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Koronaariangiografia tarkoittaa sepelvaltimoiden varjoainekuvausta, jonka avulla voidaan tutkia se-
pelvaltimoiden anatomiaa ja diagnosoida mahdollinen sepelvaltimotauti. Koronaariangiografiassa 
käytetään kuvantamismenetelmänä läpivalaisua, jonka myötä sekä henkilökunta että potilas altis-
tuvat säteilylle.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä noudattaen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli, että saatua tietoa voidaan hyödyntää verratessa koronaariangiografiaa muihin sydä-
men kuvantamismenetelmiin. Tavoitteena oli, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös käy-
tännön työssä vähentämään potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa. Opinnäytetyö on 
osa Oulun ammattikorkeakoulun Sydämen Asialla-projektia.  
 
Kirjallisuuskatsauksen aineistohaku tehtiin kolmeen eri tietokantaan ennalta suunnitellun hakustra-
tegian mukaisesti. Hakutuloksia tuli yhteensä 256 kpl. Hakutulokset karsittiin otsikon, tiivistelmän 
ja koko tekstin perusteella. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin yhteensä kolmetoista tutkimusta, jotka 
vastasivat tutkimuskysymyksiin. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönana-
lyysiä.  
 
Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan potilaan säteilyaltistus koronaariangiografiassa voi vaih-
della suurestikin. DAP:n vaihteluväli oli 8.5 – 95.64 Gycm², ilmakerman 141.2 – 769.52 mGy, pinta-
annoksen 158.2 - 272.5 mGy ja KAP:n 1323 – 7855 μGym². Läpivalaisuaika vaihteli 1.3 – 7.45 min. 
Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttivat tutkimustulosten mukaan tutkimuslaite, tekniset valinnat, tut-
kimus- ja potilaskohtaiset tekijät sekä lääkärin kokemus ja koulutus.  
 
Jatkotutkimushaasteena voisi tutkia millainen on potilaan säteilyaltistus pallolaajennuksessa.  
 
 

Asiasanat: Koronaariangiografia, sydän, röntgensäteily, säteilyannos, potilasannos  
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Coronary angiography can be used to explore the anatomy of coronary arteries and diagnose cor-
onary artery disease. Fluorography is used in coronary angiography and therefore operators and 
patient will be irradiated. 
 
The purpose of this bachelor’s thesis was to describe the patient’s radiation exposure in coronary 
angiography and to describe the factors that have influence on patient’s radiation exposure in cor-
onary angiography. This information can be used to compare coronary angiography to other imag-
ing modalities. These results can also be used in reducing patient’s radiation exposure in coronary 
angiography. This bachelor’s thesis is a part of Oulu University of Applied Sciences’ Sydämen 
asialla-project. 
 
The thesis method was a descriptive literature review. The information retrieval phase of the review 
was conducted in three databases according to premeditated strategy. A total of 256 articles re-
sulted from the searches. The articles were selected based on the title, the abstract and the full 
text. A total of thirteen articles were accepted to the review.  The accepted articles were analyzed 
by a qualitative content analysis method. 
 
Results showed that the patient’s radiation exposure in coronary angiography can vary a lot. DAP 
was 8.5-95.64 Gycm², air kerma was 141.2 – 769.52 mGy, peak skin dose was 158.2 - 272.5 mGy, 
KAP was 1323 – 7855 μGym² and fluoroscopy time was 1.3 – 7.45 min. According to results, re-
search equipment, technical selections, examination and patient specific factors, operator’s expe-
rience and training had influence in patient’s radiation exposure.  
 
Further research could be done of patient’s radiation exposure in angioplasty.  
 
 

Keywords: Coronary angiography, heart, x-ray, radiation dose, patient dose 
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1 JOHDANTO 

Suomessa lähes puolet työikäisten kuolemista johtuvat sydän- ja verisuonisairauksista. Sydänin-

farktin ja sepelvaltimotaudin aiheuttamia kuolemia oli miltei 11 000 vuonna 2009. Tehostuneen hoi-

don ja parempien elintapojen johdosta sepelvaltimotaudin sairastuvuus on laskenut. Sepelvaltimo-

taudin esiintyvyys tulee kuitenkin lisääntymään tulevaisuudessa ylipainon lisääntymisen, ikäänty-

misen ja sairastuneiden elinennusteen kohentumisen vuoksi. Sydän- ja verisuonisairaudet luovat 

merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Niiden hoito on kuitenkin kustannustehokasta. (Mäkikyrö 

2011, 16-17.) 

 

Sepelvaltimotaudin diagnosoinnissa ja tutkimisessa voidaan käyttää kajoamattomina tutkimusme-

netelminä rasituskoetta, kaikukuvausta, sydämen tietokonetomografiakuvausta, sydämen isotoop-

pikuvausta tai sydämen magneettitutkimusta (Yli-Mäyry 2011, 52). Yleisin sydämen isotooppitutki-

mus on sydänlihasperfuusion kuvaus, joka tehdään gammakameralla ja merkkiaineella, joka jakau-

tuu alueellisen perfuusion mukaisesti sydänlihakseen. Kuvauksen avulla voidaan diagnosoida se-

pelvaltimotauti ja arvioida ohitusleikkauksen tai pallolaajennuksen tarpeellisuutta. (Saraste & 

Knuuti 2012, 23-24.) Sydämen magneettikuvauksessa ei käytetä säteilyä eli se on säteetön tutki-

musmenetelmä. Sydämen magneettitutkimuksella voidaan tutkia mm. sydänlihassairauksia, sydä-

men kasvaimia ja sydänlihaksen verenkiertoa ja arpia. (Yli-Mäyry 2011, 57-58.) Sydämen kaikutut-

kimusta voidaan käyttää sydämen rakenteen ja toiminnan arvioimiseen ja tutkimiseen. Kaikututki-

muksen avulla voidaan nähdä reaaliaikaisesti sydämen supistumista, läppien toimintaa ja veren 

virtausta sydämen lokeroissa. Pelkällä kaikututkimuksella ei kuitenkaan voi poissulkea sepelvalti-

moahtaumia. (Laine 2011, 44.) 

 

Kajoamattomat tutkimukset eivät aina riitä rintakivun syyn selvittämisessä tai sepelvaltimotaudin 

diagnosoinnissa. Tällöin joudutaan käyttämään invasiivisia eli kajoavia tutkimuksia. Mikäli sepel-

valtimotautia ei voida diagnosoida tai sulkea pois rasituskokeen ja perfuusiokuvantamisen avulla, 

tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää koronaariangiografiaa, eli sepelvaltimoiden varjoaineku-

vausta. Koronaariangiografian avulla voidaan arvioida ahtauma-asteita kaksiulotteisen kuvan 

avulla. Vuonna 2010 Suomessa tehtiin lähes 24 000 koronaariangiografiaa, joista noin 20 % tehtiin 

diagnoosin saamiseksi, kun muilla tutkimusmenetelmillä oireiden syy ei ole selvinnyt. Diagnostisten 

koronaariangiografioiden määrät ovat vähentyneet tietokonetomografiatutkimusten myötä. Tieto-
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konetomografian yhteydessä ei kuitenkaan voida tehdä terapeuttisia toimenpiteitä, joten koronaa-

riangiografia on edelleen välttämätön selvitettäessä sepelvaltimoahtaumien soveltuvuutta ohitus-

leikkaukseen tai pallolaajennukseen. (Ylitalo, Karjalainen, Pietilä & Kiviniemi 2012, 28.) 

