekanta Suomessa oli suhteellisen uutta. ERCP-

tekniikka ja -välineistö kehittyvät myös jatkuvasti, jolloin yhä useampia ja monimutkai-

sempia toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa tähystysteitse (Kylänpää & Halttunen 

2008, 1419-1423). Uusien välineiden ja uuden tekniikan omaksuminen puolestaan vie 

aikaa ja vaatii harjoittelua.      

 

Keskimääräinen läpivalaisuaika ERCP:ssa oli 142 sekuntia (2,4 min). Rodriquez-

Peralvarez ym. (2011) raportoivat keskimääräiseksi läpivalaisuajaksi ERCP:ssa 2,75 

min ja Sulieman ym. (2011) 2,9 min, molemmat ovat siten samansuuntaisia tämän tut-

kimuksen kanssa. Pienin raportoitu läpivalaisuajan keskiarvo terapeuttisessa ERCP:ssa 

oli 1,6 min (Singhal ym. 2006). Muissa vastaavissa tutkimuksissa (esim. Tsalafoutas 

ym. 2003, Brambilla ym. 2004, Samara ym. 2009, Olgar ym. 2009) läpivalaisuajan kes-

kiarvo oli vähintään yli puolet isompi verrattuna tässä tutkimuksessa saatuun 

keskimääräiseen läpivalaisuaikaan. Läpivalaisuajan mediaani, 1,4 min, tässä tutkimuk-

sessa oli myös pienempi verrattuna Tsapaki ym. (2011) tutkimuksessa saatuun 

läpivalaisuajan mediaaniin (2,6 min). ERCP:n yhteydessä otettiin keskimäärin 2,5 rönt-

genkuvaa. Tulos oli samankaltainen Tsalafoutas ym. (2003) sekä Sulieman ym. (2011) 

tutkimusten kanssa. Keskimääräiset röntgenkuvien lukumäärät olivat 2,9 (Tsalafoutas 

ym. 2003) ja 2,6 (Sulieman ym. 2011). Muissa vastaavissa tutkimuksissa röntgenkuvien 

lukumäärän keskiarvo terapeuttisissa ERCP:ssa oli 3,7-16 välillä (Heyd ym. 1996, Lar-

kin ym. 2001, Hart ym. 2002, Samara ym. 2006, Olgar ym. 2009). Röntgenkuvien 

lukumäärän mediaani tässä tutkimuksessa oli täsmälleen sama, kuin Tsapaki ja ynnä 

muiden (2011) tutkimuksessa, ollessaan tasan 2. 

 

Kokonaisuudessaan terapeuttisessa ERCP:ssa säteilyannokset olivat suuremmat diagnos-

tiseen ERCP:n verrattuna. Läpivalaisuaika oli myös pitempi ja röntgenkuvien lukumäärä 
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suurempi terapeuttisessa kuin diagnostisessa ERCP:ssa. Tämä ei ollut yllättävää, sillä te-

rapeuttisessa ERCP:ssa tehtävät toimenpiteet ovat yleensä hyvin monimutkaisia ja 

vaativia sekä kestoltaan huomattavasti pitempiä. Samoihin tutkimustuloksiin päätyivät 

myös Heyd ym. (1996), Larkin ym. (2001), Hart ym. (2002), Tsalafoutas ym. (2003), Ol-

gar ym. (2009) sekä Rodriquez-Peralvarez ym. (2011). Erot säteilyannoksissa 

terapeuttisen ja diagnostisen ERCP:n välillä eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkit-

sevä tässä tutkimuksessa. Tämä johtui todennäköisesti diagnostisten ERCP:n pienestä 

osuudesta suhteessa terapeuttisten ERCP:n osuuteen tutkimusaineistossa. Säteilyannokset 

ERCP:ssa vaihtelivat merkittävästi tässä tutkimuksessa, samoin läpivalaisuajan ja rönt-

genkuvien lukumäärän vaihtelu oli kohtuullisen suurta. Annoksen ja pinta-alan tulon 

(DAP) keskihajonta oli 7,73 Gy·cm², läpivalaisuajan 175 sekuntia (2,9 min) ja röntgenku-

vien lukumäärän 2,9. Kaikkien kolmen muuttujien keskihajonnat olivat jopa suuremmat 

kuin niiden keskiarvot. Tarkasteltaessa muuttujien keskihajontaa ERCP:n luonteen mu-

kaan todettiin, että terapeuttisessa ERCP:ssa keskihajonta oli myös suurempi kuin 

diagnostisessa ERCP:ssa niin annoksen ja pinta-alan tulon, läpivalaisuajan kuin röntgen-

kuvienkin osalta. Tutkimustulosten perusteella miehet näyttivät saavaan ERCP:sta ja 

toimenpiteistä suurempia säteilyannoksia naisiin verrattuna, mikä johtui todennäköisesti 

siitä, että tässä aineistossa miehet olivat naisia hieman painavampia. 

 

Läpivalaisuaikojen suuri hajonta viestii ERCP:n yhteydessä tehtävien toimenpiteiden 

vaativuudesta ja monimutkaisuudesta, jotka vaativat onnistuakseen pitemmän läpiva-

laisuajan. Läpivalaisuaika on vastaavasti yhteydessä annoksen ja pinta-alan tuloon 

(DAP). Larkin ym. (2001), Tsalafoutas ym. (2003) ja Rodriquez-Peralvarez ym. (2011) 

tutkimuksissa on annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä läpivalaisuajan välillä todettu 

olevan yhteyttä. Tsapaki ym. (2011) tutkimuksessa yhteyttä ei puolestaan ilmennyt. 

Tässä tutkimuksessa potilaan säteilyannoksen ja läpivalaisuajan välillä todettiin vallit-

sevan myös voimakas lineaarinen riippuvuus (r=0,74), sillä on luontevaa, että 

muuttujien välillä esiintyy yhteisvaihtelua. Potilaan anatomia ja kunto sekä kliininen 

taudinkuva vaikuttavat epäilemättä läpivalaisuaikaan ja sitä kautta myös annoksen ja 

pinta-alan tuloon (DAP). ERCP-tutkimuksia suorittavien lääkärien kokemuksella on to-

dennäköisesti myös vaikutusta läpivalaisuaikaan, sillä kokeneempi lääkäri hallitsee 

tekniikan ja välineistön paremmin kuin kokemattomampi lääkäri. Tässä tutkimuksessa 

ERCP:aa suorittavien lääkäreiden määrää tai kokemuksen pituutta ei selvitetty. Aineis-
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ton alueellisen kattavuuden ja monipuolisuuden vuoksi voidaan kuitenkin olettaa, että 

ERCP-tutkimuksia ovat tehneet useat eri lääkärit, joiden kokemuksen taso vaihtelee. 

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan annoksen ja pinta-alan tulon (DAP), lä-

pivalaisuajan ja röntgenkuvien lukumäärän kolmas kvartiili ERCP:ssa oli 5,83 Gy·cm², 

162 sekuntia (2,7 minuuttia) ja 4 kpl. Annossuureiden kolmas kvartiili oli korkeampi 

kuin niiden mediaani ja keskiarvo. Näitä lukuja voidaan pitää eräänlaisina kansallisina 

vertailutason rajoina sekä käytännöllisinä lähtökohtina tilanteille säteilyn käytössä, jotka 

vaativat tarkempaa selvittelyä (Euroopan komissio 1999). Vertailutasoja voidaan sovel-

taa suoraan sellaisenaan kaikissa suomalaisissa yliopisto- ja keskussairaaloissa, joissa 

on endoskooppista läpivalaisutoimintaa tai ohjeena toiminnan harjoittajan määritettäes-

sä vertailutasoja oman käyttöönsä. Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) sekä 

läpivalaisuajan kolmas kvartiili tässä tutkimuksessa oli huomattavasti pienempi verrat-

tuna aikaisempiin kansainvälisten tutkimusten tuloksiin (Buls ym. 2002, Tsalafoutas 

ym. 2003, Brambilla ym. 2004, Sulieman ym. 2011) tai muiden maiden säteilysuojelu-

viranomaisten esittämiin kansallisiin vertailutasoihin nähden (Widmark ym. 2001, Hart 

ym. 2009). Röntgenkuvien lukumäärän kolmas kvartiili tässä tutkimuksessa oli taas yh-

dellä suurempi kuin Tsalafoutas ja ynnä (2003) muiden tutkimuksessa, joka oli tasan 3 

kappaletta. Tsalafoutas ym. (2003) tutkimuksessa kolmas kvartiili määritettiin kuitenkin 

vain 21 terapeuttisen ERCP:n perusteella.  

