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Tiivistelmä

Mittauksilla on osoitettu, että tässä työssä tutkittavat potilaan alle asetettavat lyijysuojai-
met oikein käytettynä vähentävät useita kymmeniä prosentteja fantomin silmiin, kilpirau-
haseen ja sukurauhasiin siroavasta säteilystä angiografia- ja läpivalaisutoimenpiteissä [1],
mutta tutkittaviin elimiin siroaa suhteellisesti kovin vähän säteilyä [2, 3]. Näin ollen par-
haassakaan tapauksessa suojainten vaikutusta potilaan efektiiviseen annokseen ei voida en-
nustaa kovin suureksi. Suurin hyöty potilaalla kohdistuisi kuitenkin säteilyherkille sukurau-
hasille [1]. Potilaan suojaaminen vähentää henkilökunnan säteilyannosta merkittävästi vain,
jos henkilökunta ei ole muuten suojautunut [1, 4, 5]. Toimenpiteiden aikana henkilökunnan
käyttämien säteilysuojainten antama suoja on joka tapauksessa varsin hyvä [6, 7, 8], joten
suurta vaikutusta suojautuneeseen henkilökuntaan ei ole odotettavissa [7].

Jos lyijysuojain osuu suoraan säteilykeilaan, potilaan ihoon kohdistuva säteilyannos
voi nousta hetkellisesti ainakin kymmeniä prosentteja ja pahimmillaan moninkertaiseksi
röntgenlaitteen automaattisen valotusjärjestelmän vuoksi tapauksesta riippuen [9, 10, 11, 12]
ja kuvien laatu voi laskea niin paljon, että uusintakuvia joudutaan ottamaan [13, 14].
Tällaisia onnettomuuksia potilaan alle asetettavien lyijysuojainten käyttöön liittyen ei ole
kuitenkaan raportoitu Suomessa [15]. Lisäksi jos suojain osuu primäärikeilaan, tämä näkyy
kuvasta välittömästi ja kuvaus voidaan keskeyttää suojaimen siirtämisen ajaksi.
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Abstract

By measurements it has been shown that lead shields placed between operating table and
patient can reduce scattered radiation tens of percent in phantom’s eyes, thyroid, and gonads
in angiography and fluoroscopy [1]. However very little radiation is scattered to those organs
[2, 3]. Thus, even in the best case the effect on effective dose cannot be estimated to be
substantial. However, the greatest benefit would come from reducing the dose of radiation
sensitive gonads [1]. Patient shielding reduces the radiation dose of staff substantially only
if staff is not using personal lead shielding equipment [1, 4, 5]. Due to efficiency of personal
shielding equipment of staff [6, 7, 8] a tremendous impact for staff’s radiation dose from
lead shields placed between patient and operating table cannot be expected [7].

If the lead shield enters in FOV the entrance skin dose of patient can be temporarily
increased by tens of percents or even multiple times due to AEC system debending on the
case [9, 10, 11, 12]. In addition the image quality may decrease so significantly that new
images must be taken [13, 14]. However, no such accident has been reported in Finland
while using shielding equipment placed under patient [15]. In addition, if the shield hits the
primary beam, this is immediately visible in the image and the operation can be paused for
the time the shield is replaced.
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7 Suojainten säteilysuojavaikutus sisusvaltimorungon angiografiakuvauksessa [1]. 19

Taulukot

1 Elinkohtaiset painotuskertoimet [18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7



5

1 Johdanto

1.1 Suojainten merkitys säteilyannokseen kirjallisuudessa

Kuvassa 1 esitetään tässä työssä tutkittavat STUK:n ohjeiden mukaiset potilaan alle asetet-
tavat suojaimet. Purppura lyijysuojain on asetettu tyynyn alle. Lantion kohdalle asettuvasta
lyijysuojaimesta on näkyvillä remmit. Suojaimet ovat keskenään samankaltaisia.

Kuva 1: Tutkittavat suojaimet, Oulun yliopistollinen sairaala keskusröntgen.

Ionisoivan säteilyn pääsy soluun nostaa riskiä terveyshaitoille kuten syövälle, tai esimer-
kiksi sikiön pienipäisyydelle [17]. Potilaan suojaamisen keskeinen tavoite on vähentää riskiä
perinnöllisille haittavaikutuksille suojaamalla sukurauhasia [13], joissa solujakautuminen on
nopeaa ja jotka ovat erityisen alttiita ionisoivan säteilyn terveyshaitoille [18]. Lyijy-, tai lyi-
jyekvivalenttisuojaimilla pyritään absorboimaan ei-toivottuja fotoneja siten, että ne eivät
päädy potilaaseen, tai henkilökuntaan, mikä suoraan verrannollisesti vähentää potilaan ja
henkilökunnan riskiä saada terveyshaittoja [17].

Vuonna 2018 STUK:n julkaisemassa Säteilyn käytön turvallisuus kardiologiassa-
oppaassa mainitaan kuvassa 1 näkyvistä suojaimista kohdassa ”4.3 Potilaan säteilysuojaus”.
STUK:n mukaan potilaan pään alle asetettavalla suojaimella voidaan suojata potilaan ai-
voja, silmiä ja kilpirauhasta. Patjan alle asetettava säteilysuojapeite puolestaan suojaa po-
tilaan sukuelimiä, sekä henkilökuntaa alhaalta tulevalta sironnalta. STUK:n mukaan suo-
jainten tulee vastata 0,5 mm lyijysekoitetta. [19]

STUK:n maininnat on kuitenkin tärkeää kyseenalaistaa, koska potilaan suojaamiseen
liittyvät tutkimukset osoittavat enenevissä määrin, että potilaan suojaamisesta saatavat
hyödyt jäävät pieniksi, mutta suojaimen päätyminen säteilykeilaan voi röntgenlaitteen
automatiikan vuoksi kasvattaa potilaan säteilyannosta merkittävästi [7, 9, 12, 13]. Ylei-
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nen oletus on kuitenkin, että potilaan suojaaminen vähentää potilaan säteilyannosta
[19, 20, 21, 22, 23, 24]. On mahdollista, että tämä oletus perustuu vääristyneelle käsitykselle
potilaan suojaamiseen liittyvistä riskeistä [13]. Useat tutkimukset, jotka puoltavat poti-
laan suojaamista, eivät käsittele tutkimuksissaan potilaan suojaamiseen liittyviä riskejä
[7, 25, 26, 27, 28, 29], mutta muutamat tutkimukset, jotka tutkivat potilaan suojaami-
seen liittyviä riskejä, päätyvät siihen tulokseen, että potilaan suojaamisesta tulisi luopua
[7, 9, 13], tai että kysymys riskeistä voi olla toimenpide- ja potilaskohtainen ja lisätutkimusta
riskeistä tarvitaan [30].

1.2 Tavoitteet ja hypoteesi

Tämän työn tavoite on selvittää kirjallisuudesta, kuinka suuri merkitys potilaan ja toi-
menpidepöydän väliin asetettavilla lyijysuojaimilla on läpivalaisu- ja angiografiatutkimuk-
sissa ja –toimenpiteissä potilaan, sekä toimenpidettä suorittavan henkilökunnan saamaan
säteilyannokseen ja mitä näiden suojainten käyttöön liittyvistä riskeistä tiedetään. Tuloksia
verrataan STUK:n mainintoihin oppaassa Säteilyn käytön turvallisuus kardiologiassa.