 

Koronaariangiografiassa käytetään kuvantamismenetelmänä läpivalaisua, jonka myötä sekä hen-

kilökunta että potilas altistuvat säteilylle. Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin 

vain potilaan säteilyaltistukseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuvailevan kirjal-

lisuuskatsauksella potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, 

että saatua tietoa voidaan hyödyntää verratessa koronaariangiografiaa muihin sydämen kuvanta-

mismenetelmiin. Tavoitteena oli myös saada tietoa potilaan saamaan säteilyaltistukseen vaikutta-

vista tekijöistä.  
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2 LÄPIVALAISUN KÄYTTÖ KORONAARIANGIOGRAFIASSA JA POTILAAN 

SÄTEILYALTISTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN 

Sydämen pinnalla olevat sepelvaltimot huolehtivat sydänlihaksen ravitsemuksesta ja hapensaan-

nista. Sepelvaltimot voivat ahtautua valtimokovettumataudin eli ateroskleroosin takia. Ahtauma se-

pelvaltimoissa aiheuttaa sydänlihakseen hapenpuutetta ja vaikeuttaa verenkiertoa. Suomessa se-

pelvaltimotautilääkkeisiin Kelan korvausta saa noin 180 000 ihmistä. Sepelvaltimotauti on kuitenkin 

yleisempi kuin luku antaa olettaa, sillä kaikki potilaat eivät ole lääkerekisterissä. Vuosittain sepel-

valtimotautiin menehtyy 10 000 suomalaista. Sepelvaltimotaudin tyypillisin oire on angina pectoris. 

(Kettunen 2014a, viitattu 28.9.2016.) Angina pectoris tarkoittaa rasitusrintakipua, jolloin puristavaa 

rintakipua ilmenee rasituksen yhteydessä. Rasitusrintakipu voi säteillä eri paikkoihin esimerkiksi 

kaulaan tai vasempaan käteen. Sepelvaltimotauti voi ilmetä myös hengenahdistuksena, närästyk-

senä, pahoinvointina ja rasitukseen liittyvänä väsymyksenä. (Meinander, Mäntylä & Tarnanen 

2015. viitattu 28.9.2016.) Joskus sepelvaltimotauti ei oireile ollenkaan. Oireeton sepelvaltimotauti 

voi aiheuttaa sydäninfarktin. Sydäninfarktissa sydänlihakseen tulee kuolio äkillisen hapenpuutteen 

vuoksi. Sydäninfarktiin menehtyy vuosittain Suomessa noin 13 000 henkilöä. (Kettunen 2014a, vii-

tattu 28.9.2016; Kettunen 2014b, viitattu 28.9.2016.) 

 

Koronaariangiografia tarkoittaa sepelvaltimoiden varjoainetutkimusta, jonka avulla voidaan tutkia 

sepelvaltimoiden anatomiaa ja mahdollista sepelvaltimotautia. Koronaariangiografia tehdään pai-

kallispuudutuksessa joko värttinävaltimon tai reisivaltimon kautta. Tänä päivänä koronaariangio-

grafiat tehdään yleensä värttinävaltimon kautta. Tutkimus voidaan tehdä polikliinisesti, mikäli poti-

las on vakaaoireinen ja hyväkuntoinen. Sepelvaltimoon on tärkeä saada riittävä varjoainepitoisuus, 

jotta kuvantamisen laatu pysyy hyvänä. Tämän vuoksi diagnostisissa kuvauksissa käytetään 

yleensä 5 Fr-katetreja. Pienempien katetrien ongelmana voi olla liian pienen varjoainepitoisuuden 

lisäksi taittuminen. Koronaariangiografiassa käytetään esitaivutettuja katetreja, tavallisesti Judkin-

sin taivutuksia ja tekniikkaa. Tutkimuksen aikana kuvia otetaan monesta eri suunnasta, mutta on 

tärkeää, että säteilyä ja varjoainetta käytetään vain tarvittava määrä. (Karjalainen & Romppanen 

2016, viitattu 28.9.2016.) 
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Koronaariangiografiaa suunniteltaessa täytyy jokaisen potilaan kohdalla arvioida tutkimuksen hyö-

dyt ja riskit ottaen huomioon potilaan sairaudet, elinajan ennuste, potilaan ikä ja toiveet. Diagnos-

tisen angiografian suhteellisia kontraindikaatioita ovat aktiivinen vuoto, aktiivinen infektio, vaikea 

anemia tai elektrolyyttihäiriöt, sekä akuutti munuaisten vajaatoiminta. Koronaariangiografia on ai-

heellinen, jos potilaalla on vakaaoireinen angina pectoris sekä yksi tai useampi seuraavista; lääke-

hoidosta huolimatta oireita, lievät oireet, mutta kajoamattomassa tutkimuksessa vaikeaan sepel-

valtimotautiin viittaava löydös, Ei-ST-nousuinfarkti, ST-nousuinfarkti, selvä iskemia varhaisessa ra-

situskokeessa, vasemman kammion vajaatoiminta, sydänperäinen sokki, potilaalla epäillään sy-

däninfarktin aiheuttamaa rakennekomplikaatiota tai potilaalle suunnitellaan läppäkirurgiaa. Mikäli 

potilaalla ei ole angina pectorista, indikaationa tutkimukselle ovat toistuva keuhkopöhö ilman selvää 

syytä tai primaarinen kammiovärinä silloin, kun kyseessä on elvytetty potilas. Koronaariangiogra-

fiaa voidaan käyttää myös rintakivun erotusdiagnostiikassa, jos kipu on epäselvää ja invalidisoivaa. 

(Karjalainen & Romppanen 2016, viitattu 28.9.2016.) 

 

Koronaariangiografiassa kuvantamismenetelmänä käytetään läpivalaisua. Läpivalaisun avulla saa-

daan liikkuvasta kohteesta reaaliaikaista kuvaa. Läpivalaisukuvauksissa käytetään yleensä C-

kaarta, jonka avulla kuvaussuuntaa on helppo muuttaa. Angiografiatutkimuksissa käytettävä lait-

teisto voi olla yhdensuunnan järjestelmä tai kahdensuunnan laitteisto. Kahdensuunnan laitteistossa 

on kaksi röntgenputkea. (Mäkelä & Katisko, viitattu 28.9.2016.) 

2.1 Säteilyn haittavaikutukset 

Ionisoiva säteily koostuu fotoneista ja hiukkasista, jotka pystyvät hajottamaan solun perimäkoodia 

kantavan DNA-ketjun suuren energiansa vuoksi. Ionisoivaa säteilyä tulee esimerkiksi säteilyä syn-

nyttävistä laitteista, kuten röntgenlaitteista. (Säteilyn terveysvaikutukset. 2009, viitattu 1.10.2016.) 

Läpivalaisulaitteissa käytetään ionisoivaa säteilyä.  