 

6.3.2 Deterministisen ja stokastisen vaurion riski ERCP:ssa  

 

TLD:lla mitatut potilaan pinta-annokset ERCP:ssa vaihtelivat tässä tutkimuksessa 3,2-

17,2 mGy:n välillä ja pinta-annoksen keskiarvo oli 10 mGy. Vastaavasti annoksen ja 

pinta-alan tulon (DAP) keskiarvo oli 2 Gy·cm² ja vaihteluväli 1,1-3,1 Gy·cm². Pinta-

annoksen keskiarvo muihin vastaaviin tutkimuksiin verrattuna oli huomattavasti pie-

nempi (taulukko 2). Esimerkiksi pienemmät raportoidut pinta-annoksen keskiarvot 

olivat 55 mGy diagnostisessa ERCP:ssa (Tsalafoutas ym. 2003) ja 75,6 mGy terapeutti-

sessa ERCP:ssa (Sulieman ym. 2011) sekä pienin raportoitu pinta-annoksen mediaani 

oli 30,7 mGy (Rodriquez-Peralvarez ym. 2011). Annoksen ja pinta-alan tulo (DAP) kai-

kissa näissä tutkimuksissa oli yli 8 Gy·cm². Tsapaki ja ynnä muut (2011) eivät 

raportoineet tutkimuksessaan potilaiden pinta-annoksia, mutta annoksen ja pinta-alan 

tulo (DAP) oli samansuuntainen tämän tutkimuksen kanssa, ollessa 3,1 Gy·cm². 
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Pinta-annoksissa tässä aineistossa oli kohtuullisen suuri keskihajonta, jopa 3,9 mGy. 

Suuri keskihajonta johtui todennäköisesti siitä, että annoksen ja pinta-alan tuloissa 

(DAP) sekä läpivalaisuajoissa esiintyi myös hajontaa. Annoksen ja pinta-alan tulolla 

(DAP) sekä läpivalaisuajalla todettiin tutkimuksessa olevan erittäin voimakas yhteys 

pinta-annokseen. Yhteys oli muodoltaan positiivinen, mikä tarkoittaa pinta-annoksen 

suurenemista annoksen ja pinta-alan tulon ja läpivalaisuajan kasvaessa. Pinta-annoksen 

keskiarvo sekä suurin mitattu pinta-annos jäivät molemmat reilusti deterministisen vau-

rion kynnysarvon, 2 Gy:n (Paile 2002c), alapuolelle.  Tämän aineiston perusteella 

voidaan siten todeta, että deterministisen vaurion riski ERCP:ssa on vähäinen, huomioi-

den kuitenkin sen, että mittaukset oli suoritettu vain yhdessä sairaalassa.   

 

Annoksen ja pinta-alan tulosta (DAP) muuntokertoimella johdettu keskimääräinen efek-

tiivinen annos, joka potilaalle aiheutuu ERCP:sta, oli tässä tutkimuksessa 1 mSv. 

Efektiivisen annoksen keskiarvo oli pienempi, kuin muissa vastaavissa tutkimuksissa 

(Larkin ym. 2001, Buls ym. 2002, Tsalafoutas ym. 2003, Olgar ym. 2009, Sulieman ym. 

2011). Efektiivisen annoksen mediaani (0,56 mSv) oli taas hivenen isompi, kuin Rodri-

guez-Peralvarez ym. (2011) tutkimuksessa (0,44 mSv). Suuruudeltaan 1 mSv:n 

efektiivinen annos vastaa arviolta 10 keuhkojen röntgenkuvausta (PA- ja LAT-kuvat) 

tai yhtä lantion röntgenkuvaa. Lisäksi 1 mSv annosvastaavuus altistumisaikana tavalli-

selle taustasäteilylle on noin 4 kuukautta. (STUK 2013.) Karkea arvio säteilyn 

aiheuttamasta ja kuolemaan johtavasta syöpäriskistä ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtä-

vissä toimenpiteissä on noin 0,005 %. Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan 

ICRP:n suositus syöpäkuoleman riskikertoimeksi koko väestölle on 5 % sievertiä kohti 

(Mustonen ym. 2009). 

 

6.3.3 Endoskooppisen läpivalaisutoiminnan erityispiirteet 

 

Suomessa endoskooppista läpivalaisutoimintaa harjoitettiin suurin piirtein yhtä paljon 

sekä röntgenosastoilla että endoskopiapoliklinikoilla. Osassa sairaaloista ERCP:t toi-

menpiteineen toteutettiin kokonaan ilman säteilyn käytön asiantuntijoita ja radiologin 

osallistuminen endoskooppiseen läpivalaisutoimintaan oli vielä vähäisempää kuin rönt-

genhoitajan. Endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa käytettiin enimmäkseen C-

kaarityyppisiä läpivalaisulaitteita, joita oli sekä kiinteästi asennettuina että liikuteltavina 
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”kirurgisina” läpivalaisulaitteina. C-kaarityyppiset läpivalaisulaitteet soveltuvat erin-

omaisesti teknisten ominaisuuksiensa vuoksi diagnostisiin ja terapeuttisiin ERCP-

tutkimuksiin. Yleisesti on tiedossa, että yläputkiläpivalaisun omaavat läpivalaisulaitteet 

eivät sovellu toimenpideradiologiaan, johon ERCP usein myös luetaan (Dumonceau 

ym. 2012, 409). Suoradigitaaliset taulukuvailmaisimet ovat hiljalleen tulossa osaksi lä-

pivalaisulaitteita Suomessakin ja ne todennäköisesti tulevat korvaamaan tulevaisuudessa 

kokonaan vanhan tekniikan omaavia kuvanvahvistimia (STUK 2008b). 

 

Säteilysuojauskäytännöt endoskooppisessa läpivalaisutoiminnassa toteutuivat eri sairaa-

loissa kokonaisuudessaan melko hyvin. Rakenteellisia säteilysuojaimia oli miltei 

kaikissa tutkimushuoneissa, joissa ERCP:t toimenpiteineen suoritettiin. Muita liikutel-

tavia ja siirrettäviä säteilysuojaimia käytettiin kiitettävästi melkein kaikissa sairaaloissa. 

Henkilökunnan suojautuminen säteilytyön aikana endoskooppisessa läpivalaisutoimin-

nassa oli myös riittävää. Henkilökohtaisia säteilysuojaimia käytettiin kaikissa 

sairaaloissa riippumatta siitä, missä yksikössä ERCP:t tehtiin, röntgenosastolla vai en-

doskopiapoliklinikalla. Potilaan säteilysuojauskäytännöt ERCP:ssa puolestaan eivät 

olleet yhtenäiset tutkimuksen kohteena olevissa sairaaloissa. Lantiosuojan käyttö oli 

vaihtelevaa eri sairaaloiden välillä, osassa suojaa käytettiin rutiinisti ja osassa taas vain 

nuoret potilaat suojattiin lantiosuojalla. Lantiosuojan käyttö ERCP:ssa ei ole vaivatonta, 

sillä suoja täytyy asettaa tutkimuspöydän ja potilaan väliin, koska röntgenputki sijaitsee 

useimmiten tutkimuspöydän alla ja potilas makaa vatsallaan tutkimuspöydän päällä. 

Mikäli suoja asetetaan väärin ja se peittää osan kuva-aluetta, niin suojan siirtäminen se-

datoidun potilaan alta ei ole helppoa, joten se jätetään mieluusti kokonaan pois. 

Rintasuojaa naisilla ERCP:n yhteydessä ei käytetty lainkaan. Naispotilaan säteilyherkkä 

rintakudos altistuu kuitenkin melko suurelle säteilyannokselle ERCP:ssa, mikäli potilas 

on vatsallaan ja säteilyn lähde sijaitsee tutkimuspöydän alla. Rintojen suojaaminen, eri-

tyisesti nuorten naisten kohdalla erillisellä lyijysuojalla tutkimuksen aikana olisi 

ensiarvoisen tärkeää. 

 

Tutkimustulosten mukaan ERCP:ssa käytettiin sekä pulssattua että jatkuvaa läpiva-

laisua. Pulssatun läpivalaisun pulssinopeus vaihteli 1,5 pulssista sekunnissa jopa 15 

pulssiin sekunnissa. Jatkuva läpivalaisu sekä suuret pulssinopeudet kasvattavat turhaan 

potilaan säteilyannosta (Singhal ym. 2006, Kurihara ym. 2012). ERCP:ssa ja sen yhtey-

dessä tehtävissä toimenpiteissä tulisikin pyrkiä käyttämään jatkuvan läpivalaisun sijasta 
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pulssaavaa läpivalaisua ja mahdollisimman alhaista pulssitaajuutta (Dumonceau ym. 

2012, 410). Kuva-alue rajattiin läpivalaisulaitteen kaihtimilla ERCP:ssa aina tai melko 

usein vain kuudessa sairaalassa kymmenestä, vaikka säteilykeilan rajaaminen on aika 

tehokas ja yksinkertainen tapa pienentää sironneen säteilyn määrää (Dumonceau ym. 

2012, 410). Suurennuskuvauksen käyttö ERCP:ssa oli tulosten mukaan hyvin yleistä, 

mikä on ymmärrettävää, sillä tutkimuskohteena sappi- ja haimatiet ovat hyvin pieniä ra-

kenteeltaan. Vaikka joissakin tilanteissa suurennoksen käyttö on perusteltua, kasvattaa 

se kuitenkin tarpeettomasti potilaan säteilyannosta (Dumonceau ym. 2012, 410). Elekt-

ronisen kuvasuurennoksen sijasta kuva voidaan suurentaa jälkeenpäin monitorilla ilman 

potilaan säteilyannoksen lisäämistä. 