Ensimmäinen hypoteesini on, että suojaimet toimivat STUK:n mainintojen mukaan,
mutta yleisesti niitä on tutkittu riskeistä irrallaan, mikä antaa vääristyneen kokonaisku-
van suojainten hyödyistä. Toimenpiteissä henkilökunnan nykyisin saamaa säteilyannosta
pidetään varsin pienenä muun muassa puettavien säteilysuojainten, potilaan ja hen-
kilökunnan väliin asetettavien säteilysuojainten, kehittyneiden röntgenlaitteiden, sekä toi-
menpidetekniikan vuoksi [12], minkä vuoksi toinen hypoteesini on, että potilaan ja toi-
menpidepöydän väliin asetettavat suojaimet eivät voi jälleen pienentää merkittävästi hen-
kilökunnan säteilyannosta, joten vaikutus suojautuneeseen henkilökuntaan jää pieneksi.
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2 Työn teoria

2.1 Säteilyn kudos- ja elinkohtaiset vaikutukset

Empiirinen data osoittaa, että eri kudoksiin ja elimiin absorboituva röntgensäteily (J/kg)
aiheuttaa terveyshaittoja eri todennäköisyyksillä [18]. Esimerkiksi solut, jotka eivät enää ja-
kaudu, eivät ole herkkiä säteilylle [17, 31]. Terveysvaikutuksia arvioitaessa oletetaan yleensä,
että säteilyn annosekvivalentin lisääminen tietyssä pisteessä suoraan verrannollisesti kasvat-
taa riskiä säteilyn aiheuttamille terveyshaitoille kyseisessä pisteessä. Säteilyannoksen lisäksi
on havaittu, että terveyshaittoihin vaikuttaa ionisoivan säteilyn tyyppi, sekä kudos, johon
säteily kohdistuu. Terveydellisiä kokonaishaittoja arvioitaessa kuvaavaa on laskea efektiivi-
nen annos E, joka ottaa huomioon edellä mainitut tekijät. Efektiivinen annos kuvaa koko
kehon todennäköisyyttä saada terveyshaittoja säteilystä. Se lasketaan elinten, tai kudosten
ekvivalenttiannoksista HT ottamalla huomioon elinten, tai kudosten empiiriset painokertoi-
met wT :

E = wTHT . (1)

Elinten tai kudosten ekvivalenttiannos HT kuvaa todennäköisyyttä säteilyn aiheuttamille
terveysvaikutuksille kyseisessä elimessä, tai kudoksessa. Se lasketaan kaavan (2) mukaisesti
ottamalla huomioon säteilytyyppi, joka saa painokertoimen wR, joka fotoneilla saa arvon
1 [18], ja tutkittavan elimen keskimääräiset absorboituneet säteilyannokset DT,R. Ekviva-
lenttiannoksen yksikkö on sievert (Sv) [18]. Kansainvälisen säteilysuojelukomission mukaan
yhden sievertin annos aiheuttaa kuolemaan johtavan syövän laskutavasta riippuen noin 5%
todennäköisyydellä [32].

HT = wRDT,R. (2)

Taulukko 1: Elinkohtaiset painotuskertoimet. Taulukon
käyttöön on saatu STUK:n lupa. Lähteestä [18]

On huomioitava, että yk-
silöiden väliset erot vaikuttavat
todennäköisyyteen saada terveys-
haittoja: tällä hetkellä tunnetaan
yli 20 syöpäaltiutta lisäävää ih-
misen geeniä [17]. Taulukon 1
painotuskertoimet wT ovat empii-
risiä karkeistuksia. Ne on laskettu
vertailuväestön pohjalle, jossa on
laaja ikärakenne, jonka sukupuoli-
jakauma on vakioitu. Tämän työn
kannalta on oleellista huomata,
että sukupuolirauhaset saavat
suhteellisesti varsin korkean paino-
tuskertoimen, eli ovat suhteellisesti
varsin alttiita säteilyn terveys-
haitoille [18], solujen vilkkaan
jakautumisen vuoksi [17].
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Kun kyseessä on varauksettomien hiukkasten, kuten röntgenfotoneiden luovuttama
säteilyenergia, säteilyannosta voidaan mitata myös kermana (engl. kinetic energy released
per unit mass), eli kineettisenä energiana, jonka massattoman hiukkasen luoma sekundaa-
rihiukkanen – esimerkiksi elektroni saa suhteessa sen massaansa [18]. Kerman yksikkö on
näin ollen muotoa J/kg. Tälle on annettu erityisnimi gray (Gy):

1J/kg = 1Gy.

Huomautettakoon, että kermaan ei vaikuta energia, joka kuluu sekundaarihiukkasten sidok-
sien purkamiseen. Kerma ei suoraan kuvaa todennäköisiä tai todellisia säteilystä aiheutuvia
haittoja [18], mutta kermaa tai kermanopeutta mittaamalla voidaan esimerkiksi selvittää,
miten röntgensäteily jakautuu toimenpidehuoneessa ja mikä on tutkittavan suojaimen vai-
kutus tähän [7]. Kermanopeutta mittaamalla voitaisiin esimerkiksi mitata, että vähentääkö
potilaan alle asetettu säteilysuojapeite säteilyä potilassängyn alla kuten STUK mainitsee.

2.2 Röntgensäteilyn vuorovaikutukset materiaalin kanssa

Fotoneiden vuorovaikutukset materiaalin kanssa ovat stokastisia kvanttimekaanisia ilmiöitä:
vuorovaikutukset riippuvat todennäköisyyksistä [33]. Röntgensäteet voivat vuorovaikuttaa
sähkömagneettisesti siirtämällä energiaa sähköisesti varatuille hiukkasille, pääasiassa elekt-
roneille [34]. Kun fotoni kohtaa materiaalin pinnan, jonka ala on A ja jossa vuorovaikutus-
kohteen, esimerkiksi elektronin, efektiivinen ala kohtisuoraan fotonin tulosuuntaan nähden
on σ, todennäköisyys, jolla fotoni vuorovaikuttaa kohteen kanssa on pinta-alojen suhde σ/A
[18, 33, 35]. Yleensä vaikutusalaa merkitään kirjaimella σ ja se ilmoitetaan yksikössä barn.
1barn = 10−28m2 [33, 36]. Sitä voidaan ajatella pinta-alana, joka kuvastaa todennäköisyyttä
tietylle vuorovaikutukselle.

Kun fotoni kohtaa atomin, efektiivinen ala riippuu atomin elektronien määrästä, joka on
sama kuin järjestysluku Z [37, 38]. Vaikutusala usein riippuu myös fotonin energiasta ja voi
olla moninkertaisesti suurempi tai pienempi, kuin kohteen todellinen poikkipinta-ala [18].
Tapoja, joilla fotoni voi vuorovaikuttaa materiaalin kanssa ovat muun muassa valosähköinen
ilmiö, Compton-sironta, parinmuodostus, sekä Thomson- ja Rayleigh-sironta [2]. Kuiten-
kin säteilyannos kasvaa vain, jos väliaineeseen absorboituu energiaa [38], mutta esimerkik-
si Thomson- ja Rayleigh-sironta vaikuttavat röntgenkuvan laatuun. Röntgentoimenpiteissä
käytettävä energia on liian pieni parinmuodostukselle [2].