 

Säteilyn haittavaikutukset jaotellaan deterministisiin ja stokastisiin vaikutuksiin. Deterministisissä 

vaikutuksissa on olemassa tietty kynnysarvo, jonka ylittyessä ilmenee haittavaikutuksia, jotka joh-

tuvat suuresta solutuhosta. Suuret kerta-annokset säteilyä aiheuttavat deterministisiä haittavaiku-

tuksia. Esimerkkinä suurista kerta-annoksista ovat sädehoito ja vakavat säteilyonnettomuudet. De-
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terministiset vaikutukset voidaan siis yhdistää yhteen tiettyyn säteilyaltistukseen. Vaikutukset voi-

vat ilmetä säteilypalovammana, harmaakaihina, sädepneumoniittina, sikiövauriona tai säteilysai-

rautena, johon liittyy mm. luuydin- ja suolistovauriot. (Paile 2002, viitattu 28.9.2016.)  

 

Säteilyn aiheuttamat ihovauriot voidaan jakaa akuutteihin ja kroonisiin vaurioihin. Akuutti ihovaurio 

ilmenee yleensä kuukauden sisällä säteilyaltistuksesta. Tuntien sisällä säteilyaltistuksesta voi il-

metä yleistä ihon punoitusta, joka häviää tunneissa tai päivissä. Annoksen ollessa riittävän suuri 

ilmenee 10 päivän kuluessa säteilyaltistuksesta seuraava ihon reaktio, punoittava, kuumottava ja 

kutiseva iho alue. Kolmen viikon kuluttua säteilyaltistuksesta voi ilmetä karvanlähtöä. Karvanlähtö 

on väliaikaista, jos annos on 3-6 Gy. Annoksen ollessa yli 7 Gy karvanlähtö on pysyvää. Ihon muu-

tokset voivat kehittyä kuivaksi tai märäksi hilseilyksi riippuen annoksesta. 1-2 kuukauden kuluttua 

säteilyaltistuksesta voi kehittyä iskeeminen ihon kuolio. Tätä ilmenee 18 Gy annoksissa. Säteilyn 

aiheuttamat haavaumat ja ihovauriot voivat parantua asianmukaisella haavanhoidolla, mutta ne 

voivat myös edetä tai uusiutua helposti. Taulukossa 1 on kerrottu tarkemmin kynnysarvot ihovau-

rioiden syntymiselle. (Brown & Rzucidlo 2011, viitattu 20.6.2018.)  

 

TAULUKKO 1. Kynnysarvot ihovaurioiden syntymiselle (Brown, K. & Rzucidlo, E. 2011). 

Ihovaurio Annos (Gy) Aika toimenpiteestä 

Varhainen ohimenevä punoitus 2 Tunteja 

Punoitus 6 10 päivää 

Pysyvä karvanlähtö 7 3 viikkoa 

Kuiva hilseily 14 4 viikkoa 

Kostea hilseily 18 4 viikkoa 

Sekundaarinen haavauma 24 6 viikkoa 

Myöhäinen punoitus 15 8-10 viikkoa 

Iskeeminen ihon kuolio 18 yli 10 viikkoa 

Ihon surkastuminen 10 12 viikkoa- 1 vuosi 

Kovettuma 10 yli vuosi 

Myöhäinen ihon kuolio yli 12 yli vuosi 
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Stokastiset vaikutukset tarkoittavat satunnaisia haittavaikutuksia, eikä niiden ilmaantumiselle voida 

osoittaa kynnysarvoa. Näin ollen haittaa ei voida yhdistää yhteen tiettyyn altistukseen. Stokastiset 

vaikutukset johtuvat yhden solun satunnaisesta geneettisestä muutoksesta. Kun säteilyn kokonais-

annos kasvaa, myös stokastisten haittojen todennäköisyys kasvaa. Stokastiset vaikutukset ovat 

aina myöhäisvaikutuksia, sillä ne vaativat latenssiajan, joka kestää vähintään muutaman vuoden. 

Stokastiset haittavaikutukset tarkoittavat käytännössä syöpää tai perinnöllistä haittaa. (Paile 2002, 

viitattu 28.9.2016.) 

 

ALARA-periaate (As Low As Reasonably Achievable) kuuluu säteilysuojeluun, jolla pyritään ehkäi-

semään säteilystä johtuvia terveyshaittoja. Säteilyn suoria haittoja tulee kaikissa tilanteissa torjua. 

Säteilyn satunnaishaittoja ehkäistään annosrajojen avulla ja säteilyaltistuksen optimoinnilla. 

ALARA-periaatteen mukaisesti potilaan säteilyaltistus tulee pitää niin pienenä kuin käytännön toi-

min on mahdollista. (Säteilyn terveysvaikutukset 2009, viitattu 1.10.2016.) 

2.2 Läpivalaisu ja potilaan säteilyannoksen optimointi 

Läpivalaisutoimenpiteissä potilaiden säteilyannokseen vaikuttavat muun muassa potilaan koko, ky-

seessä oleva tutkimus ja käytössä oleva läpivalaisulaite sekä läpivalaisuaika (Mahesh 2001, 1033).  

 

Putkijännitteen (kVp) optimointi on yksi tärkeimmistä keinoista pitää säteilyaltistus mahdollisimman 

pienenä. Jos jännite on liian alhainen, isolla osalla röntgensäteistä ei ole tarpeeksi energiaa päästä 

potilaan läpi kuvareseptorille. Yleensä aikuisten läpivalaisututkimuksissa kV taso olisi hyvä olla 80-

110kV. Potilaan paino ja ympärysmitta tulee huomioida kV-arvoa valittaessa. (Davros 2007, 52.) 

Potilaan saama ihoannos pienenee, kun käytetään tarpeeksi suurta jännitettä. Kuvan kontrasti 

heikkenee, kun kV on suuri, joten kV arvoa valitessa tulee huomioida se, että kuvaan saadaan 

riittävä kontrasti. Potilaan ihoannosta voidaan pienentää myös käyttämällä asianmukaista li-

säsuodatusta. Suodatuksessa käytetään metallisuodattimia esimerkiksi alumiinia ja kuparia. Suo-

datin suodattaa matalaenergisiä fotoneita, jotka muuten osuisivat potilaaseen, mutta eivät vaikut-

taisi kuvanmuodostukseen. (Mahesh 2001, 1041.)  
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Läpivalaisututkimuksissa ja -toimenpiteissä säteilyä tulisi pitää päällä vain sen aikaa, että nähdään 

tarvittava, eli muutama sekunti kerrallaan. Edellä mainittu tekniikka vähentää säteilyannosta, koska 

potilaan saama säteilyannos on suoraan verrannollinen läpivalaisuaikaan. Potilaan saaman sätei-

lyannoksen optimoinnissa on tärkeää, että läpivalaisuaika pidetään mahdollisimman lyhyenä. Sen 

lisäksi, että läpivalaisua käytetään vain tarvittaessa, voidaan käyttää viimeisen kuvan näyttöä, jossa 

viimeinen läpivalaisukuva jää monitorille näkyviin. Viimeisen kuvan näytön avulla haluttua kohdetta 

voidaan tarkastella pidempään ilman, että läpivalaisun tarvitsee olla koko ajan päällä. Näin läpiva-

laisuaikaa saadaan pienemmäksi ja sitä myötä potilaan saama annos pienenee. (Davros 2007, 52; 

Mahesh 2001,1040-1041.) 