 

Röntgenkuvauksella näytti tulosten valossa olevan merkittävä osa endoskooppisessa lä-

pivalaisutoiminnassa, sillä ERCP:n yhteydessä diagnostisia röntgenkuvia otettiin aina 

tai melko usein seitsemässä sairaalassa kymmenestä. Röntgenkuvauksessa säteilyn an-

nosnopeus on kuitenkin moninkertainen tavanomaiseen läpivalaisussa käytettävään 

annosnopeuteen verrattuna (Tapiovaara ym. 2004, 56), joten sekin lisää osaltaan poti-

laan säteilyannosta. Röntgenkuvien lisäksi kahdeksassa sairaalassa löydösten 

dokumentointiin hyödynnettiin myös läpivalaisukuvia, jotka tallentuivat automaattisesti 

läpivalaisulaitteiden muistiin. Läpivalaisukuvien etuna pidetään sitä, että ne eivät lisää 

lainkaan potilaan säteilyannosta, toisin kuin röntgenkuvaus. Toisaalta läpivalaisukuvien 

tarkkuus ja erotuskyky eivät ole röntgenkuvien veroisia, mutta riittäisivätkö ne silti löy-

dösten dokumentointiin ainoina arkistoitavina kuvina.  

 

Potilaan säteilyannosten dokumentointi ERCP:ssa toteutui pääasiassa manuaalisella kir-

jaamisella potilasasiakirjoihin, jolloin annostiedoista kirjattiin tavallisemmin annoksen 

ja pinta-alan tulo (DAP) yksikköineen sekä läpivalaisuaika. ERCP:n aikana otettujen 

röntgenkuvien lukumäärän kirjaaminen asiakirjoihin oli vähäisempää tutkimuksen koh-

teena olevissa sairaaloissa. Röntgenkuvauksesta aiheutuva säteilyannos sisältyy 

tutkimuksen kokonaisannokseen ja sen vuoksi röntgenkuvien lukumäärän kirjaamista ei 

todennäköisesti pidetä olennaisena läpivalaisututkimusten ja -toimenpiteiden kohdalla. 

Kolmessa sairaalassa annostiedot siirtyivät automaattisesti läpivalaisulaitteesta suoraan 

sähköiseen kuva-arkistoon ja kyseinen ominaisuus oli uusimmissa läpivalaisulaitteissa. 

Annostietojen automaattinen siirtyminen sähköiseen kuva-arkistoon helpottaisi doku-

mentointia, varsinkin sellaisissa toimintayksiköissä, joissa potilaan säteilyannosten 
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kirjaaminen ei kuulu tavanomaisiin toimintatapoihin. Samalla se vähentäisi virheitä an-

nostietojen kirjaamisessa sekä mahdollistaisi paremmin potilasannosten seurannan.    

 

Potilasannoksia ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä seurattiin tutki-

muksen kohteena olevissa sairaaloissa hyvin vaihtelevasti. Potilasannoksia seurattiin 

säännöllisesti tai melko usein viidessä sairaalassa ja viidessä muussa sairaalassa sätei-

lyannoksiin kiinnitettiin huomiota harvoin tai ei juuri koskaan. Mikäli säteilyn 

käyttöpaikalla potilasannoksia ei seurata jatkuvasti ja tyydytään vain potilaskohtaisen 

annoksen kirjaamiseen potilastietoihin, silloin ei välttämättä olla selvillä siitä annos-

tasosta, jolla laitteella työskennellään (Wirtanen 2008). Työskentelytapojen muutos tai 

laitteissa ilmenevät viat voivat huomaamatta nostaa annosrajoja. Läpivalaisututkimusten 

kohdalla on myös huomioitava, että potilaan säteilyaltistuksen suuruus vaikuttaa myös 

henkilökunnan annoksiin. Samalle potilaalle voidaan suorittaa lyhyen ajan sisällä useita 

läpivalaisututkimuksia, mutta henkilökunta voi osallistua päivän aikana jopa 10 eri tut-

kimukseen ja toimenpiteeseen. Lisäksi todennäköistä on, että tulevaisuudessa säteilyn 

käyttö endoskopiapoliklinikoilla tulee lisääntymään vielä entisestään. Tällöin yhteistyön 

lisääminen röntgenosaston ja endoskopiapoliklinikan välillä tulee tärkeäksi niin annos-

seurannan, säteilysuojelukoulutuksen kuin laadunvarmistuksenkin merkeissä. 

 

6.4 Johtopäätökset, tutkimustulosten käytettävyys ja jatkotutkimusaiheet  

 

Tutkimustuloksiin perustuen esitetään seuraavat johtopäätökset: 

 

1. Suomessa potilaan saamat säteilyannokset ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toi-

menpiteissä ovat pienemmät suhteessa muihin kansainvälisiin tutkimuksiin, erot olivat 

merkittäviä sekä annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) että läpivalaisuajan osalta. Eroa-

vuudet säteilyannoksissa maiden välillä johtuvat todennäköisesti erilaisista 

läpivalaisulaitteista, toisenlaisista toimintatavoista ja -kulttuurista sekä kuvausteknisistä 

seikoista.  

 

2. Terapeuttisessa ERCP:ssa potilas saa suuremman säteilyannoksen diagnostiseen 

ERCP:n verrattuna, mikä johtuu suoritettavien toimenpiteiden monimutkaisuudesta ja 

niiden vaatimasta pitemmästä läpivalaisuajasta. Potilaan säteilyannokset ERCP:ssa 

vaihtelevat myös suuresti tässä tutkimuksessa ja vaihtelu oli suurempaa terapeuttisessa 
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kuin diagnostisessa ERCP:ssa. Potilaan säteilyannos on siten enemmän riippuvainen 

suoritettavan toimenpiteen luonteesta ja vaikeusasteesta, kuin muista yksittäisistä teki-

jöistä. 

 

3. Deterministisen vaurion riski ERCP:ssa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä 

on tämän tutkimuksen perustella vähäinen, huomioiden kuitenkin sen, että päätelmä pe-

rustuu vain yhdessä sairaalassa suoritettuihin mittauksiin.   

 

4. Endoskooppinen läpivalaisutoiminta on keskitetty Suomessa suurten ja keskisuurten 

volyymin yksiköihin.  ERCP:t toimenpiteineen toteutetaan joko röntgenosastoilla tai 

endoskopiapoliklinikoilla, riippuen aina kussakin sairaalassa vallitsevista toimintakäy-

tänteistä. Tutkimusmäärät vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. 

 

5. Suomessa tehdään enimmäkseen terapeuttisia ERCP:ta, diagnostisten ERCP:n osuus 

on pieni. Sappi- ja haimatiehytsairauksien diagnostiikassa hyödynnetään muita vaihto-

ehtoisia kuvantamismenetelmiä, kuten ultraääni- ja magneettitutkimusta. Poikkeavat 

sappi- ja haimatiehytlöydökset tulevat usein ilmi myös tietokonetomografiatutkimusten 

yhteydessä. 

 

6. Endoskooppisella läpivalaisutoiminnalla on omat erityispiirteensä ja säteilyä käyte-

tään endoskopian kontekstissa hyvin monipuolisesti. Toimintatavat ERCP:ssa 

vaihtelevat eri sairaaloiden välillä, niin anestesiapalveluiden käyttämisessä, potilaiden 

säteilysuojauskäytännöissä, ERCP-tiimin kokoonpanossa, säteilyn käyttötavoissa kuin 

myös potilasannosten dokumentoinnissa ja potilasannosten seurannasta. Laitekanta en-

doskooppisessa läpivalaisutoiminnassa Suomessa painottuu enimmäkseen c-

kaarityyppisiin läpivalaisulaitteisiin.  

 

Tässä tutkimuksessa tuotetun uuden tiedon avulla saadaan tarkka käsitys potilaan sätei-

lyaltistuksen annostasosta ERCP:ssa sekä alustava kuvaus endoskooppisen 

läpivalaisutoiminnan erityispiirteistä. Näiden tietojen avulla on mahdollista luoda edel-

lytyksiä säteilyaltistuksen optimointiin ja säteilytoiminnan arviointiin. Tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää organisaatiotasolla toiminnan kehittämisessä, säteilysuoje-

lun edistämisessä, läpivalaisulaitteiden laadunvarmistuksessa sekä sisäisissä 

säteilysuojelukoulutuksissa. Säteilyturvakeskus voi käyttää tutkimuksessa tuotettua tie-
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toa viranomaisohjeita laadittaessa, säteilyturvallisuusvalvonnan kohteita määritellessä 

sekä potilasannosten vertailutasoja asettaessa. Toiminnanharjoittajat voivat hyödyntää 

säteilyannoksen vertailutasoa jälkeenpäin tehtävissä potilaan säteilyaltistuksen arvioin-

neissa sekä ohjeena omia vertailutasoja määritettäessä. 