2.2.1 Valosähköinen ilmiö

Röntgentoimenpiteissä valosähköinen ilmiö on määrällisesti yleisin röntgensäteilyn vuoro-
vaikutustapa pehmytkudoksessa, kun fotonin energia on alle 26 keV [34]. Valosähköinen il-
miö voi tapahtua vain, jos fotonin energia ylittää elektronin sidosenergian. Valosähköisessä
ilmiössä fotonin energia kuluu elektronin irrotustyöhön ja elektronin kineettiseen energiaan.
Fotonin energia absorboituu siis väliaineeseen kokonaan. Irronneen elektronin kineettinen
energia Ekin on muotoa [38]:

Ekin = hv −W (3)

jossa h on Planckin vakio, v on fotonin taajuus ja W on elektronin irrottamiseen tarvit-
tava työ. Irronnut elektroni — fotoelektroni jättää elektroniverhoon aukon, joka täyttyy
ylemmältä energiatasolta tulevalla elektronilla, jolloin emittoituu fotoni, jonka energia on
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energiatasojen välinen erotus. Tämä emittoitunut fotoni voi jälleen vuorovaikuttaa kohtaa-
mansa atomin elektronin kanssa, jos sen energia on suurempi tai yhtä suuri, kuin elektronin
irrottamiseen tarvittava työ. Toistaiseksi ei tunneta tarkkaa kaavaa, jolla voitaisiin ennus-
taa valosähköisen ilmiön todennäköisyyttä kuvaava vaikutusala millä tahansa väliaineen
järjestysluvulla Z [37, 39]. Kuitenkin röntgensäteille, joiden energia ylittää väliaineen kor-
keimman ionisoitumisenergian, mutta joiden energia on korkeintaan 150keV, voidaan ap-
proksimoida, että valosähköisen ilmiön vaikutusala σ atomia kohti on karkeasti verrannolli-
nen seuraavasti [37, 38, 39]:

σ(hv, Z) ∝ Zn

(hv)m
(4)

missä Z on väliaineen järjestysluku. Vakiot n ja m riippuvat järjestysluvusta Z ja saavuttavat
suurimmat arvonsa pienimmillä järjestysluvun Z arvoilla. Vakio n vaihtelee välillä 3,6-5,3 ja
vakio m vaihtelee välillä 2,5-3,5. Kaava (4) voidaan karkeasti tulkita siten, että valosähköisen
ilmiön todennäköisyys kasvaa, kun järjestysluku Z kasvaa, tai fotonin energia hv pienenee.
Diagnostiikkakuvausten energialla kaava (4) on tyypillisesti muotoa [38, 39]:

σ ∼ Z4

(hv)3
(5)

Kaavasta (5) huomataan, että röntgenfotoni absorboituu todennäköisemmin esimerkiksi
luukudokseen, joka sisältää muun muassa kalsiumia, jonka järjestysluku on 20, kuin ras-
vakudokseen, joka sisältää pääosin pitkiä hiiliketjuja. Hiilen järjestysluku on 6. Näin ollen
röntgendetektorilla havaitaan kontrastiero eri kudoksia vastaavien kohtien välillä. Vaikka
röntgenapsorbtio tuottaa säteilyannosta, se on välttämätöntä kuvantamisen kannalta: osa
fotoneista läpäisee potilaan ja havaitaan detektorilla, osa fotoneista absorboituu potilaaseen,
jolloin detektorille jää kontrastiero [34].

Ei-toivotun röntgenfotonin pääsy kehoon pyritään estämään absorboimalla fotonin ener-
gia voimakkaasti absorboivaan materiaaliin. Suojaimen materiaalia valitessa korostuu jälleen
kaava (5). Esimerkiksi lyijyn järjestysluku on 82. Tämä antaa verrattain hyvän suojan
röntgensäteilylle. Toisaalta lyijy on ympäristölle myrkyllinen materiaali [40], eikä niin ergo-
nominen, kuin jotkut kevyemmät materiaalit [1]. Säteilyn vaimentaminen olisi mahdollista
myös lyijyä raskaammilla alkuaineilla. Esimerkiksi uraanin järjestysluku on 92 ja sen on
havaittu vaimentavan röntgensäteilyä paremmin, kuin lyijyn [41]. Kuitenkin millään lyijyä
raskaammalla alkuaineella ei ole yhtään vakaata isotooppia [42] — ne ovat radioaktiivisia
ja aiheuttaisivat siten ylimääräisen terveysriskin potilaalle ja henkilökunnalle.

2.2.2 Compton-sironta

Compton-sironnassa fotoni käyttäytyy hiukkasen tavoin ja luovuttaa osan energiastaan va-
paalle, tai löyhästi sitoutuneelle varatulle hiukkaselle [43, 44], useimmiten elektronille, ja
muuttaa suuntaansa [38]. Löyhästi sitoutunut hiukkanen on tyypillisesti valenssivyön elekt-
roni, jonka sidosenergia on hyvin pieni verrattuna fotonin energiaan, minkä vuoksi elektroni
käyttäytyy Compton-sironnassa lähes vapaan elektronin tavoin [45]. Röntgentoimenpiteissä
Compton-sironta on määrällisesti yleisin röntgensäteilyn vuorovaikutustapa pehmytkudok-
sessa, kun röntgenfotonin energia on yli 26 keV [34]. Elektronille luovutettu energia ∆E
voidaan laskea kaavalla (6), kun tiedetään fotonin aallonpituuden muutos ∆λ, tai sironta-
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kulma θ:

∆E =
hc

∆λ
=

mec
2

1− cosθ
(6)

missä h on Planckin vakio, me on elektronin lepomassa ja c on valonnopeus. Jos fotonin
elektronille luovuttama energia on riittävän suuri, elektroni irtoaa elektronikuorelta.

Compton-sironnan differoituva vaikutusala vapaalle elektronille on muotoa [38]:

dσCelektroni

dA
=
r20
2

(1+cos2θ)

[
1

1 + α(1− cosθ)

]2 [
1 +

α2(1− cosθ)2

(1 + α(1− cosθ)(1 + cos2θ)

]
| α =

hv

m0c2

(7)
Kaavasta (7) huomataan, että fotonin suunnan muutos Compton-sironnassa voi tapahtua
mihin suuntaan tahansa, mutta tietyt suunnat ovat todennäköisempiä, kuin toiset. Mer-
kittävimmät sironnan suunnat angiografia- ja läpivalaisutoimenpiteissä ovat eteen- ja taak-
sepäin muutaman asteen kulmassa suhteessa fotonin tulosuuntaan [2]. Samoin, kuin va-
losähköinen ilmiö, Comptonin sironta lisää potilaan säteilyannosta, kaavan (6) mukaises-
ti, mutta toisin kuin valosähköinen ilmiö, Compton-sironta ei ole toivottua angiografia- ja
läpivalaisutoimenpiteissä: Compton-sironta heikentää kuvan laatua [46]. Lisäksi toimenpitei-
den aikana yli 99% henkilökuntaan kohdistuvasta säteilyannoksesta on peräisin sironneesta
säteilystä [7]. Kokonaisvaikutusala σCelektroni

Compton-sironnalle vapaan elektronin kanssa
saadaan integroimalla kaava (7) kulman θ suhteen välillä [0,π] [36, 38]:

σCelektroni
(hv) = 2πr20

[(
1 + α

α2
)(

2(1 + α)

1 + 2α
− ln(1 + 2α)

α

)
+
ln(1 + 2α)