 

Pulsoivassa läpivalaisussa läpivalaisulaite päästää lyhyitä pulsseja säteilyä ulos eli läpivalaisun 

ollessa päällä säteilyä ei tule jatkuvasti, vaan määrätyssä tahdissa. Pulssinopeus voi olla 60 p/s, 

30 p/s, 15p/s, 7,5p/s tai 3,5p/s. Pulssinopeuden laskiessa myös säteilyaltistus pienenee. Kun puls-

sinopeus laskee puolella, säteilyaltistus ei laskee suoraan 50%. Pulssinopeuden laskeminen lisää 

kuvan kohinaa, joten laitevalmistajat ovat nostaneet mA-arvoa, jotta kuvanlaatu pysyisi samanta-

soisena. Todellinen annossäästö on tällöin 25-28%. (Davros 2007, 49; Mahesh 2001, 1043.) 

 

Hilan poistaminen on yksi tapa vähentää potilaan säteilyaltistusta läpivalaisututkimuksissa ja -toi-

menpiteissä. Hila poistaa sironneen säteilyn lisäksi myös osan varsinaisesta säteilystä, minkä 

vuoksi annosnopeutta täytyy lisätä, kun hilaa käytetään. Kun kuvataan pienikokoisia potilaita, esi-

merkiksi lapsia, sironneen säteilyn määrä on pieni, joten hilaa ei tarvitse käyttää. Hilan tulisi olla 

helposti poistettavissa erityisesti pediatrisissa tutkimuksissa. (Axelsson 2007, viitattu 3.10.2016.) 

 

Läpivalaisutoimenpiteitä ja -tutkimuksia tehdessä läpivalaistaan enimmäkseen yhtä tiettyä koh-

detta. Potilaan saamaa ihoannosta voidaan vähentää vaihtamalla läpivalaisusuuntaa säännöllisesti 

toimenpiteen aikana. Tämän tekniikan myötä potilaan saama ihoannos jakautuu laajemmalle alu-

eelle. (Mahesh 2001, 1041.) Potilaan saamaa annosta voidaan pienentää myös maksimoimalla 

potilaan etäisyyttä röntgenputkeen ja minimoimalla potilaan etäisyyttä kuvareseptoriin. Jos potilas 

on liian lähellä röntgenputkea, ihovaurioiden riski kasvaa. Kuvausalueen tarkka rajaaminen halut-

tuun kohteeseen on tärkeää optimoinnin kannalta. (Davros 2007, 52.) Suurennoskuvien ottaminen 

lisää annosnopeutta, joten niiden käyttämistä tulisi välttää (Manninen 2011, viitattu 4.11.2016). 
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2.3 Säteilyaltistuksen määrittäminen 

Absorboitunut annos kertoo, kuinka ison energiamäärän säteily on jättänyt aineeseen massayksik-

köä kohti. Aineen todellinen säteilyannos pystytään määrittämään absorboituneen annoksen 

avulla. Absorboituneen annoksen yksikkö on J/kg eli Gy (Gray). Ekvivalenttiannoksen avulla kuva-

taan säteilyn aiheuttamaan terveydellistä haittaa tietylle kudokselle tai elimelle. Ekvivalenttiannos 

voidaan laskea vasta, kun absorboitunut annos on tiedossa. Ekvivalenttiannoksen yksikkönä käy-

tetään sievertiä (Sv). Efektiivinen annos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa. 

Efektiivisen annoksen laskennassa tarvitaan absorboitunut annos jokaiselle kudokselle tai elimelle, 

kudoksien ja elimien säteilyherkkyyttä kuvaavat painokertoimet ja eri säteilylajeille määritellyt hait-

takertoimet. (Rantanen 2000, viitattu 3.10.2016.) 

 

Potilaan säteilyaltistuksen määrittämisessä käytetään DAP-arvoa (dose-area product) eli annoksen 

ja pinta-alan tuloa tai ESD-arvoa (entrance surface dose) eli pinta-annosta. DAP-arvo muodostuu 

ilmaan absorboituneesta annoksesta säteilykeilan poikkileikkaustasossa ja sen pinta-alasta. 

DAP:in avulla voidaan määritellä potilaan efektiivinen annos. Läpivalaisututkimusten säteilyaltis-

tuksen määrittämisessä DAP-mittari on hyvä väline. DAP:n mittayksikkö on Gy x cm². ESD tarkoit-

taa ilmaan absorboitunutta annosta potilaan pinnalla säteilykeilassa. ESD-arvoon sisältyy poti-

laasta sironnut säteily, toisin kuin DAP-arvoon. ESD:n avulla voidaan arvioida säteilyn aiheuttamia 

deterministisiä haittoja. (Axelsson 2007, viitattu 3.10.2016; Rantanen 2000, viitattu 3.10.2016.) 

Myös kerman ja pinta-alan tuloa (KAP) voidaan käyttää potilaan säteilyaltistuksen kuvaamisessa 

(Komppa, Kosunen & Toroi 2008. Viitattu 27.4.2018). 

 

Potilaan saamaa säteilyannosta angiografiatutkimuksissa kuvataan DAP-arvolla ja läpivalaisuajalla 

(Mäkelä & Katisko, viitattu 28.9.2016). DAP-mittari voi olla erillinen mittari, joka on kaihdinkotelossa 

tai kiinteä osa röntgenlaitteessa. Röntgenlaitteessa näkyvä DAP- luku voi olla myös laskennallinen 

arvo, joka perustuu säteilyntuottoon, kenttäkokoon ja kuvausasetuksiin.  DAP voidaan arvioida 

myös määrittelemällä erikseen ilmakerma säteilykeilassa ja säteilykentän pinta-ala. DAP-mittarin 

ilmaisimena käytetään tasomaista, läpäisytyyppistä ionisaatiokammiota, joka on valmistettu lä-

pinäkyvästä muovista. Ionisaatiovirta mitataan elektrometrillä. Ionisaatiokammion ja elektrometrin 

lisäksi DAP-mittari koostuu näyttölaitteesta, johon sisältyy jännitelähteet ja kaapelit. (Komppa ym. 

2008, viitattu 3.10.2016.) 
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Säteilyturvakeskus on tehnyt 20.12.2016 päätöksen, jossa on asetettu potilaan säteilyaltistuksen 

vertailutasot kardiologiassa. Vertailutaso sepelvaltimoiden varjoainetutkimukselle on 30 Gycm² ja 

pallolaajennukselle (sisältäen mahdollisen angiografian) 75 Gycm². Päätöksessä ei ole annettu lä-

pivalaisuajoille erillisiä vertailutasoja, mutta siinä on esitetty tyypillisiä läpivalaisuaikoja. Tyypillinen 

läpivalaisuaika sepelvaltimoiden varjoainetutkimuksessa on neljä minuuttia ja pallolaajennuksessa 

15 minuuttia.  (Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot kardiologiassa. 2016, viitattu 29.10.2018.)  
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3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla potilaan saamaa säteilyaltistusta koronaariangiografiassa ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä noudattaen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Opinnäyte-

työssä koottiin yhteen kansainvälisiä tutkimuksia, joissa oli tutkittu potilaan säteilyaltistusta koro-

naariangiografiassa ja vastattiin tutkimuksien avulla tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen on potilaan saama säteilyaltistus koronaariangiografiassa? 

2. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet potilaan säteilyaltistukseen koronaariangiografiassa?  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli, että saatua tietoa voidaan hyödyntää verratessa koronaariangiogra-

fiaa muihin sydämen kuvantamismenetelmiin. Tavoitteena oli myös saada tietoa potilaan saamaan 

säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi rönt-

genhoitajan työssä. Tavoitteena oli, että kirjallisuuskatsauksen tuottaman tiedon avulla voidaan 

pienentää potilaan säteilyaltistusta. 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN METODOLOGIA 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on itsenäinen tutkimusmenetelmä, joka noudattaa tieteellisiä periaat-

teita. Sen tarkoituksena on kuvata tutkittava asia kontekstuaalisesta tai teoreettisesta näkökul-

masta jäsennetysti, rajatusti ja perustellusti valitun kirjallisuuden avulla. Kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen avulla pystytään tuottamaan valitun aineiston perusteella laadullinen, kuvaileva vastaus 

tutkimuskysymykseen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tuottaa kumulatiivista tietoa, joka perustuu ai-

kaisempaan tietoon. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 291-

294) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheita ovat tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston 

valitseminen, kuvailun rakentaminen ja katsauksen tuloksen tarkasteleminen. Tutkimuskysymyk-

sen muodostaminen on tärkeä vaihe, joka ohjaa koko tutkimusprosessia. Tutkimuskysymyksen tu-

lee olla rajattu ja riittävän tarkka, jotta tutkittavaa asiaa voidaan tarkastella syvällisesti. Tutkimus-

kysymys ohjaa oleellisesti toista vaihetta eli aineiston valintaa. Toisen vaiheen tarkoituksena on 

löytää asianmukainen aineisto, joka vastaa tutkimuskysymykseen. Aineisto muodostuu aiemmin 

julkaistusta tutkimustiedosta. Aineisto haetaan elektronisista tieteellisistä tietokannoista tai manu-

aalisilla hauilla tieteellisistä julkaisuista. Eksplisiittisessä aineiston valinnassa raportoidaan valinta-

prosessin vaiheet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tapaan. Eksplisiittisessä aineiston valin-

nassa hakua ohjaa tutkimuskysymys ja apuna käytetään mm. aika- ja kielirajauksia. (Kangasniemi 

ym. 2013, 294-299.) 

 

Kuvailun rakentamisen tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseen valitun aineiston avulla. 

Tässä vaiheessa tutkimusten sisältöä analysoidaan ja yhdistellään kriittisesti. Aineistosta on tarkoi-

tus luoda jäsennelty kokonaisuus, jossa vertaillaan aineistoja, analysoidaan tietojen vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä tehdään päätelmiä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen viimeisenä vaiheena on 

tulosten tarkastelu, johon sisältyy sisällöllinen ja menetelmällinen pohdinta sekä tutkimuksen luo-

tettavuuden ja etiikan arviointi. Kirjallisuuskatsaukseen kuuluu pohdinta tuotetusta tuloksesta. 

(Kangasniemi ym. 2013, 296-299.) 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuushaut suoritettiin tietokantoihin 31.1.-8.2.2018 välisenä aikana. Sisäl-

lönanalyysi ja loppuraportin kirjoittaminen työstettiin valmiiksi syyslukukauden 2018 aikana. 

5.1 Hakustrategia 

Ensimmäisenä valittiin elektroniset tietokannat kirjallisuushakujen tekemistä varten. Tietokantojen 

valinnassa hyödynnettiin Oulun ammattikorkeakoulun informaatikon asiantuntemusta. Suomalai-

siin tietokantoihin Medic ja Melinda tehtiin informaatikon kanssa suomenkielisiä testihakuja. Ai-

heesta ei löytynyt tutkimuksia, joten suomenkielisiä tietokantoja ei hyväksytty kirjallisuuskatsauk-

seen. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituivat seuraavat tietokannat: Ebsco (Academic search 

elite ja CINAHL), PubMed ja Elsevier ScienceDirect.   

 

Jos tutkimuskysymys on kuvaileva ja aineistoon kuuluu määrällisten tutkimusten lisäksi myös laa-

dullisia tutkimuksia, kirjallisuuskatsauksen hakusanojen muodostamisessa käytetään PICo-for-

maattia, jossa P=kohderyhmä (patient or population), I= tarkasteltava ilmiö (phenomena of intrest) 

ja Co= konteksti (context). PICo-formaatin käyttäminen auttaa keskittymään tutkimuskysymykseen 

ja määrittämään sisäänotto- ja poissulkukriteerit, mitkä ovat oleellisia asioita asianmukaisen aineis-

ton löytämisessä. (Ekholm, Henner, Metsälä 2014, 363.) 

 

PICo-formaatin mukaan hakusanoiksi muodostuivat seuraavat: 

P= patient, I= radiation dose, radiation dosage, radiation exposure, effective dose, DAP, Co= cor-

onary angiography. 

 

Kirjallisuuskatsauksen hakulauseiden muodostamisessa käytettiin Boolen operaattoreita, jotka yh-

distävät toisiinsa useamman hakusanan. Haussa käytettiin kaikkia kolmea operaattoria (AND, OR 

ja NOT). AND-operaattorin avulla saadaan kaikki halutut hakusanat esiintymään artikkelissa. OR-

operaattorin avulla saadaan haettua artikkeleita useilla hakusanoilla. NOT-operaattorilla suljetaan 

tarvittaessa aiheeseen liittymättömiä sanoja pois hausta. (Mäkinen 2005, 78-79.) 
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Hakusanoista muodostettiin hakulause; ”coronary angiography” AND ”radiation dose” OR ”radia-

tion dosage” OR “effective dose” OR DAP OR “radiation exposure” AND patient* NOT “computed 

tomography”. Hakusanojen valinnassa ja hakulauseen muodostamisessa konsultoitiin Oulun am-

mattikorkeakoulun kirjaston informaatikkoa. Kirjallisuushaut rajattiin vuosiin 2008-2018 sekä tutki-

muksiin, joista oli saatavilla koko teksti.  

 

Kirjallisuuskatsaukseen tulevien tutkimusten valinnat perustuivat sisään- ja poissulkukriteereihin. 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset käsittelevät potilaan säteilyaltistusta koronaariangiogra-

fiassa. Tutkimus on suomen- tai englanninkielinen tieteellinen julkaisu tai artikkeli. Tutkimukset on 

tehty vuosina 2008-2018, jolloin tutkimustulokset ovat ajankohtaisia. Lisäksi tutkimukset ovat saa-

tavilla kokonaan ilmaiseksi. Taulukossa yksi on lueteltu sisäänotto- ja poissulkukriteerit.  