 
Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö, säteilyn lääketieteellinen käyttö endoskopian kon-

tekstissa, on melko laaja. Tässä tutkimuksessa ilmiötä lähestyttiin potilasannosten ja 

deterministisen vaurion riskin selvittämisen sekä säteilyn käyttötapojen kartoittamisen 

kautta. Kokonaisuuden hahmottamiseksi mielenkiintoista olisi selvittää potilasannos-

ten ohella myös henkilökunnan saamia säteilyannoksia ERCP:ssa ja toimenpiteissä. 

Potilasannoksia ja henkilökunnan saamia annoksia ERCP:ssa voitaisiin selvittää lisäksi 

kaikista niistä toimintayksiköistä Suomessa, joissa tehdään läpivalaisua hyödyntäen en-

doskooppisia sappi- ja haimatietoimenpiteitä. Kokonaistutkimuksen tekeminen vaatisi 

toki lisäresursseja, mutta sen toteuttaminen ei olisi mahdotonta. Säteilyn käyttötapojen 

osalta mielenkiintoisena jatkotutkimuksen aiheena olisi tutkia tarkemmin, mitkä yksit-

täiset tekijät, esimerkiksi tietyt ERCP-toimenpiteet tai lääkärin kokemus, vaikuttavat 

Suomessa potilaan säteilyannoksen suuruuteen. Havainnointi menetelmänä voisi tuoda 

arvokasta lisätietoa säteilyn käyttötavoista endoskopian kontekstissa, mitä ei huomattu 

selvittää kyselyn yhteydessä.  
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Potilaan säteilyaltistukseen ERCP:ssa ja endoskooppiseen läpivalaisutoimintaan kohdistuneet tutkimukset 
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prospective analysis of 
factors influencing 
fluoroscopy time during 
therapeutic ERCP, Kreikka. 

 
Selvittää, mitkä 
tekijät vaikuttavat 
läpivalaisuaikaan 
ERCP:ssa. 

 
Seurantatutkimus. 
 
ERCP (n=549) 

 
Läpivalaisuajan keskiarvo ERCP:ssa oli 48,82 sekuntia. Tutkimuksessa 
ilmeni useita tekijöitä, jotka kasvattavat läpivalaisuaikaa ERCP:ssa. 
Näitä ovat muun muassa sappitiekivitauti, precut-avaus, sfinkterotomia, 
monikivisyys, kiven koko yli 10 mm, mekaaninen kivenmurskaus 
yksinään tai yhdistettynä tentin asentamiseen. 

    
Kurihara ym., 2012, Novel 
Protective Lead Shield and 
Pulse Fluoroscopy can 
Reduse Radiation Exposure 
during the ERCP procedures, 
Japani. 

Määrittä potilaan, 
lääkärin ja 
henkilökunnan 
säteilyaltistuksen 
tasoa ERCP:ssa sekä 
testata uuden 
säteilysuojaimen 
käytettävyyttä ja 
hyödyllisyyttä.  

Verrattu 
säteilyannoksia 
jatkuvalla ja pulssatulla 
läpivalaisulla sekä 
ilman säteilysuojaa että 
säteilysuojan kanssa. 
Fantomimittaukset. 
 
ERCP (n=471) 

Läpivalaisuajan keskiarvo oli 12,4 minuuttia ja vaihteluväli 2-62 
minuuttia. Keskimääräinen röntgenkuvien lukumäärä oli 7,4 kuvaa ja 
vaihteluväli 2-14 kuvaa. Käyttämällä pulssattua läpivalaisua (15 p/s), 
potilaan ja henkilökunnan annos putoaa puoleen. Säteilysuojaimesta on 
merkittävää hyötyä säteilyaltistusta vähentävänä tekijänä.  
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Reduction of radiation doses 
to patients and staff during 
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cholangiopancreatog-raphy, 
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Määrittää potilaan ja 
henkilökunnan 
säteilyannoksia sekä 
arvioida efektiivistä 
annosta ja 
säteilyriskiä 
ERCP:ssa. 

Annostietojen kirjaus: 
läpivalaisuaika, 
röntgenkuvien lkm., 
TLD ja muuntokerroin. 
 
Terapeuttinen ERCP 
(n=57) 

Läpivalaisuajan keskiarvo terapeuttisessa ERCP:ssa oli 2,9 min (0,3-
12,3) ja röntgenkuvien 2,6 (1-6). Keskimääräinen ESD terapeuttisessa 
ERCP:ssa oli 75,6 mGy ja vaihteluväli 9,86-268,1 mGy. Potilaan 
efektiivisen annoksen keskiarvo oli 4,16 mSv ja arvioitu syöpäriski 
2x10-5.  
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Laskea potilaan ja 
henkilökunnan 
säteilyannoksia 
ERCP:n aikana 
tehtävissä 
toimenpiteissä. 

Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika, 
röntgenkuvien lkm.  
 
Terapeuttinen ERCP 
(n=157) 

DAP:n mediaani ERCP:ssa oli 3,1 Gy·cm² (0,1-106,7) ja läpivalaisuajan 
2,6 min (0,2-26). Röntgenkuvien lukumäärän mediaani oli 2 ja 
vaihteluväli 1-4. DAP:lla ei todettu olevan lineaarista yhteyttä 
läpivalaisuaikaan tai röntgenkuvien lukumäärään. 
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Laskea syövän 
eliniänriski ERCP:ssa 
sekä verrata sitä 
muihin yleisiin 
röntgentutkimuksiin. 

Kuvaileva tutkimus. 
 
Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika.  
 
Dosimetriset suureet 
määritettiin 
laskennallisesti 
säteilytysparametreista 
(ESD, ED). 
 
ERCP (n=393) 

DAP:n mediaani ERCP:ssa oli 0,82 mGy·m² ja keskimääräinen 
läpivalaisuaika oli 2 minuuttia ja 45 sekuntia. Pinta-annoksen mediaani 
oli ollut 30,7 mGy ja efektiivisen annoksen 0,44 mSv. Syövän 
eliniänriskin esiintyvyys oli tutkimuksen mukaan 4,08/ ja 16,81/1 
000 000 ERCP. 

    
Jorgensen ym, 2010, 
Radiation doses to ERCP 
patients are significantly 
lower with experienced 
endoscopists, Yhdysvallat. 

Selvittää onko 
edoskopistin 
kokemuksella 
vaikutusta 
läpivalaisun kestoon 
ERCP:ssa. 

Retrospektiivinen 
analyysi. 
 
Tietokantahaku: 6 eri 
maata, 69 sairaalaa.   
 
ERCP (n= 9052) 

Endoskopistin kokemuksella on vaikutusta potilaan säteilyaltistukseen 
ERCP:ssa. Tutkimustulosten mukaan lääkärin jokainen 10 vuoden 
lisäkokemus vähentää läpivalaisuaikaa ERCP:ssa 21 %. Pienempi 
läpivalaisuaika ERCP:ssa on myös niillä lääkäreillä, jotka ovat 
suorittaneet edellisenä vuonna yli 200 ERCP:tä. Tutkimuksessa todettiin 
lisäksi, että toisen lääkärin osallistuminen ERCP:hen kasvattaa 
tutkimuksen kokonaisläpivalaisuaikaa. 

    
Kim ym., 2010, Prospective 
analysis of fluoroscopy 
duration during ERCP: 
critical determinants, 
Kanada. 

Määrittää potilaaseen, 
lääkäriin ja 
menettelytapoihin 
liittyvät seikat, jotka 
vaikuttavat 
läpivalaisuajan 
pituuteen. 

Prospektiivinen 
analyysi. 
 
ERCP (n=388) 

Läpivalaisuajan keskiarvo oli 6,77 minuuttia. Tutkimuksessa ei löytynyt 
potilaaseen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaisivat läpivalaisuajan 
kestoon. ERCP:n yhteydessä tehtävät toimenpiteet, kuten stentin 
asentaminen, sappikivien murskaus, sfinkterotomia, koepalojen otto, 
johtovaijerin käyttö, kaksoisvaijerimenetelmä sekä pallokatetrin käyttö 
kasvattavat läpivalaisuaikaa. Keskimääräinen läpivalaisuaika oli 7,05 
minuuttia, kun ERCP:aan osallistui toinen lääkäri (n=318) ja 5,44 
minuuttia, kun ERCP:n suoritti vain yksi gastroenterologi (n=70). 
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Samara ym., 2009, 
Therapeutic ERCP and 
pregnancy: is the radiation 
risk for the conceptus 
trivial?, Kreikka. 

 
Tutkia, voiko sikiön 
annos ylittää 10 
mGy:n kynnysarvon,  
kun ERCP 
suoritetaan raskaana 
olevalle naiselle sekä 
tuottaa tietoa sikiön 
annoksen tarkkaan 
arviointiin. 

 
Matemaattinen 
mallintaminen ja 
fantomimittaukset,  
TLD,  annostietojen 
kirjaus: DAP, kVp, 
läpivalaisuaika ja 
röntgenkuvien lkm.  
 