2α
− 1 + 3α

(1 + 2α)2

]
| α =

hv

m0c2

(8)
Differoituva vaikutusala Compton-sironnalle atomiin sitoutuneiden elektronien saa-

daan kertomalla kaava (8) epäkoherentin sironnan funktiolla S, joka riippuu atomin
järjestysluvusta, sekä siirtyneestä liikemäärästä [36]. Kokonaisvaikutusala saadaan diffe-
roituvan vaikutusalan numeerisella integroinnilla. Lopputulos on hyvin lähellä Compton-
sironnan kokonaisvaikutusalaa vapaalle elektronille, joka kerrotaan kohdeatomin elektronien
määrällä, joka on sama kuin järjestysluku Z [38]:

σCatomi
≈ ZσCelektroni

(9)

2.2.3 Muut vuorovaikutukset

Kun fotonilla on tarpeeksi energiaa, se voi muodostaa hiukkas-antihiukkasparin siten,
että klassisen fysiikan, sekä hiukkasfysiikan säilymislait, muun muassa spinin, energian
ja leptoniluvun säilymislait eivät vahingoitu. Esimerkiksi elektroni-positroni-parin muo-
dostukseen tarvittava energia on 1,02 MeV [2, 34]. Parinmuodostus olisi mahdollista
myös muille hiukkas-antihiukkaspareille, mutta se vaatisi selvästi enemmän energiaa [47].
Röntgendiagnostiikassa käytetyn röntgensäteilyn energia on tyypillisesti 10-150 keV [48],
joten parinmuodostus ei ole tämän tutkimuksen kannalta relevantti vuorovaikutustapa.

Röntgenfotoni voi Thomson-sirota, kun se osuu vapaaseen elektroniin, joka on levossa.
Thomson-sironnassa energiaa ei siirry väliaineeseen [38], mutta se muun muassa heikentää
kuvan laatua ja sironnut säteily altistaa muita alueita säteilylle. Differoituva vaikutusala
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sironnan kulmalle θ saadaan kaavalla [38]:

dσTh

dA
=
r20
2

(1 + cos2θ) (10)

missä r0 on elektronin ”klassinen säde”— Lorentzin säde, joka saadaan [49]:

r0 =
ke2

m0c2
= 2,81794 · 10−15m (11)

missä k on Coulombin vakio, e on elektronin sähkövaraus, m0 on elektronin lepomassa ja
c on valonnopeus. Korostettakoon kuitenkin, että nykyisen käsityksen mukaan elektroni on
pistemäinen kappale [50]. Kaava (10) ennustaa, että eteen- ja taaksepäin siroaa sama määrä
energiaa. Suorassa kulmassa energiaa siroaa eteen, tai taakse verrattuna puolet.

Rayleigh-sironnassa sirottava kappale on sitoutunut ja selvästi pienempi, kuin fotonin
aallonpituus. Röntgentoimenpiteissä sirottava kappale on tyypillisesti elektroni, joka on si-
toutunut atomiin. Rayleigh-sironta ei nosta säteilyannosta, mutta suuntaa vaihtanut fotoni
heikentää kuvanlaatua [51] ja altistaa muita alueita säteilylle. Rayleigh-sironnan differoitu-
va vaikutusala saadaan samankaltaisesti, kuin Thomson-sironnassa, mutta lisäksi otetaan
huomioon koherentti vaimenemiskerroin F [38]:

dσRay

dA
=
dσTh

dA
F 2(x,Z) (12)

Koherentti vaimenemiskerroin F voidaan laskea kvanttimekaanisten mallien avulla
järjestysluvun Z ja muuttujan x avulla.

x =
sin(θ/2)

λ
(13)

2.3 Säteilysuojautuminen

2.3.1 Säteilysuojelun periaatteet

Säteilysuojelulla pyritään rajaamaan säteilyannos pienimpään mahdolliseen säteilyn aiheut-
tamien terveysriskien vuoksi. Henkilökuntaan kohdistuvien röntgenfotonien energia voi-
daan lähes kokonaan absorboida lyijy- tai lyijyekvivalenttisuojaimiin, mikä vähentää hen-
kilökuntaan kohdistuvaa säteilyannosta [12]. Optimointiperiaatteen mukaan säteilyaltistus
on kuitenkin pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella mahdollista, oikeutusperiaatteen
mukaan toimenpiteen hyötyjen on oltava suuremmat, kuin siitä aiheutuvat haitat ja yk-
silönsuojaperiaatteen mukaan henkilökunnan ja väestön säteilyaltistus yksilötasolla ei saa
ylittää säädettyjä kynnysarvoja [19].

Säteilyannoksen optimointiin liittyy muun muassa toimenpiteen tarpeellisuuden arvioi-
minen, kuvausajan lyhentäminen, potilaan ja henkilökunnan sijoittelu, säteilytetyn alueen
minimoiminen, laadunvalvonta ja esimerkiksi säteilyn energian valitseminen [6, 12, 52].
Esimerkiksi mammografiassa röntgenkuvantamiselle matalaenerginen säteily läpäisee ku-
vattavaa kudosta suhteellisen hyvin. Tällöin korkeampienerginen röntgensäteily on tur-
haa ja luo ylimääräisen terveysriskin sekä potilaalle, että henkilökunnalle, joten kiihdy-
tysjännitettä ei tule säätää turhan korkeaksi [53]. Rintakehän röntgenkuvauksessa ma-
talaenerginen röntgensäteily voi taas absorboitua potilaaseen pääsemättä detektorille as-
ti [54]. Tällöin matalaenerginen röntgensäteily luo ylimääräisen terveysriskin. Kaavasta
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(5) huomataan, että röntgenputken eteen asetetulla filtterillä, joka on esimerkiksi ku-
paria, jonka järjestysluku on 29, tai alumiinia, jonka järjestysluku on 13, on suuri to-
dennäköisyys absorboida nimenomaan matalaenergistä röntgensäteilyä, mutta verrattain
pieni todennäköisyys suodattaa korkeaenergistä röntgensäteilyä. Filttereillä saadaan siten
vähennettyä epämieluisaa säteilyä ja turhaa säteilyannosta [55]. Angiografiatoimenpiteen
tekniikalla voidaan jälleen optimoida säteilyannosta: kun ohjainkatetrilla ruiskutetaan var-
joainetta, läpivalaisukuvasarja voidaan tallentaa. Tällöin sopivan sivuhaaran paljastuessa
varsinaista palloangiografiaa ja kinekuvausta ei välttämättä tarvita lainkaan [19].

2.3.2 Lyijysuojainten käyttö säteilysuojelussa

Kuva 2: Henkilökunnan käyttämiä
säteilysuojaimia. A: kilpirauhassuojain,
B: dosimetri, C: suojalasit, D: koko
kasvojen suojalasit, E: lyijyliivit, F:
lisäsuoja sukurauhasille. Kuva on jul-
kaistu CC 3.0-lisenssillä. Lähteestä [16]

Lyijyliivit, jotka vastaavat 1 mm lyijysekoitet-
ta, voivat vähentää henkilökuntaan kohdistuvaa
säteilyannosta 98-99 % [7, 8, 12, 56]. Lyijylii-
veillä henkilökunnan efektiivinen annos yleensä
jää säädettyjä annosrajoja pienemmäksi [57]
ja niiden käyttö vähentää potilaan suojaami-
sen merkitystä henkilökunnan säteilyannokseen
mitättömän pieneksi [7]. Lyijyliivien lisäksi hen-
kilökunta voi suojautua esimerkiksi toimenpi-
dehuoneessa käytettävien liikuteltavien ja sta-
tionaaristen lyijysuojainten avulla. Niiden yh-
teisellä käytöllä, sekä henkilökunnan oikein si-
joittamisella voidaan vähentää 98,7 % hen-
kilökuntaan kohdistuvasta säteilyannoksesta [6].
Potilassängyn reunoille voidaan asettaa suoja-
verhot, jotka vähentävät henkilökuntaan pöydän
alta kohdistuvaa säteilyä 64 % [12]. Lisäksi hen-
kilökunta voi käyttää muita henkilökohtaisia
suojaimia, kuten kilpirauhassuojainta, suojala-
seja, tai muita suojaimia, joita esitellään kuvas-
sa 2. Henkilökunnan riskiä saada terveyshaittoja
toimenpiteistä aiheutuvasta säteilystä nykyisillä
suojavälineillä pidetään pienenä [58].