 

 

TAULUKKO 2. Kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimus tehty vuosina 2008-2018 Tutkimustehty ennen vuotta 2008 

Englannin- tai suomenkielinen Ei ole englannin- tai suomenkielinen 

Käsittelee potilaan säteilyaltistusta ko-

ronaariangiografiassa 

Ei käsittele potilaan säteilyaltistusta koronaari-

angiografiassa 

Artikkeli on saatavilla kokonaan ilmaiseksi Artikkeli ei ole saatavilla kokonaan ilmaiseksi 

 

Kaikissa kolmessa tietokannassa käytettiin edellä mainittua hakulausetta. Pubmed-tietokanta-

haussa rajattiin saatavuus Free Full Text:n, julkaisukieli englanniksi, julkaisuvuodet 2008-2018 ja 

tutkimusten kohde ihmisiin. Hakutuloksia tuli 119 kpl. Näistä otsikon perusteella hylättiin 70 kpl. 

Hylkäämisen syitä olivat; ei käsittele koronaariangiografiaa ja ei käsittele potilaan säteilyaltistusta. 

Otsikon perusteella hyväksyttiin 45 kpl, joista luettiin abstraktit. Abstraktin perusteella hylättiin 14 

kpl. Hylkäämisen syitä olivat; ei käsittele koronaariangiografiaa, ei käsittele potilaan säteilyaltistusta 

ja ei ole tutkimus. Abstraktin perusteella hyväksyttiin 31 kpl, joista luettiin koko tekstit useampaan 

kertaan ja valittiin tutkimukset, jotka vastaavat parhaiten molempiin tutkimuskysymyksiin. Koko 

tekstin perusteella hylättiin 25 kpl. Hylkäämisen syitä olivat; tutkimus ei ole saatavilla kokonaan 
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ilmaiseksi (3), tutkimus vanhempi kuin 2008 (7), ei ole tutkimus (1), väärä modaliteetti (2) ja tutki-

mus ei käsittele ensisijaisesti potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa (12). Kirjallisuuskat-

saukseen valittiin seitsemän tutkimusta Pubmed-tietokannasta.  

 

Ebsco-tietokanta hakuun sisällytettiin tietokannat Academic Search Elite ja CINAHL. Ilman suodat-

timia hakutuloksia tuli yhteensä 140 kpl. Suodattimina käytettiin Free Full text, julkaisuvuodet 2008-

2018 ja julkaisukieli englanti. Suodattimien jälkeen hakutuloksia oli 57 kpl. Otsikonperusteella hy-

lättiin 33 kpl. Hylkäämisen syitä olivat väärä modaliteetti ja ei käsittele potilaan säteilyaltistusta ko-

ronaariangiografiassa. Otsikon perusteella hyväksyttiin 24 kpl, joista luettiin abstraktit. Abstraktin 

perusteella hylättiin 6. Hylkäämisen syyt olivat; ei käsittele koronaariangiografiaa, ei käsittele poti-

laan säteilyaltistusta ja ei ole tutkimus. Abstraktin perusteella hyväksyttiin 18 kpl, joista luettiin koko 

teksti useampaan kertaan. Koko tekstin perusteella hylättiin 14. Hylkäämisen syitä olivat; tutkimus 

ei ole saatavilla kokonaan ilmaiseksi (6), ei ole tutkimus (1), kirjallisuuskatsaus (1) ja tutkimus ei 

käsittele ensisijaisesti potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa (6). 

 

Elsevier Science Direct-tietokannassa hakusanat kohdistettiin otsikkoon, abstraktiin ja/tai avainsa-

noihin. Tieteenalat rajattiin Medicine and Dencity ja Nursing and Health Professions-tieteenaloihin. 

Julkaisuvuodet rajattiin vuosiin 2008-2018. Hakutuloksia oli 80 kpl. Otsikon perusteella hylättiin 29 

kpl. Hylkäämisen syitä olivat ei käsittele potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa, väärä 

modaliteetti ja väärä julkaisukieli. Otsikon perusteella hyväksyttiin 51 kpl, joista luettiin abstraktit. 

Abstraktin perusteella hylättiin 11kpl. Hylkäämisen syitä olivat; tutkimus vanhempi kuin 2008, kir-

jallisuuskatsaus ja ei käsittele potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa. Abstraktin perus-

teella hyväksyttiin 40 kpl, joista luettiin koko tekstit. Näistä 14 kpl ei ollut koko tekstiä saatavilla 

ilmaiseksi, joten koko tekstejä päästiin lukemaan 26 kpl. Koko tekstin perusteella hylättiin yhteensä 

34 kpl. Hylkäämisen syyt olivat; koko teksti ei saatavilla ilmaiseksi (14), tutkimus vanhempi kuin 

2008 (4), pääasiallinen tutkimuskohde varjoaineen määrän optimointi (2), pääasiallinen tutkimus-

kohde kuvanlaadun optimointi (1) ja tutkimus ei käsittele ensisijaisesti potilaan säteilyaltistusta ko-

ronaariangiografiassa (13). Koko tekstin perusteella hyväksyttiin kuusi artikkelia.   

 

Koko tekstin perusteella hyväksyttiin kaikista tietokannoista yhteensä 17 tutkimusta. Näistä neljä 

oli identtisiä, joten lopullisia tutkimuksia kirjallisuuskatsaukseen valittiin 13. Tutkimusaineiston ha-

kuprosessi on esitetty kuviossa 1.  
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KUVIO 1. Tutkimusaineiston hakuprosessi.  

Hakutulokset suodattimien jälkeen: 

Pubmed: 119 kpl 

Ebsco: 57 kpl 

Elsevier Science Direct: 80 kpl 

YHTEENSÄ: 256 kpl 

Otsikon perusteella hylätyt: 

Pubmed: 70 kpl 

Ebsco: 33 kpl 

Elsevier Science Direct: 29 kpl 

Otsikon perusteella hyväksytyt: 

Pubmed: 45 kpl 

Ebsco: 24 kpl 

Elsevier Science Direct: 51 kpl 

YHTEENSÄ: 120 kpl 

Abstraktin perusteella hylätyt: 

Pubmed: 14 kpl 

Ebsco: 6 kpl 

Elsevier Science Direct: 11 kpl 

Abstraktin perusteella hyväksytyt:  

Pubmed: 31 kpl 

Ebsco: 18 kpl 

Elsevier Science Direct: 40 kpl 

YHTEENSÄ: 89 kpl 

Koko tekstin perusteella hylätyt: 

Pubmed: 25 kpl 

Ebsco: 14 kpl 

Elsevier Science Direct: 34 kpl 

Koko tekstin perusteella hyväksytyt: 

Pubmed: 7 kpl 

Ebsco: 4 kpl  

Elsevier Science Direct: 6 kpl 

YHTEENSÄ: 17 kpl (- 4 kpl identtistä) 

YHTEENSÄ: 13 kpl 
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5.2 Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset 

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valittiin 13 englanninkielistä tutkimusta, jotka olivat hakukri-

teerien mukaisia ja vastasivat asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 2 on esitelty tutkimuk-

sen tekijät, tutkimuksen nimi, julkaisija ja julkaisuvuosi.  Liitteessä 2 on esitetty tarkemmin tutki-

musten keskeinen sisältö ja tulokset. 

 

TAULUKKO 3. Kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset. 

Tutkimuksen tekijät Tutkimuksen nimi Julkaisija ja julkaisuvuosi 

Giuberti, R.S.O., Caixeta, A., 

Carvalho, A.C., Soares, M.M., 

Abreu-Silva, E.O., Medina 

Pestana, J.O., Silva Júnior, 

H.T., Lúcia Vaz, M., Généreux, 

P., Fernandes, R.W.A. 