Terapeuttinen ERCP 
(n=24) 

 
Läpivalaisusta ja röntgenkuvauksesta aiheutuva DAP vaihteli 62000 - 
491000 mGy·cm²:n välillä ja oli keskimäärin 216000 mGy·cm². 
Läpivalaisuajan keskiarvo oli 4,5 min ja vaihteluväli (± 2,4 min). 
Röntgenkuvien lukumäärän kohdalla vastaavat luvut olivat 6,0 ± 2,0. 
Sikiön annokset olivat välillä 3,4-55,9 mGy. Sikiön annos voi ERCP:ssa 
ylittää 10 mGy, kun DAP on yli 130 Gy·cm²: Lapsuusiän syövän riski 
ERCP:ssa vaihteli 10-4 ja 1,7 x 10-3 välillä. Perinnöllisen haitan riski 
ERCP:ssa oli 8,2 x 10-5 – 1,3 x 10-3. 

    
Olgar ym., 2009, Patient and 
staff doses for some complex 
x-ray examinations, Turkki. 

Määrittää potilaan ja 
henkilökunnan 
säteilyannoksia 
eräissä vaativissa 
röntgentutkimuksissa. 
ERCP oli yhtenä 
tarkastelun kohteena. 

Annostietojen kirjaus: 
laskennallinen DAP, 
läpivalaisuaika, 
röntgenkuvien lkm., 
TLD, PCXMC ja 
efektiivisen annoksen 
muuntokerroin. 
 
Diagnostinen ERCP 
(n=23), terapeuttinen 
ERCP (n=8)  

Keskimääräinen DAP diagnostisessa ERCP:ssa oli 26,23 Gy·cm² (3,36-
114,58) ja terapeuttisessa ERCP:ssa 89,76 Gy·cm² (9,88-332,53). 
Keskimääräinen läpivalaisuaika diagnostisessa ERCP:ssa oli 1,9 min 
(0,15-7) ja terapeuttisessa ERCP:ssa 5,06 min (0,42-14,10). 
Diagnostisessa ERCP:ssa otettujen röntgenkuvien keskiarvo oli 3,2 (1-6) 
ja terapeuttisessa ERCP:ssa 7 (2-14). ESD:n keskiarvo diagnostisessa 
ERCP:ssa oli 76,70 mGy (7,8-261,14) ja terapeuttisessa ERCP:ssa 
222,55 mGy (28,22-626,81). Efektiivisen annoksen keskiarvo 
diagnostisessa ERCP:ssa oli 6,13 mSv (0,75-27,26) ja terapeuttisessa 
ERCP:ssa 19,78 mSv (2,14-72).  

    
Itoi ym., 2008, Endoscopic 
Sphincterotomy Combined 
With Large Balloon 
Dilatation Can Reduce the 
Procedure Time and 
Fluoroscopy Time for 
Removal of Large Bile Duct 
Stones, Japani.  

Arvioida 
sfinkterotomian 
(endoscopic 
sphincterotomy) ja 
LBD:n (large balloon 
dilatation) yhdistelmän 
soveltuvuutta ja 
turvallisuutta isojen 
sappitiehytkivien 
poistossa. 

Retrospektiivinen 
analyysi. 
 
Potilaat (n=101); 
ESLBD (n=53), EST 
(n=48)   

Kokonaisläpivalaisuaika oli huomattavasti lyhyempi siinä ryhmässä, 
jossa potilaille tehtiin ESLBD isojen sappitiehytkivien poistamiseksi 
verrattuna toiseen ryhmään, jossa käytettiin pelkkää sfinkterotomiaa. 
Läpivalaisuaika oli 13 minuuttia ESLBD-ryhmässä ja 22 minuuttia EST-
ryhmässä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.05). 
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Uradomo ym., 2007, Time-
limited fluoroscopy to reduce 
radiation exposure during 
ERCP: a prospective 
randomized trial, 
Yhdysvallat, 

Selvittää vähentääkö 
”aika-rajoitettu 
läpivalaisu” 
säteilyaltistusta ja 
pienentääkö 
läpivalaisuaikaa 
verrattuna jatkuvaan 
läpivalaisuun 
ERCP:ssa.  

Satunnaistettu 
tutkimus, 2 ryhmää.  
 
ERCP (n=100 ja n=99) 
 

Aika-rajoitettu läpivalaisu, jossa läpivalaisu keskeytyi aina 3 sekunnin 
välein jalkapolkimen painamisesta, vähensi tulosten mukaan 
merkittävästi ERCP:n kokonaisläpivalaisuaikaa, jopa 16,4 %. 
Keskimääräinen läpivalaisuaika aika-rajoitetulla läpivalaisulla oli 284,4 
sek (95 % alue 247,1-321,6) ja jatkuvalla läpivalaisulla 314 sek (95% 
alue 265,6-362,4). 

    
Singhal ym., 2006, Pulse 
Fluoroscopy in ERCP: 
Reducing Radiation 
Exposure, Iso-Britannia  

Tutkia ERCP:ssa 
käyneiden potilaiden 
läpivalaisuaikaa ja 
säteilyaltistusta, kun 
tutkimuksessa 
käytetään pulssattua 
läpivalaisua.  

Retrospektiivinen 
tutkimus  
 
Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika. 
 
ERCP (n=300) 
 
 

Tutkimuksessa 278 ERCP:sta 31 (11,2 %) oli diagnostisia ja 247 
(88,8%) terapeuttisia. Läpivalaisuajan keskiarvo diagnostisessa 
ERCP:ssa oli 60.19 sekuntia (95 % alue 46.6-73.7 sek.) ja 
terapeuttisessa ERCP:ssa 97.09 sekuntia (95% alue 88.4-105.8 sek.). 
Keskimääräinen DAP diagnostisessa ERCP:ssa oli 471.3 cGy·cm² (95 % 
alue 358.3-584.3 cGy·cm²) ja terapeuttisessa ERCP:ssa 808.9 cGy·cm² 
(95% alue 730.4-887.3). Pulssattu läpivalaisu pienentää tutkimuksen 
kokonaisläpivalaisuaikaa sekä vähentää potilaan säteilyannosta 
jatkuvaan läpivalaisuun verrattuna.   

    
Uradomo ym.,  2006, Effect 
of Physician Training on 
Fluoroscopy Time During 
ERCP, Yhdysvallat  

Verrata 
läpivalaisuaikaa 
ERCP:ssa eri 
kokemuksen 
omaavien 
endoskopistien 
kesken. 

Poikittaistutkimus  
 
ERCP (=269) 
 
 

Läpivalaisuajan mediaani kaikissa ERCP:ssa oli 386 sekuntia ja 12 
%:ssa toimenpiteistä läpivalaisuaika oli yli 1000 sekuntia. 
Läpivalaisuaika oli pitempi terapeuttisissa ERCP:ssa (406,5 sek) kuin 
diagnostisissa ERCP:ssa (202 sek). Kliinisellä ongelmalla ja ERCP:n 
aikana suoritettavilla toimenpiteiden tyypillä oli myös yhteyttä 
läpivalaisuajan pituuteen. Endoskopistin kokemuksen lisääntyminen oli 
yhteydessä alhaisempaan säteilyannokseen ERCP:ssa. Läpivalaisuajan 
mediaani oli keskimäärin 2,73 min lyhyempi vähintään 50 ERCP:n 
suorittamisen jälkeen.   
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Gupta ym., 2005, Safety of 
therapeutic ERCP in 
pregnancy – an Indian 
experience,  
Intia. 
 
 

 
Arvioida raskauden 
aikana suoritetun 
terapeuttisen ERCP:n 
turvallisuutta sekä 
sen vaikutusta 
sikiöön. 

 
Retrospektiivinen 
tutkimus.  
 
ERCP (n=18, raskaana  
olevat naiset) 
 
 

 
Naispotilaiden raskauden kesto vaihteli; 4 naista oli ensimmäisellä 
raskauskolmanneksella, 6 toisella raskauskolmanneksella ja 8 
kolmannella raskauskolmanneksella. Läpivalaisuaika vaihteli 3-18 
sekunnin välillä ja läpivalaisuajan mediaani oli 8 sekunttia. Syntyneillä 
lapsilla (n=11) ei todettu kehitys- tai synnynnäisiä poikkeavuuksia. 
Terapeuttinen ERCP on mahdollista suorittaa turvallisesti kaikkien 
raskauskolmanneksien aikana, kun huolehditaan riittävästä 
säteilysuojauksesta.    

    
Brambilla ym., 2004, Patient 
radiation doses and 
references levels in 
interventional radiology, 
Italia. 

Määrittää 
diagnostiset 
vertailutasot 
toimenpideradiologisi
ssa toimenpiteissä 
sekä arvioida 
toimenpiteiden 
keskimääräinen 
efektiivinen annos. 
ERCP oli yksi 
tarkastelun kohde. 

ERCP (n=383) DAP:n keskiarvo oli 28 Gy·cm² ja läpivalaisuajan 6,4 minuuttia. 

    
Kahaleh ym., 2004, Safety 
and efficacy of ERPC in 
pregnancy, Yhdysvallat. 