Yleensä keskeinen tavoite potilaan suojaa-
misella lyijysuojaimilla on vähentää riskiä pe-
rinnöllisille haittavaikutuksille suojaamalla su-
kurauhasia [13]. Perinnöllisten sairauksien kat-
sotaan johtuvan mutaatioista sukusoluissa [31], joita ionisoivalla säteilyllä on kiistatta ky-
ky aiheuttaa [17, 31]. Tästä huolimatta Yhdysvaltojen kansallisen tutkimusneuvoston mu-
kaan ei ole olemassa näyttöä siitä, että röntgentoimenpiteet aiheuttaisivat sellaisia mu-
taatioita sukusoluissa, jotka aiheuttaisivat perinnöllisiä sairauksia ihmisillä [31]. Toisaal-
ta sikiön altistamisen jo alle 100 mGy annokselle on havaittu aiheuttavan lapsen pie-
nipäisyyttä ja älykkyyden alenemista [17]. Potilaan säteilykeilan ulkopuolisille osille koh-
distuvasta säteilystä merkittävä osa johtuu potilaan sisäisestä sironnasta [59], jota lyijy-
suojaimilla ei juuri voi estää [13], mutta potilaan alle asetettavien suojainten on kuiten-
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kin huomattu vähentävän potilaan säteilyannosta [1]. Potilaan päälle voidaan myös asettaa
suojapeite, jonka tarkoitus on lähinnä suojata henkilökuntaa potilaasta siroavalta säteilyltä,
mutta suojautuneeseen henkilökuntaan tällä ei kuitenkaan juuri ole vaikutusta [7].

2.3.3 Lyijysuojainten käyttöön liittyvät riskit

Usein röntgenlaitteissa automaattinen valotusjärjestelmä lopettaa kuvauksen silloin, kun
detektoreille on saapunut haluttu säteilyannos [60]. Nykyaikaiset valotusjärjestelmät voivat
valotusajan lisäksi säätää myös virtaa, sekä jännitettä kuvanlaadun optimoimiseksi [61, 62].
Valotusjärjestelmät voivat pyrkiä esimerkiksi vähentämään kuvaukseen liittyvää kohinaa
virran avulla niillä alueilla, joissa sitä syntyy suhteellisesti eniten, jotta kuvaan vaikutta-
va kohina olisi kauttaaltaan yhtä pieni. Virran nostaminen suoraan verrannollisesti nostaa
syntyneiden röntgenfotoneiden määrää [62] ja säteilyannosta [63].

Jännitteen nostaminen nostaa suurinta röntgenfotonin energiaa, jonka röntgenputki
tuottaa [62]. Jännitettä säätämällä pyritään varmistamaan, että fotoneiden energia riittää
potilaan läpäisemiseen. Tämä voi laskea potilaan säteilyannosta, jos suurempi osa fotoneis-
ta kykenee läpäisemään potilaan, eikä absorboidu potilaaseen. Lisäksi kuvan laadun kan-
nalta on oleellista, että riittävä osuus fotoneista läpäisee niitä kudoksia, joita niiden halu-
taan läpäisevän [64]. Kiihdytysjännitteellä ei ole suoraa verrannollisuutta säteilyannokseen,
mutta korkean kiihdytysjännitteen käyttö lisää myös matalaenergisten fotonien määrää
[65], mikä kasvattaa säteilyannosta. Matalaenergisten fotoneiden määrää suurella kiihdy-
tysjännitteellä voidaan kuitenkin pienentää filttereillä [65]. Kiihdytysjännitteen turha kas-
vattaminen heikentää myös kuvan laatua [66, 67].

Kun käytetään automaattista valotusjärjestelmää, säteilykeilaan suoraan osuva lyijy-
suojain estää säteilyn pääsemistä detektorille, mitä automaattinen valotusjärjestelmä pyr-
kii kompensoimaan pääasiassa nostamalla virtaa, mutta myös jännitettä, mikä kasvattaa
potilaan ihoon kohdistuvaa säteilyannosta [9] ja ilmakermanopeutta [10]. Joissain tapauk-
sissa lyijysuojain, on saanut valotusjärjestelmän kasvattamaan virtaa, sekä jännitettä, minkä
vuoksi pehmytkudos on ylivalottunut, mikä laskee kuvan laatua [68]. Suojaimet ovat myös
peittäneet tärkeitä alueita niin pahasti, että uusintakuvia on jouduttu ottamaan [13, 14],
mikä altistaa potilaan ja henkilökunnan ylimääräiselle säteilyannokselle.

Esimerkiksi 0,1 mm lyijysekoitetta vastaava vismutista valmistettu suoja, joka osuu
säteilykeilaan, voi saada automaattisen valotusjärjestelmän nostamaan potilaan ihoon koh-
distuvaa säteilyannosta 30 %-40 % läpivalaisutoimenpiteissä [9]. Säteilyturvakeskuksen mai-
ninnan mukaisella 0,5 mm lyijysekoitetta vastaavalla suojaimella on onnettomuuden sattues-
sa edellä mainittua suurempi kyky kasvattaa potilaan ihoon kohdistuvaa säteilyannosta [9].
Esimerkiksi säteilykeilaan osuvat säteilyä vaimentavat suojahanskat voivat läpivalaisussa
nostaa potilaan ihoon kohdistuvaa säteilyannosta nollasta melkein viiteensataan prosenttiin
riippuen muun muassa potilaan koosta ja läpivalaisutekniikasta [10]. Tämä ei tarkoita, että
onnettomuudessa potilaan koko toimenpiteessä saama säteilyannos kasvaisi tällaisilla kertoi-
milla. Jos suojain osuu säteilykeilaan, tämä näkyy välittömästi kuvassa, toimenpide voidaan
keskeyttää ja suojain voidaan asetella uudestaan [15]. Lisäksi automatiikan kykyä säätää
parametreja voidaan myös rajoittaa asettamalla järjestelmän kuvausparametrit esimerkiksi
potilaan koon mukaan [61].

Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Juha Suurtari kommentoi riskiä sähköpostilla 6.4.2021
”yksikään sairaala ei ole raportoinut tällaisia poikkeamia Säteilyturvakeskukselle, joten us-
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koisin tämän tapauksen todennäköisyyden olevan hyvin matala”. Lisäksi ”mikäli potilaan
alla oleva lyijysuojain joutuisi primäärikeilaan, niin laitteen annosautomatiikka nostaisi ku-
vausarvoja lisääntyneen vaimennuksen kompensoimiseksi. Tästä aiheutuva potilasannoksen
nousu olisi hyvin tapauskohtaista, mutta suojaimen joutuminen primäärikeilaan näkyisin ku-
vassa välittömästi, jolloin kardiologi pystyisi keskeyttämään kuvauksen suojan siirtämisen
ajaksi”. [15]

2.4 Röntgensäteilyn terveyshaitat

Valtaosa röntgensäteilyn terveyshaitoista syntyy sekundaarisäteilystä [17, 48], jota syntyy,
kun fotoni irrottaa kohdeatomilta, tai molekyyliltä elektronin ja antaa sille liike-energiaa
[17]. Elektroni voi aiheuttaa ionisaatiota suoraan DNA:lle [31], mutta solun sisäisesti nime-
nomaan DNA-molekyylin kanssa vuorovaikuttaminen on suhteellisen epätodennäköistä, kos-
ka DNA muodostaa varsin pienen osan solusta. Todennäköisempää on, että ionisoiva fotoni
vuorovaikuttaa vesimolekyylin kanssa: solu on pääosin vettä ja noin 70% osumista kohdis-
tuukin vesimolekyyliin. Kun ionisoiva säteily irrottaa vesimolekyylistä elektronin, muodos-
tuu radikaali-ioneja, jotka reagoivat nopeasti muodostaen esimerkiksi vapaita, sähköisesti
neutraaleja •OH- ja •H-radikaaleja, jotka voivat synnyttää uusia radikaaleja ja molekyy-
lejä, joilla on kyky katkaista kovalenttisia sidoksia kaappaamalla molekyylien vetyatomeja.
Jos kohdemolekyyli on DNA, lopputuloksena voi olla DNA:n rakenneosien muuntuminen
tai DNA-juosteen katkeaminen. Reagoiminen DNA:n kanssa on biologisten haittavaikutus-
ten kannalta vaarallisin vaihtoehto [17]. Vapaat radikaalit voivat myös edelleen reagoida ja
muodostaa muita terveydelle haitallisia molekyylejä. Esimerkiksi kaksi hydroksyyliradikaa-
lia voivat muodostaa vetyperoksidia (H2O2), joka vaurioittaa solun makromolekyylejä [17],
kuten proteiineja ja rasvoja. Kuva 3 esittää säteilyn aiheuttamaa veden hajoamisreaktiota.
Lopputuotteet voivat vahingoittaa solua ja aiheuttavat esimerkiksi syöpää [17].

Kuva 3: Säteilyn aiheuttama veden hajoaminen. Kuvan
käyttöön on saatu STUK:n lupa. Lähteestä [17]

Kaikesta säteilystä ei aiheudu
pysyvää terveyshaittaa. Jos DNA-
vaurio ilmenee, solu usein pystyy
tunnistamaan sen hyödyntämällä
erilaisia entsyymejä. Solun kyky
korjata vaurio riippuu vaurion laa-
juudesta. Jos kyseessä on yhden
DNA-juosteen vaurioiden korjaa-
minen, solu normaalisti onnistuu
korjaamisessa varsin hyvin, kos-
ka solu voi käyttää toisen DNA-
juosteen emäsjärjestystä mallina
[17]. Kuitenkin jos kaksoisjuoste
katkeaa — näin käy usein esi-
merkiksi kun röntgenfotoni kulkee
DNA:n läpi, solulla ei ole ehjää
vastinjuostetta, josta se voisi ot-
taa mallia [17]. Ligaasientsyymi
pystyy kuitenkin liittämään myös
kaksoisjuostekatkoksen vaurioitu-
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neet DNA-päät yhteen. Jos kak-
soisjuostekatkoksessa on kuitenkin
hävinnyt emäksiä, lopputulos voi olla DNA-materiaalin häviäminen. Näin ollen erityisesti
laaja-alaisten kaksoisjuostekatkosten vaurioiden korjaaminen on virheille altista. Jos virhe
tapahtuu sukusoluissa, se voi periytyä seuraaville sukupolville [17].

Säteilyn aiheuttamat terveysvaikutukset eivät kuitenkaan yksinkertaistu edellä esitet-
tyyn. Kun soluun osuu riittävästi säteilyä, on mahdollista, että solu kuolee. Tämä ei toisaalta
aiheuta syöpää. Syövän voi aiheuttaa mutaatiot, eli muutokset DNA:ssa. Syövän aiheutu-
minen vaatii tämänhetkisen tietämyksen mukaan useita mutaatioita, ja solut usein pystyvät
korjaamaan säteilyn aiheuttamat muutokset, tai viimekädessä hakeutua apoptoosiin. Myös
nekroosiin hakeutuminen on mahdollista voimakkaan paikallisen säteilyaltistuksen vuoksi.
Nekroosiin hakeutumisen seurauksena solun sisältö voi levitä ympäristöön. Tämä voi aiheut-
taa tulehdusreaktion. Kuitenkin jos solu ei pysty korjaamaan säteilyn aiheuttamaa muutos-
ta, tai korjaus tapahtuu väärin ja solukuolemaa ei tapahdu, voi DNA-vaurio olla pysyvä
ja periytyvä. DNA-vaurioituneen solun jälkeläisen uusi mutaatio voi aiheuttaa tapahtuma-
ketjun, joka johtaa syöpäsolun syntymiseen. Yksittäisen solun kannalta on vaikeaa arvioida
aiheuttaako esimerkiksi juuri tietty röntgenfotoni syövän. Nykyinen käsitys pienen annok-
sen aiheuttamasta syöpäriskistä on ekstrapoloitu suurista säteilyannoksista. Ekstrapoloin-
nin mukaan vaikuttaa siltä, että jo hyvin pieni säteilyannoksen kasvattaminen kasvattaa
syöpäriskiä ja säteilyannoksen vähentäminen laskee syöpäriskiä. Näin ollen, jos potilaan ja
patjan väliin asetettavilla säteilysuojaimilla voidaan estää pienikin säteilyannoksen muodos-
tuminen, yleisen käsityksen mukaan riski esimerkiksi syövälle ja muille haittavaikutuksille
laskee. [17]
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3 Niskan ja lantion alle asetettujen suojainten hyödyt

3.1 Hyödyt ja riskit potilaalle

Kuva 4: A ja B, tutkittavien suojainten asettelu. Fantomilla on pää ja yläruumis. Lähteestä
[1]. Reprinted from Heavy Metal Pad Shielding during Fluoroscopic Interventions, Journal
of Vascular and Interventional Radiology, Sergio Dromi, Bradford J. Wood, Jay Oberoi, Ziv
Neeman, Pages 1201- 1206, Copyright (2006), with permission from Elsevier.

Dromi et al. esittävät tutkimuksessaan volframi-antimoni-suojainten vaikutusta sironnee-
seen säteilyyn potilasfantomin mykiössä, kilpirauhasessa, sekä sukurauhasissa erilaisten
angiografia- ja läpivalaisutoimenpiteiden aikana. Sukurauhasten säteilyannoksen mittauk-
sessa suojaimet asetettiin lantion alle. Kilpirauhasen ja mykiön säteilyannoksen mittaukses-
sa suojaimet asetettiin niskan alle. Kuvat 4 A ja B näyttävät suojainten asettelun. Harmaa
nuoli osoittaa mittarin paikan, valkoinen nuoli anturin paikan ja musta nuoli suojaimen pai-
kan. Kaikissa tässä työssä referoiduissa tapauksissa fantomi makasi selällään ja röntgenputki
sijaitsi toimenpidepöydän alla. Suojainten pituudet olivat noin 30,5 cm, leveydet 43,2 cm ja
paksuudet alle 1 mm [1]. Suojainten valmistaja RadPad ei vastannut sähköpostilla esitet-
tyyn kysymykseen suojainten lyijyekvivalentista.
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Kuva 5: Niskan ja lantion alle asetettujen suojainten vaikutus sisäelinvaltimon läpivalaisussa
2 minuutin aikana. Kuva piirretty lähteen [1] perusteella. Reprinted from Heavy Metal
Pad Shielding during Fluoroscopic Interventions, Journal of Vascular and Interventional
Radiology, Sergio Dromi, Bradford J. Wood, Jay Oberoi, Ziv Neeman, Pages 1201- 1206,
Copyright (2006), with permission from Elsevier.