A randomized trial comparing 

dual-axis rotational versus 

conventional coronary angi-

ography in a population with a 

high prevelance of coronary 

artery disease. 

Journal of Interventional Cardi-

ology, 2014. 

Yasar, A.S., Perino, A.C., Dat-

tilo, P.B., Casserly, I.P., Car-

roll, J.D., Messenger, J.C. 

Comparison of a safety strat-

egy using transradial access 

and dual-axis rotational coro-

nary angiography with trans-

femoral access and standard 

coronary angiography. 

Journal of Interventional Cardi-

ology, 2013. 

Shah, B., Mai, X., Tummala, 

L., Kliger, C., Bangalore, S., 

Miller, L.H., Sedlis, S.P., Feit, 

F., Liou, M. Attubato, M., Cop-

pola, J., Slater, J. 

Effectiveness of fluorography 

versus cineangiography at re-

ducing radiation exposure dur-

ing diagnostic coronary angi-

ography. 

The American Journal of Car-

diology, 2014. 

Olcay, A., Guler, E., Karaca, 

I.O., Omaygenc, M.O., Kizilir-

mak, F., Olgun, E., Yenipinar, 

E., Cakmak, H.A., Duman, D. 

Comparison of fluoro and cine 

coronary angiography: Balanc-

ing acceptable outcomes with 

a reduction in radiation dose. 

The Journal of Invasive Cardi-

ology, 2015. 
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Lin, A., Brennan, B., Sadick, 

N., Kovoor, P., Lewis, S., Rob-

inson, J.W. 

Optimisation of coronary angi-

ography exposures requires a 

multifactorial approach and 

careful procedural definition. 

The British Institute of Radiol-

ogy, 2013. 

Ebrahimi, R., Uberoi, A., 

Treadwell, M., Sadrzadeh 

Rafie, A.H. 

Effect of low-frame invasive 

coronary angiography on radi-

ation and image quality. 

The American Journal of Car-

diology, 2016. 

Pasley, T. F., Khan, A., Yen, L-

Y., Newcombe, R., Hum-

phreys, H., El-Jack, S. 

Left radial versus femoral ac-

cess for coronary angiography 

in post-coronary artery bypass 

graft surgery patients. 

The Journal of Invasive Cardi-

ology, 2016. 

Tarighatnia, A., Mohammada-

lian, A., Ghojazade, M., Puraf-

kari, L. Farajollahi, A.  

Beam projections and radia-

tion exposure in transradial 

and transfemoral approaches 

during coronary angiography.  

The Anatolian Journal of Car-

diology, 2017. 

Pancholy, S.B., Joshi, P., 

Shah, S., Rao, S.V., Bertrand, 

O.F., Patel, T.M. 

Effect of vascular access site 

choice on radiation exposure 

during coronary angiography. 

Jacc: Cardiovascular interven-

tions, 2015. 

Shah, B., Burdowski, J., Guo, 

Y., Velez de Villa, B., Huynh, 
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5.3 Aineiston analysointi  

Kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyy-

siä kuvataan menettelytapana, jonka avulla dokumentteja pystytään analysoimaan objektiivisesti 

ja systemaattisesti. Tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa johtopäätösten tekoa varten. Tässä opinnäytetyössä käytettiin apuna aineistolähtöistä 

eli induktiivista aineiston analyysia. Aikaisempien tietojen ja teorioiden ei ole tarkoitus vaikuttaa 

analyysin toteuttamiseen ja lopputulokseen, sillä analyysin on tarkoitus olla aineistolähtöistä. (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 103, 108.) 

 

Ensimmäisenä sisällönanalyysissa mietitään, mikä aineistossa kiinnostaa eli valitaan tarkkaan ra-

jattu ilmiö. Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kiinnostuksen kohteet rajattiin tutkimusky-

symyksien perusteella. Eli aineistosta etsittiin asiat, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin; millainen 

on potilaan saama säteilyaltistus koronaariangiografiassa & mitkä tekijät ovat vaikuttaneet potilaan 

saamaan säteilyaltistukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92, 93.)  

 

Aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäi-

sessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään. Redusoinnin tarkoituksena on karsia aineis-

tosta tutkimukselle epäolennaiset asiat. Aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksiin liittyvät alkuperäi-

silmaisut ja niistä tehtiin pelkistetyt ilmaisut. Kaikki aineiston alkuperäisilmaisut olivat englanninkie-

lisiä, joten ne käännettiin suomenkielelle analyysivaiheessa. Käännöksissä konsultoitiin opinnäyte-

työn ohjaavaa opettajaa. Aineiston redusointi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Toinen vaihe on 

aineiston klusterointi eli ryhmittely. Klusteroinnissa käydään huolellisesti läpi alkuperäisilmaisut ja 

etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa kuvaavat käsit-

teet yhdistellään ja ryhmitellään eri luokiksi, joista muodostuu analyysin alaluokat. Aineiston klus-

terointi on esitetty taulukossa 3. Kolmas vaihe on abstrahointi eli käsitteellistäminen. Abstrahoinnin 

tarkoituksena on erottaa olennainen tieto tutkimuksen kannalta ja muodostaa valikoidun tiedon pe-

rusteella teoreettisia käsitteitä, joista muodostuu pääluokat. Aineiston abstrahointi on esitetty tau-

lukossa 4. Tämän jälkeen aineistosta kirjoitettiin yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-126.)  
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TAULUKKO 4. Aineiston klusterointi. 

Pelkistetyt ilmaisut Alaluokat 

DARCA 

Perinteinen koronaariangiografia (CCA) 

Yhdensuunnan angiografialaite 

Kahdensuunnan angiografialaite 

Tutkimuslaite 

Kinekuvaus 

Viimeisen kuvan näyttö 

Pulssausnopeus 

Tekniset valinnat 

Lääkärin kokemus 

Erittäin kokenut lääkäri 

Kokenut lääkäri 

Lääkärin kokemus 

Lyhytkurssi säteilyaltistuksen vähentämis-

estä 

Lääkärin koulutus 

Potilaan sukupuoli 

Potilaan painoindeksi 

Potilaan pituus 

Potilaan paino 

Sepelvaltimotaudin vakavuus 

Aiempi ohitusleikkaus 

Diabetes 

Potilaskohtaiset tekijät 

Tutkimuksen vaativuus 

Käytettyjen katetrien määrä 

Kuvasarjojen määrä 

Vasen rannevaltimo pistopaikkana  

Oikea rannevaltimo pistopaikkana  

Reisivaltimo pistopaikkana 

Tutkimuskohtaiset tekijät 

DAP 

KAP 

Ilmakerma 

Pinta-annos 

Läpivalaisuaika 

Säteilyannos ja läpivalaisuaika 
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TAULUKKO 5. Aineiston abstrahointi. 