Kirjata sikiölle 
ERCP:sta aiheutuvia 
annoksia, selvittää 
läpivalaisuajan ja 
sikiön annoksen 
välistä yhteyttä sekä 
kehittää 
toimintatapoja 
ERCP:n turvalliseen 
suorittamiseen 
raskauden aikana. 

Retrospektiivinen 
tutkimus.  
 
Annostietojen kirjaus ja 
TLD. 
 
ERCP (n=17, raskaana 
olevat naiset) 
 
 

Läpivalaisuajan keskiarvo oli 14 s ja vaihteluväli 1-48. sek. 
Keskimääräinen sikiön annos oli 40 mrad (0,4 mGy). Syntyneet lapset 
olivat terveitä (n=13).  Raskauden aikana suoritettava ERCP näyttää 
olevan tehokas ja turvallinen sekä äidille että sikiölle. Sikiön 
säteilyaltistus on pidettävä minimissään eri menetelmin ja 
säteilyannokset on dokumentoitava. 
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Li ym., 2004,  Experience of 
Endoscopists and Radiation 
Exposure to Patients During  
ERCP. 

 
Selvittää 
endoskopistin 
kokemuksen ja  
säteilyaltistuksen 
välistä yhteyttä.  

 
Retrospektiivinen 
tutkimus.  
 
Annostietojen kirjaus: 
DAP. 
 
ERCP (n=319) 
 
 

 
Endoskopistin kokemuksella ja asiantuntemuksella on yhteyttä potilaan 
saamaan säteilyannokseen ERCP:ssa. Potilas saa ERCP:ssa suuremman 
säteilyannoksen, mikäli tutkimuksen suorittavat erikoislääkäri ja  
erikoistuva lääkäri yhdessä kuin jos erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri 
suorittaisivat tutkimuksen kukin erikseen. Erikoislääkärin ja 
erikoistuvan lääkärin yhdessä suorittamassa ERCP-tutkimuksessa 
potilaan keskimääräinen säteilyannos oli 55,86 Gy·cm², kun taas 
erikseen suoritettavissa ERCP-tutkimuksissa säteilyannokset olivat 
35,98 Gy·cm² ja 41,13 Gy·cm².  

    
Tham ym., 2003, Safety of 
ERCP during pregnancy, 
Pohjois-Irlanti. 

Arvoida ERCP:n 
turvallisuutta 
raskauden aikana. 

Tietokantahaku, 
fantomimittaus. 
 
ERCP (n=15, raskaana 
olevat naiset) 

Läpivalaisuajan keskiarvo oli 3,2 min ja vaihteluväli 1,1-6,1 min. 
Säteilyannokset vaihtelivat 6,5-36 R (57-316 mGy) välillä ja 
säteilyannoksen keskiarvo oli 19 ± 10 R (167 ± 88 mGy). Röntgenkuvia 
otettiin keskimäärin 1,5 kpl (1-4). Sikiön annos vaihteli 102-577 mrad 
(1,02-5,77 mGy) välillä ja oli keskimäärin 310 ± 164 mrad (3,1-1,64 
mGy). ERCP näytti olevan turvallinen sekä äidille että lapselle, kun 
huolehditaan riittävästä säteilysuojelusta.    

    
Tsalafoutas ym., 2003, 
Radiation doses to patients 
from endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography 
examinations and image 
quality considerations, 
Kreikka. 

Määrittää DAP sekä 
muita relevantteja 
dosimetrisia suureita 
diagnostisessa ja 
terapeuttisessa 
ERCP:ssa. 

Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika, 
röntgenkuvien lkm. 
ESD ja efektiivinen 
annos arvioitiin 
DAP:sta. 
Fantomimittaukset 
kuvanlaadun 
arvioimiseksi. 
 
Diagnostinen ERCP 
(n=7), terapeuttinen 
ERCP (n=21) 

Diagnostisessa ERCP:ssa DAP:n keskiarvo oli 13,7 Gy·cm² ja 
vaihteluväli 5,4-28,4 Gy·cm². Läpivalaisuajan keskiarvo diagnostisessa 
ERCP:ssa oli 3,1 min ja vaihteluväli 1,0-6,9 min. Terapeuttisessa 
ERCP:ssa vastaavat luvut olivat 41,8 Gy·cm² (8,3-2004,1 Gy·cm²) ja 6,0 
min (1,3-23,5 min). Korkein ESD diagnostisessa ERCP:ssa oli 121 mGy 
ja terapeuttisessa ERCP:ssa 819, 3 mGy. Diagnostisessa ERCP:ssa 
otettiin keskimäärin 1,6 kuvaa ja terapeuttisessa ERCP:ssa 2,9 kuvaa. 
Efektiivisen annoksen keskiarvo diagnostisessa ERCP:ssa oli 2,9 mSv ja 
terapeuttisessa ERCP:ssa 8,7 mS. Kolmas kvartiili diagnostisessa 
ERCP:ssa oli 19,9 Gy·cm² ja 4,3 min. Terapeuttisessa ERCP:ssa 
vastaavat luvut olivat 48,9 Gy·cm² ja 7,1 min. 
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Buls ym., 2002, Patient and 
staff exposure during  
endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography,  
Belgia. 

 
Arvioida potilaiden ja 
henkilökunnan 
säteilyannoksia 
terapeuttisessa  
ERCP:ssa sekä 
verrata niitä 
vastaaviin 
toimenpide-
radiologisista 
toimenpiteistä 
saataviin annoksiin 

 
Potilasannoksen 
arviointi. 
 
Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika. 
ESD ja efektiivinen 
annos arvioitiin 
laskennallisesti DAP:sta 
ja muuntokertoimella.  
 
Terapeuttinen ERCP 
(n=54) 

 
Terapeuttisessa ERCP:ssa keskimääräinen DAP oli 49,9 Gy·cm² ja 
läpivalaisuaika 6,0 min. Suurin DAP oli 169 Gy·cm² ja pisin 
läpivalaisuaika 13 min. ESD:n keskiarvo oli 347 mGy ja suurin annos 
oli 1180 mGy. Potilaalle aiheutui ERCP:sta keskimäärin 9,9 mSv 
suuruinen efektiivinen annos. Suurin efektiivinen annos oli 35 mSv. 
Kolmas kvartiili terapeuttisessa ERCP:ssa DAP:n osalta oli 60,3 Gy·cm² 
ja läpivalaisuajan osalta 8.3 min.    

    
Larkin ym., 2001, Radiation 
doses to patients during 
ERCP, Pohjois-Irlanti. 

Arvioida potilaiden 
efektiiviset annokset 
ERCP:ssa. 

Annostietojen kirjaus: 
DAP, läpivalaisuaika, 
röntgenkuvien lkm. 
Efektiivinen annos 
arvioitiin DAP:sta ja 
Monte Carlo-ohjelmalla. 
 
Diagnostinen ERCP 
(n=8), terapeuttinen 
ERCP (n=12) 

Diagnostisessa ERCP:ssa DAP:n keskiarvo oli 13,5 Gy·cm² 
(vaihteluväli 6,8-23,9 Gy·cm²) ja läpivalaisuaika 2,3 min (vaihteluväli 
1,1-5,3 min.). Terapeuttisessa ERCP:ssa keskimääräinen DAP oli 66,8 
Gy·cm² (vaihteluväli 28,7-108,5 Gy·cm²) ja läpivalaisuaika 10,5 min 
(vaihteluväli 5,9-16,6 min.). Diagnostisessa ERCP:ssa otettiin 
keskimäärin 2,8 kuvaa ja terapeuttisessa ERCP:ssa 3,7 kuvaa. 
Läpivalaisusta aiheutuva säteilyaltistus oli 69 % DAP:n arvosta 
diagnostisessa ERCP:ssa ja 90 % terapeuttisessa ERCP:ssa. Efektiivisen 
annoksen keskiarvo diagnostisessa ERCP:ssa oli 3.1 mSv ja 
terapeuttisessa ERCP:ssa 12 mSv. 

    
Heyd ym., 1996, Radiation 
exposure to patients and 
personnel during 
interventional ERCP at a 
teaching institution, 
Yhdysvallat. 

Määrittää potilaiden 
ja henkilökunnan 
säteilyannoksia 
ERCP:ssa.   

Fantomimittaukset, 
annostietojen kirjaus: 
läpivalaisuaika, kV, 
röntgenkuvien lkm, TLD 
ja ESD. 
 
ERCP (n=72); n=61 
terapeuttisia, n=9 
diagnostisia. 

Jännitteen (kV) kasvattaminen 75 kV:sta 96 kV:hen vähensi annoksia 50 
%. Keskimääräinen läpivalaisuaika oli 14 minuuttia (2-63 min). ERCP:n 
aikana otettujen röntgenkuvien keskiarvo oli 16 ja vaihteluväli (6-45). 
Läpivalaisukuvien tallentaminen muistiin vähensi säteilyaltistusta 66 %. 
Potilaan säteilyannoksen keskiarvo oli 8,4 R. Potilaan säteilyannos 
kasvaa läpivalaisuajan kasvaessa ja suoritettujen toimenpiteiden määrän 
lisääntyessä.  
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Chen ym., 1996, Radiation 
exposure during ERCP: 
effect of a protective shield, 
Yhdysvallat. 