Mittaus suoritettiin erikseen sukurauhasille ilman suojaimia. Tämän jälkeen yksi suojain
asetettiin kuvan 4 A mukaisesti lantion alle ja mittaus toistettiin. Lopuksi lantion alle ase-
tettiin kaksi suojainta päällekkäin ja mittaus toistettiin. Vastaava mittaus suoritettiin my-
kiölle ja kilpirauhaselle asettamalla suojaimet kuvan 4 B mukaisesti niskan taakse. Kaikissa
tapauksissa lyijysuojaimet vähensivät potilaan säteilyannosta kussakin tutkitussa alueessa.
Lisäksi jokaisessa tapauksessa kaksi suojainta vaimensi säteilyä enemmän, tai yhtä paljon,
kuin yksi suojain. Kuvasta 5 huomataan, että kaikissa tapauksissa ilman suojaimia suurin
säteilyannos kohdistui munasarjoihin ja seuraavaksi suurin säteilyannos kohdistui kiveksiin.
Tutkituista alueista sukurauhaset ovat eniten alttiita säteilyn aiheuttamille terveyshaitoille
[18, 31] ja ilman suojaimia niihin kohdistuu suurin säteilyannos [1]. Absoluuttisesti säteily
saatiin suojilla vähenemään eniten sukurauhasten alueella. Suhteellisesti eniten säteily vai-
meni mykiössä: yhdellä suojaimella säteilyannos vaimeni 100 %, mutta alueelle kohdistuva
säteilyannos oli tutkittavista alueista absoluuttisesti pienin [1].
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Kuva 6: Säteilyn väheneminen sisusvaltimorungon angiografiakuvauksessa. Piirretty lähteen
[1] perusteella. Reprinted from Heavy Metal Pad Shielding during Fluoroscopic Interven-
tions, Journal of Vascular and Interventional Radiology, Sergio Dromi, Bradford J. Wood,
Jay Oberoi, Ziv Neeman, Pages 1201- 1206, Copyright (2006), with permission from Else-
vier.

Kuvassa 6 on esitetty volframiantimonisuojainten vaikutus sisusvaltimorungon angio-
grafiakuvauksessa. Suojaimet asetettiin vastaavasti, kuin edellä mainitussa sisäelinvaltimon
läpivalaisussa. Huomataan, että suojainten hyödyt riippuvat toteutettavasta toimenpiteestä.
Esimerkiksi, kilpirauhasen kohdalla säteily ei vaimentunut yhtä voimakkaasti, kuin suku-
rauhasten kohdalla, mutta sekä sisäelinvaltimon, että sisusvaltimorungon kuvauksissa tut-
kituilla alueilla potilaan lantion alle asetettavat suojaimet vähensivät säteilyannosta abso-
luuttisesti enemmän, kuin potilaan pään alle asetettavat suojaimet [1].
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Kuva 7: Suojainten säteilysuojavaikutus sisusvaltimorungon angiografiakuvauksessa. Suo-
jaimet asetettiin fantomin niskan ja lantion alle. Piirretty lähteen [1] perusteella. Reprinted
from Heavy Metal Pad Shielding during Fluoroscopic Interventions, Journal of Vascular and
Interventional Radiology, Sergio Dromi, Bradford J. Wood, Jay Oberoi, Ziv Neeman, Pages
1201- 1206, Copyright (2006), with permission from Elsevier.

Kuvassa 7 esitetään säteilyn suhteellinen vaimeneminen elinkohtaisesti suojakerroksit-
tain sisusvaltimorungon angiografiatoimenpiteessä ja sisäelinvaltimon läpivalaisussa. Ky-
seessä on siis kuvien 5 ja 6 data esittäminen siten, että siitä ilmenee suhteellinen vaimen-
tunut säteilyannos. Suojainten asettelu on esitetty aiemmissa kappaleissa. Toisen suojaker-
roksen vaikutus on laskettu suhteessa alkuperäiseen säteilyannokseen. Lähes kaikissa ta-
pauksissa ensimmäinen suojakerros toi suuremman hyödyn, kuin toinen suojakerros, mutta
sisäelinvaltimon läpivalaisussa sukupuolirauhasten tapauksessa toinen suojakerros toi mer-
kittävämmän suojan, kuin ensimmäinen suojakerros.
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3.2 Hyödyt ja riskit henkilökunnalle

Empiiristä tutkimusta potilaan alle asetettavien suojainten vaikutuksesta henkilökunnan
säteilyannokseen kirjallisuudesta ei löytynyt. Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Juha Suuta-
rin mukaan ”meillä (Säteilyturvakeskuksella) ei ole suoraa dataa osoittamaan, kuinka paljon
henkilökunnan säteilyannos pienenee potilaan alle laitettavalla säteilysuojapeitteellä”.
Kuitenkin tiedetään, että yli 99 % henkilökuntaan kohdistuvasta säteilyannoksesta toimen-
piteiden aikana on peräisin potilaasta sironneesta säteilystä [7] ja potilaasta siroava säteily
korreloi varsin hyvin henkilökunnan säteilyannoksen kanssa [56, 69], joten potilaan suojaa-
minen voi vaikuttaa myös henkilökunnan säteilyannokseen. Kun tiedetään lisäksi, että tut-
kittavat suojaimet oikein käytettynä vähentävät potilaan säteilyannosta, STUK:n väitteet
tutkittavien suojainten vaikutuksesta henkilökunnan vähentyvään säteilyannokseen on pe-
rusteltavissa.

Kuitenkin yleinen käsitys siitä, että potilaan suojaaminen vähentää henkilökunnan
säteilyannosta yleensä perustuu tutkimuksiin, joissa henkilökunta ei käytä henkilökohtaisia
suojaimia, kuten lyijyliivejä [7, 70]. Toimenpidehuoneen suojaimilla, henkilökunnan
käyttämillä henkilökohtaisilla suojaimilla, sekä huolellisella säteilyn käytöllä henkilökuntaan
kohdistuva säteilyannos toimenpiteen aikana on joka tapauksessa hyvin pieni [7, 12], ja poti-
laan suojaamisen vaikutus suojautuneen henkilökunnan säteilyannokseen jää olemattomaksi
[7].
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4 Pohdinta
Esitettyjen toimenpiteiden säteilyannokset eroavat toisistaan muun muassa tutkittavan alu-
een, röntgenputken asettelun ja kuvausajan vuoksi. Röntgenputken asettelulla voidaan vai-
kuttaa siihen, kuinka paljon tutkittaville alueille kohdistuu säteilyä, mikä edelleen vaikuttaa
suojainten hyötyihin. Esimerkiksi sisusvaltimorungon angiografiakuvauksessa potilaan lan-
tion alle asetettavien suojainten vaikutus korostui sekä absoluuttisesti, että suhteellisesti
enemmän, kuin sisäelinvaltimon läpivalaisussa. Tutkittavan alueen kyky vaimentaa säteilyä
vaikuttaa kuvausparametreihin, joita toimenpiteessä tulee käyttää, mikä edelleen vaikuttaa
säteilyn sirontaan potilaassa ja siihen kuinka paljon tutkittaville alueille kohdistuu säteilyä.
Tässä työssä havaittiin, että mitä enemmän säteilyä tutkittavalle alueelle kohdistuu, sitä
suuremmat absoluuttiset hyödyt suojaimet antavat.