Määrittää 
endoskopistin, 
potilaiden ja 
henkilökunnan 
säteilyannoksia 
diagnostisessa ja 
terapeuttisessa 
ERCP:ssa sekä 
arvioida liikuteltavan 
säteilysuojan 
vaikutusta. 

Satunnaistettu 
tutkimus, 2 ryhmää 
(n=10 ilman suojaa, 
n=10 suojan kanssa). 
 
Diagnostinen ERCP 
(n=8), terapeuttinen 
ERCP (n=12) 

Potilaan säteilyaltistus per tutkimus vaihteli 0-5,56 R. välillä 
röntgenkuvauksessa ja 0,46-22,98 R välillä läpivalaisun aikana. 
Diagnostisessa ERCP:ssa potilaan ihoannos oli keskimäärin 8,84 R. 
Terapeuttisessa ERCP:ssa potilaan ihoannos oli vastaavasti 12,46 R. 
Kokonaisläpivalaisuaika oli suurempi siinä ryhmässä, jossa käytettiin 
liikuteltavaa säteilysuojaa (71,3 min ja 45,9 min). 
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PVM 

Nro 
DAP 
(µGy•m²) 

Lpv-aika 
(min:s) 

 
 
Rtg-kuvat 

TL-dosimetri 
nro P1 P2 P3 P4 Mitattu pinta-annos (mGy) 

 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  
 

      

      

  

©
 E

. S
au

kk
o 



      Liite 3 

HYVÄ VASTAANOTTAJA! 
 
ERCP-tutkimus eli endoskooppinen retrogradinen kolangiopankreatikografia on 
läpivalaisussa tehtävä tähystystutkimus, jossa läpivalaisuaika voi muodostua pitkäksi 
ja säteilyannos korkeaksi. Potilaan säteilyannos voi kasvaa suureksi etenkin silloin, 
kun tutkimuksen aikana suoritetaan vaativia ja monimutkaisia hoitotoimenpiteitä. 
Tämä puolestaan lisää deterministisen vaurion eli ihovaurion riskiä. 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaiden saamia säteilyannoksia 
ERCP-tutkimuksissa ja sen yhteydessä tehtävissä toimenpiteissä. Tutkimusaineisto 
kerätään yliopistollisista sairaaloista ja keskussairaaloista, joissa suoritetaan ERCP-
tutkimuksia ja toimenpiteitä. Useita toimintayksiköitä koskevalla aineistolla saadaan 
laajempi ja koko maata kattava käsitys potilaan säteilyaltistuksen tasosta 
endoskooppisessa retrogradisessa kolangiopankreatikografiassa. Erityyppisistä 
sairaaloista kerätty aineisto antaa myös viitteitä säteilyannoksen vertailutasosta sekä 
mahdollistaa tulosten vertailun muihin kansainvälisiin tutkimuksiin. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on myös arvioida, liittykö ERCP-tutkimukseen ja sen 
yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin deterministisen vaurion riskiä. Tämän lisäksi 
tutkimuksessa halutaan kartoittaa säteilyn käytön näkökulmasta eri toimintayksiköissä 
vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haimateiden endoskooppisessa kuvantamisessa, 
sillä niillä voi olla vaikutusta potilaan säteilyannoksen suuruuteen. Toimintatapojen 
kartoittamisella, potilasannosten selvittämisellä ja deterministisen riskin arvioimisella 
luodaan edellytykset potilaan säteilyaltistuksen optimointiin ja säteilytoiminnan 
arviointiin. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa pro gradu -tutkielman muodossa. 
Työn ohjaajina toimivat yliassistentti Sanna-Mari Ahonen Oulun yliopistosta (sanna-
mari.ahonen@oulu.fi, puh. 08-537 5628) sekä yliopettaja Anja Henner Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta (anja.henner@oamk.fi, puh. 010 272 2450). 
 
Tämän kirjeen liitteenä Teille on lähetetty annostietojen keruulomake, kyselylomake 
sekä ohje lomakkeiden täyttämistä ja palautusta varten. Annostietojen keruulomak-
keella selvitetään potilaan säteilyaltistuksen suuruutta ja kyselylomakkeella 
kartoitetaan toimintayksiköissä vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haimateiden 
endoskooppisessa kuvantamisessa. Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan oheiseen 
kyselyyn sekä keräämään ja kirjaamaan sairaalastanne säteilyannostiedot ERCP-
tutkimuksissa ja toimenpiteissä käyneistä potilaista. Teidän antamanne tiedot ovat 
erittäin tarpeellisia tutkimuksen onnistumisen kannalta. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti ja aineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä. 
 

 
Kiitos vaivannäöstänne ja tulevasta yhteistyöstä! 
 
 
Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin:  
 
 
 
Ekaterina Saukko, röntgenhoitaja 
Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos 
esaukko@mail.student.oulu.fi   
Puh. 040 7565 131 
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ANNOSTIETOJEN KERUULOMAKE    POTILASANNOKSET ERCP-TUTKIMUKSISSA JA TOIMENPITEISSÄ 
 
Sairaala ja osasto: _____________________________________________________________ Kokonaissuodatus: ________________________________ 
 
Läpivalaisulaite: ______________________________________________________________ DAP-mittarin yksikkö: _____________________________ 
 
Kuvavahvistimen tai taulukuvailmaisimen kuva-ala (cm): _____________________________ Läpivalaisulaitteen hankintavuosi: ____________________ 
 
 

Potilas 
(numero) 

Suku-
puoli 
(M/N)  

Ikä 
(vuotta) 

Paino 
(kg) 

Pituus 
(cm) 

Annoksen ja 
pinta-alan 
tulo (DAP) 

Läpivalaisuaika 
(min:s) 

Diagnostisten 
röntgenkuvien 
lukumäärä (kpl)  

ERCP-tutkimuksen 
luonne 
(D=Diagnostinen 
T=Terapeuttinen) Muuta huomioitavaa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                   
 
Huom. Nollaa annosmittarin näyttö aina ennen jokaista tutkimusta. 
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Kysymyksissä 1-5 selvitetään vastaajan taustatietoja. 
 
1. Sukupuoli 
 □ Mies □ Nainen 
  
2. Ikä (vuosina) 
 □ alle 30 v □ 30-39 v □ 40-49 v □ 50-59 v □ 60 v tai yli 
  
3. Ammattinimikkeesi 
  □ Röntgenhoitaja □ Sairaanhoitaja  □ Lääkintävahtimestari  
  □ Muu, mikä? __________________________ 
 
4. Mikä on organisaatiotyyppi, jossa työskentelet 
 □ Yliopistollinen sairaala □ Keskussairaala 
 
5. Kuinka paljon Sinulla on työkokemusta (vuosina) ERCP-tutkimuksista ja toimenpiteistä?  
 □ alle 2 v □ 2-5 v □ 6-9 v □ 10-14 v □ 15 v tai enemmän  
 
 
Kysymyksissä 6-15 selvitetään endoskooppiseen läpivalaisutoimintaan liittyviä esitietoja. 
 
6. Missä yksikössä sairaalassasi tehdään ERCP-tutkimuksia ja toimenpiteitä?  
 □ Röntgenosastolla □ Endoskopiapoliklinikalla □ Leikkaussalissa 
  
7. Kuinka monta ERCP-tutkimusta toimenpiteineen sairaalassasi tehdään vuosittain? 
 □ alle 100 □ 100-199 □ 200-299 □ 300-399 □ 400-499 □ 500 ja yli  
  
8. Osallistuuko röntgenhoitaja ERCP-tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sairaalassasi? 
 □ Kyllä □ Ei  
 
9. Osallistuuko radiologi ERCP-tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sairaalassasi? 
 □ Kyllä □ Ei □ Vain tarvittaessa 
 
10. Osallistuuko anestesiaryhmä ERCP-tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sairaalassasi? 
 □ Kyllä □ Ei □ Vain tarvittaessa 
 
11. Millaisella läpivalaisulaitteella ERCP-tutkimuksia ja toimenpiteitä tehdään sairaalassasi? 
 □ Perinteisellä kiinteällä läpivalaisulaitteella       
 □ Kiinteällä C-kaarityyppisellä läpivalaisulaitteella 
 □ Liikuteltavalla C-kaarityyppisellä läpivalaisulaitteella  
 
12. Millainen kuvantaltiointijärjestelmä on läpivalaisulaitteessa, jota käytetään ERCP-tutkimuksissa ja 
toimenpiteissä? 
 □ Taulukuvailmaisin (flat panel, litteä detektori)  □ Kuvanvahvistin 
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13. Onko läpivalaisulaitteessa, jota käytetään ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä, jälkikuvan näyttö 
-ominaisuutta (LIH, last image hold)?  
 □ Kyllä □ Ei □ En tiedä  
 
14. Missä läpivalaisulaitteen röntgenputki yleensä sijaitsee ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden aikana?  
 □ Tutkimuspöydän alapuolella □ Tutkimuspöydän yläpuolella 
 
15. Millaisessa asennossa potilas on useimmiten ERCP-tutkimuksen ja toimenpiteiden aikana? 
 □ Vatsallaan              □ Selällään □ Kyljellään, kummalla? __________________ 
 
  
Kysymyksissä 16-29 selvitetään endoskooppisen läpivalaisutoiminnan toimintatapoja. 
 