Potilaan kannalta suojainten vaimentamiskyvyn lisäksi on oleellista huomata mikä on
efektiivinen säteilyannos. Tätä ei edellä esitetyssä tutkimuksessa mainittu. Jälkikäteen ver-
tailusäteilyannoksen määrääminen ei ole yksiselitteistä. Säteilyannos on voimakkaasti ta-
pauskohtainen ja siihen vaikuttaa muun muassa potilaan koko, kuvauslaite ja -parametrit,
sekä tehtävä toimenpide. Kuitenkin STUK:n antamien vertailuarvojen mukaan keskimäärin
angiografisissa toimenpiteissä potilas altistuu muutaman millisievertin kokoluokan efek-
tiiviselle säteilyannokselle [71]. Vuonna 2001 STUK:n tekemän selvityksen mukaan kes-
kimääräinen efektiivinen annos angiografiassa oli noin 12 mSv, josta on myöhemmin tultu
alaspäin ja esimerkiksi sydänangiografiassa keskimääräinen annos Suomessa on 7,3 mSv [72].
Näiden arvojen suoraan vertaaminen tutkittavien suojainten hyötyyn esimerkiksi sisusval-
timorungon angiografiatutkimuksessa antaisi epätarkkoja lopputuloksia, mutta on selvää,
että hyödyt ja kokonaisannos ovat täysin eriä suuruusluokkaa.

STUK mainitsee suojainten suojaavan myös aivoja. On kuitenkin otettava huomioon,
että aivojen elinkohtainen painotuskerroin on verrattain matala [18] ja pääasiallinen si-
rontakulma ei ole aivoihin päin [2], joten aivojen osuus nostaisi efektiivistä annosta to-
dennäköisesti varsin maltillisesti. Säteilysuojelu lähtee kuitenkin siitä oletuksesta, että jo
pienikin säteilyannos nostaa riskiä terveyshaitoille [17].

Kansainvälinen säteilysuojelukomissio arvioi, että kynnysarvo väliaikaiselle he-
delmällisyyden laskemiselle kiveksissä on 0.25 Gy. Pysyvän hedelmällisyyden aiheutu-
miseen vaadittava säteilyannos arvioidaan olevan selvästi suurempi. Munasarjoissa he-
delmällisyyden laskun kynnysarvoksi arvioidaan 3 Gy, mutta nuori potilas saattaa selvitä
kuukausikiertohäiriöllä [73]. Näihin kynnysarvoihin verrattuna absorboituneet annokset su-
kurauhasissa jäävät varsin kauas — Dromi et al:n tutkimuksessa sisusvaltimorungon an-
giografiakuvauksessa ilman suojaimia kiveksissä mitattiin noin 40 µGy ja munasarjoissa
noin 140 µGy [1]. Toisaalta vaikka mahdolliset mutaatiot sukurauhasissa eivät aiheuttaisi
hedelmättömyyttä, tai terveyshaittoja potilaalle itselleen, mutaatiot saattavat periytyä seu-
raaville sukupolville [17]. Yhdysvaltojen kansallisen tutkimusneuvoston mukaan ei kuiten-
kaan ole näyttöä siitä, että röntgentoimenpiteet aiheuttaisivat sellaisia mutaatioita sukuso-
luissa, jotka aiheuttaisivat perinnöllisiä sairauksia ihmisillä [31]. Sikiö on kuitenkin varsin
herkkä säteilylle, mutta pienen säteilyannoksen ei ole huomattu aiheuttavan selvää vammaa
sikiölle [17]. STUK:n arvion mukaan luonnonsäteily raskauden aikana aiheuttaa kehittyvälle
sikiölle noin 1 mSv säteilyannoksen [17]. Optimointiperiaatteen mukaan säteilyaltistus on
kuitenkin pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella on mahdollista.

Kirjallisuus tukee STUK:n väitteitä potilaan alle asetettavien suojainten
säteilysuojavaikutuksista, mutta ei suoraan vahvista kaikkia väitteitä. Esimerkiksi
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henkilökuntaan liittyvistä väitteistä ei löytynyt suoraa dataa STUK:lta, tai kirjallisuu-
desta. Potilaan kohdalla hyödyt jäävät pieniksi ja suojautuneen henkilökunnan saaman
säteilyannoksen ei voida odottaa muuttuvan merkittävästi, koska toimenpidehuoneen
suojaimilla, hyvällä säteilynkäytöllä, sekä henkilökunnan henkilökohtaisilla lyijysuojaimilla
voidaan jo nyt vaimentaa lähes kaikki henkilökuntaan kohdistuva säteily [12]. Vaikka
suojaimilla ei olisi suurta merkitystä säteilyannokseen, niiden on havaittu lisäävän potilaan
ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta [13].
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5 Yhteenveto

Kirjallisuudesta löytyvät tutkimukset osoittavat todeksi STUK:n maininnat siitä, että poti-
laan alle asetettavat suojaimet vähentävät säteilyannosta potilaan silmissä, kilpirauhasessa
ja sukuelimissä, mutta alueille kohdistuu hyvin vähän säteilyä [1]. Lantion alle asetetta-
va suojain, jolla suojataan sukuelimiä, vähentää potilaan terveyshaittoja enemmän, kuin
potilaan pään alle asetettava suojain. Vaikutukset riippuvat kuitenkin toteutettavasta toi-
menpiteestä [1].

Suojainten käyttöön liittyyvää riskiä lyijysuojaimen joutumisesta säteilykeilaan pidetään
pienenä, koska tällaisia onnettomuuksia Suomessa ei olla raportoitu [15]. Jos riski kuiten-
kin toteutuu, toimenpide voidaan välittömästi keskeyttää, suojain voidaan asettaa uudel-
leen ja toimenpidettä voidaan jatkaa [15]. Tällaisen riskin toteutumista ei ole erikseen tar-
kemmin tutkittu mutta tiedetään, että säteilykeilaan suoraan osuva lyijysuojain voi nostaa
säteilyannosta kymmeniä prosentteja [7, 9], tai pahimmillaan moninkertaiseksi [10].

Henkilökunnan ja potilaan aivojen osalta johtopäätökset perustuvat lähinnä epäsuoriin
tutkimuksiin. Suojaimet kuitenkin vähentävät potilaan säteilyannosta, mikä korreloi voi-
makkaasti henkilökunnan säteilyannoksen kanssa [56, 69], joten STUK:n väitteet hen-
kilökunnan osalta on perusteltavissa. Hyödyt ovat kuitenkin todennäköisesti lähes olemat-
tomat, koska toimenpidehuoneen suojaimilla, henkilökunnan henkilökohtaisilla suojaimil-
la, sekä hyvällä säteilyn käytöllä voidaan jo nyt vaimentaa lähes kaikki henkilökuntaan
kohdistuva säteily [12]. Lisäksi aivojen elinkohtainen painotuskerroin on verrattain mata-
la [18] ja pääasiallinen sirontakulma ei ole aivoihin päin [2], joten aivojen osuus potilaan
säteilyannokseen olisi todennäköisesti maltillinen.
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