16. Millaisia rakenteellisia säteilysuojaimia on tilassa, jossa tehdään ERCP-tutkimuksia ja 
toimenpiteitä? 
 □ Liikuteltava lyijylasisuoja kattokiinnityksellä □ Lyijyikkunalasi   
 □ Liikuteltava irrallinen lyijyseinä  □ Lyijyvahvistettu ovi 
  □ Tutkimuspöydän reunaan kiinnitetty lyijysuoja □ Lyijyvahvistetut seinät 
 
17. Millaisia säteilysuojaimia henkilökunta käyttää sairaalassasi ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden 
aikana?  
 □ Esiliina tai takki □ Liivi ja hame □ Kilpirauhassuoja 
 □ Hanskat  □ Suojalasit  □ Ei mitään 
 
18. Millaisia säteilysuojaimia käytetään potilailla ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden yhteydessä? 
 □ Lantiosuoja □ Rintasuoja (naisilla) □ Ei mitään 
   
19. Kuka pääsääntöisesti ohjaa läpivalaisulaitteistoa ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden aikana 
sairaalassasi? 
 □ Röntgenhoitaja □ Sairaanhoitaja  □ Lääkintävahtimestari  
 □ Radiologi   □ Kirurgi/sisätautilääkäri  
 
20. Kuka pääsääntöisesti läpivalaisee ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden yhteydessä sairaalassasi? 
 □ Röntgenhoitaja □ Sairaanhoitaja □ Lääkintävahtimestari   
 □ Radiologi   □ Kirurgi/sisätautilääkäri  
 
21. Mitä läpivalaisun tyyppiä käytetään yleensä ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä sairaalassasi? 
 □ Jatkuva läpivalaisu □ Pulssattu läpivalaisu, pulssinopeus (p/s) _______________ 
 □ En tiedä 
 
22. Kuinka usein ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden aikana muutetaan läpivalaisun pulssitaajuutta? 
 □ Aina  □ Melko usein □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan 
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23. Kuinka usein ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytetään seuraavia annosautomatiikan 
annosvaihtoehtoja, jotka ovat valittavissa läpivalaisulaitteen toiminnoista? 
 a) Low (-)   
  □ Aina □ Melko usein □ Melko harvoin □ Ei juuri koskaan 
 b) Medium (norm.)  
  □ Aina □ Melko usein  □ Melko harvoin □ Ei juuri koskaan 
 c) High (+)   
  □ Aina □ Melko usein  □ Melko harvoin □ Ei juuri koskaan  
 
24. Kuinka usein ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä kuvausalue rajataan läpivalaisulaitteen 
kaihtimilla? 
 □ Aina  □ Melko usein  □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan  
 
25. Kuinka usein ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytetään suurennuskuvausta? 
  □ Aina □ Melko usein □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan 
 
26. Kuinka usein sairaalassasi otetaan ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden aikana diagnostisia 
röntgenkuvia (=hyvälaatuisia röntgenkuvia tutkimuskohteesta)? 
 □ Aina  □ Melko usein  □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan 
  
 a) Mikäli sairaalassasi otetaan diagnostisia röntgenkuvia, arkistoidaanko ne 
 sähköiseen kuva-arkistoon? 
 □ Kyllä □ Ei 
 
27. Kuinka usein sairaalassasi arkistoidaan ERCP-tutkimusten ja toimenpiteiden läpivalaisukuvia 
(=heikkolaatuisia kuvia tutkimuskohteesta) sähköiseen kuva-arkistoon? 
  □ Aina  □ Melko usein  □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan 
 
28. Millä tavalla sairaalassasi dokumentoidaan potilaan säteilyannoksia ERCP-tutkimusten ja 
toimenpiteiden kohdalla?  
 □ Manuaalisesti kirjaamalla potilasasiakirjoihin  

a) Mitä tietoja kirjataan? 
 □ DAP yksikköineen □ Läpivalaisuaika 

  □ kV □ mA □ Kuvien lukumäärä  
 □ Annostiedot siirtyvät automaattisesti läpivalaisulaitteesta sähköiseen kuva-arkistoon 
 □ Muuten, millä tavalla? ____________________________________________ 
 □ Ei dokumentoida lainkaan 
 
29. Kuinka usein sairaalassasi seurataan potilasannoksia ERCP-tutkimuksissa ja toimenpiteissä? 
 □ Säännöllisesti       □ Melko usein □ Melko harvoin  □ Ei juuri koskaan 
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Vapaamuotoiset kommentit: 
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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Ohje lomakkeiden täyttämistä ja palautusta varten 
 
Kyselylomake  

Kyselyn avulla kartoitetaan säteilyn käytön näkökulmasta eri toimintayksiköissä 
vallitsevia toimintatapoja sappi- ja haimateiden endoskooppisessa kuvantamisessa. 
Kustakin yliopisto- tai keskussairaalan toimintayksiköstä, jossa suoritetaan ERCP-
tutkimuksia ja toimenpiteitä, täytetään vain yksi kyselylomake. 
  
Kyselylomake koostuu kolmesta osiosta. Kyselyyn vastataan rastittamalla parhaiten 
sopiva vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Kyselyn vastaajaksi 
soveltuu henkilö, joka osallistuu työssään ERCP-tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä 
osaa käyttää läpivalaisulaitteistoa. Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 7-12 minuuttia. 
Kyselylomakkeen lopussa on tilaa vapaamuotoisille kommenteille.  

 
Annostietojen keruulomake 

Annoskeräyksen avulla selvitetään potilaiden säteilyaltistusta ERCP-tutkimuksissa ja 
toimenpiteissä. Potilasannoksia kirjataan annostietojen keruulomakkeelle.  
 
Annostietojen keruulomakkeen ylälaitaan merkitään yleisiä tietoja vastauksen antavasta 
toimintayksiköstä (sairaala ja osasto) sekä läpivalaisulaitteistoon liittyviä esitietoja 
(merkki, suodatus, kuva-ala, DAP-mittari). Röntgenputken kokonaissuodatus koostuu 
laitteen kiinteästä suodatuksesta ja lisäsuodatuksesta, joka on käytössä ERCP-
tutkimuksten ja toimenpiteiden aikana. Kuvavahvistimen tai taulukuvailmaisimen kuva-
alan läpimitta merkitään senttimetrinä (esim. 38 cm). DAP-mittarin tai laskennallisen 
annosnäytön yksikkö voi olla erilainen läpivalaisulaitteesta riippuen, joten on erityisen 
tärkeää merkitä lomakkeeseen oikea mittayksikkö (esim. µGy·m² tai mGy·cm²). 
 
Annostietojen keruulomakkeeseen jokaisen potilaan tiedot kirjataan juoksevalla 
numerolla (esim. 1,2,3 … 20). Potilaan taustatiedoista lomakkeeseen merkitään potilaan 
sukupuoli, ikä, paino ja pituus. Säteilyaltistukseen liittyvistä tiedoista lomakkeeseen 
kirjataan annoksen ja pinta-alan tulo (DAP), läpivalaisuaika sekä tutkimuksen aikana 
mahdollisesti otettujen diagnostisten röntgenkuvien lukumäärä (ei läpivalaisukuvien 
lukumäärä). Lomakkeeseen merkitään lisäksi tieto siitä, onko ERCP-tutkimus ollut 
diagnostinen vai onko tutkimuksen aikana tehty joitakin hoitavia toimenpiteitä (esim. 
sfinkterotomia, kiven poisto), ts. suoritettu tutkimus on ollut terapeuttinen. Muuta 
huomioitavaa kohtaan merkitään sellaiset poikkeustapaukset, joilla voi olla mahdollisesti 
vaikutusta potilaan säteilyannoksen suuruuteen (esim. suurennos, läpivalaisutyypin 
vaihto). Annoskeräyksessä tulisi huomioida ainoastaan sellaiset ERCP-tutkimukset, 
joissa papillan kanylointi on onnistunut. 

 
Luotettavan kuvan saamiseksi jokaisesta toimintayksiköstä tarvitaan säteilyannostiedot 
vähintään 20:stä ERCP-tutkimuksessa käyneestä potilaasta.  
    

Palautus 
Pyydän Teitä palauttamaan annostietojen keruulomakkeen, kun tarvittavat 
säteilyannostiedot on kirjattu lomakkeeseen, kuitenkin viimeistään 31.07.2012.  
 
Kyselylomakkeen voi palauttaa annostietojen keruulomakkeen kanssa samanaikaisesti 
osoitteeseen:    

  Ekaterina Saukko 
  Koukkarinkatu 6 C 34 
  20610 TURKU 
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