Alaluokka Pääluokka 

Säteilyannos ja läpivalaisuaika Potilaan säteilyaltistus 

Tutkimuslaite 

Tekniset valinnat 

Tutkimuskohtaiset tekijät 

Lääkärin kokemus 

Lääkärin koulutus 

Potilaskohtaiset tekijät 

Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavat tekijät 
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6 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

6.1 Potilaan säteilyaltistus koronaariangiografiassa 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset käsittelivät potilaan säteilyaltistusta koronaariangiogra-

fiassa jokainen omasta näkökulmastaan. Tutkimuksissa vertailtiin eri angiografialaitteita, pistopaik-

koja, teknisiä valintoja sekä lääkärin kokemusta ja koulutusta suhteessa potilaiden saamaan sätei-

lyaltistukseen koronaariangiografiasssa. Tutkimuksissa DAP:n vaihteluväli oli 8.5-95.64 Gycm², il-

makerman 141.2 – 769.52 mGy, pinta-annoksen 158.2 - 272.5 mGy ja KAP:n 1323 – 7855 μGym². 

Läpivalaisuaika vaihteli 1.3 – 7.45 min. Taulukossa 5 on koottu kirjallisuuskatsaukseen valittujen 

tutkimuksien potilaiden säteilyannokset ja läpivalaisuajat koronaariangiografiassa. 

 

TAULUKKO 6. Potilaan säteilyaltistus koronaariangiografiassa. 

Tutkimus Ryhmät DAP  

(Gycm²) 

Kerma 

(mGy) 

Pinta-an-

nos (mGy) 

KAP  

(μGym²) 

Läpiva-

laisuaika 

Giuberti ym. 

(2014) 

CCA 

DARCA 

30 

20 

524.1 

269.5 

 
 2 min 45 s 

3 min 1 s 

Yasar ym. 

(2013) 

CCA, reisivaltimo 

DARCA, rannevaltimo 

66.7 

34.2 

769.52 

384.83 

 
 6.3 min 

6.1 min 

Shah ym. 

(2014) 

Läpivalaisu 

Kineangiografia 

  
158.2 

272.5 

1323 

3451 

 

Olcay ym. 

(2015) 

Läpivalaisu 

Kineangiografia 

11.3492 

50.05898 

141.2 

660.46 

 
 1.66 min 

3.87 min 

Lin ym. 

(2013) 

Yhdensuunnanlaite 

Kahdensuunnanlaite 

30.4 

38.4 

    

Ebrahimi 

ym. (2016) 

15 f/s 

7.5 f/s 

 433.7 

252.2 

  1.7 min 

1.8 min 

Pasley ym. 

(2016) 

Reisivaltimo 

Rannevaltimo 

   7855 

6825 

 

Tarighatnia 

ym. (2017) 

Reisivaltimo 

Rannevaltimo 

 195.31 

197.88 

 1513.17 

1527.21 

2.93 min 

2.83 min 
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Pancholy 

ym. (2015) 

Reisivaltimo 

Vas. rannevaltimo 

Oik. rannevaltimo 

24.4 

26.6 

27.7 

421 

454 

485 

  1.3 min 

1.3 min 

1.32 min 

Shah ym. 

(2016) 

Reisivaltimo 

Vas. rannevaltimo 

Oik. rannevaltimo 

24.5 

34.11 

41.91 

345 

411 

537 

  2.3 min 

3.7 min 

5.6 min 

Vlachadis 

Castles ym. 

(2013) 

Reisivaltimo 

Rannevaltimo 

Kaikki 

70.25 

95.64 

77.37 

   4.59 min 

7.45 min 

5.39 min 

Lo ym. 

(2012) 

Erittäin kokenut lääkäri (reisival-

timo) 

Kokenut lääkäri (reisivaltimo) 

Erittäin kokenut lääkäri (ranne-

valtimo) 

Kokenut lääkäri (rannevaltimo) 

22.4 

 

25.2 

21.7 

 

25.4 

   1.7 min 

 

2.2 min 

1.9 min 

 

2.4 min 

Kuon ym. 

(2013) 

Period I 

Period II 

Period III 

31.4 

15.8 

8.5 

   180 s 

172 s 

120 s 

 

6.2 Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavat tekijät koronaariangiografiassa  

Kirjallisuuskatsauksen toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli tarkastella tekijöitä, jotka ovat 

vaikuttaneet potilaan säteilyaltistukseen koronaariangiografiassa. Potilaan säteilyaltistukseen vai-

kuttavia tekijöitä olivat tutkimuslaite, tekniset valinnat, pistopaikka, potilas- ja tutkimuskohtaiset te-

kijät sekä lääkärin kokemus ja koulutus.  

6.2.1 Tutkimuslaitteen ja teknisten valintojen vaikutus potilaan säteilyaltistukseen 

Kaksi tutkimuksista käsittelivät DARCA:n (dual-axis rotational coronary angiography) ja perinteisen 

koronaariangiografialaitteen (CCA) vaikutuksia potilasannoksiin. Perinteisellä koronaariangiogra-

fialaitteella potilaasta otetaan useampi kuvasarja ennalta määrätyistä kulmista sekä vasemmasta 
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että oikeasta sepelvaltimosta. DARCA sisältää esiasennetun C-kaaren pyörähdyksen potilaan ym-

päri ja mahdollistaa jokaisen sepelvaltimon kuvaamisen eri kulmista käyttäen yhtä automaattista 

varjoaineruiskutusta. (Giuberti ym. 2014.) 

 

Giuberti ym. (2014) tutkivat DARCA:n ja CCA:n potilasannoksia väestössä, jossa sepelvaltimotau-

din esiintyvyys on korkea. DARCA:ssa laitteena käytettiin Philipsin Xper Swing:iä. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 201 potilasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään kuvauslaitteen mukaan, DARCA 

ryhmään (n=101) ja CCA ryhmään (n=100). Kaikille potilaille tehtiin diagnostinen koronaarian-

giografia reisivaltimon kautta. Säteilyaltistus oli laskenut 51.3% DARCA ryhmässä verrattuna CCA 

ryhmään. Säteilyannoksen väheneminen oli suoraan verrannollinen potilaan painoindeksiin. Obee-

sit potilaat hyötyivät eniten säteilyannoksen vähenemisestä. Yasar ym. (2013) tutkimuksessa ver-

rattiin säteilyannoksia ja varjoaineen määrää koronaariangiografiassa DARCA:lla (Philips Xper 

Swing) kuvattuna, kun pistopaikkana on rannevaltimo, ja CCA:lla kuvattuna, kun pistopaikkana on 

reisivaltimo. Vuoden 2010 syyskuun ja vuoden 2011 huhtikuun välisenä aikana Coloradon yliopis-

tollisessa sairaalassa 56 potilaalle tehtiin koronaariangiografia rannevaltimon kautta DARCA:lla ja 

61 potilaalle tehtiin koronaariangiografia reisivaltimon kautta CCA:lla. Tutkittavien potilaiden DAP 

koronaariangiografiassa laski 49% DARCA ryhmässä verrattuna CCA ryhmään. Kerma laski 30% 

DARCA ryhmässä. Läpivalaisuajassa ei ollut merkittävää eroa. DARCA ryhmässä tarvittavien ku-

vien määrä diagnoosin tekemistä varten väheni 44%. 

 

Lin ym. (2013) tutkimuksessa tutkittiin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä suurempiin säteilyannoksiin 

koronaariangiografiassa sekä yhden- että kahdensuunnanangiografialaitteilla kuvatessa. Tutkimus 

suoritettiin Sydneyssä suuressa opetussairaalassa. Tutkimukseen osallistui 602 potilasta kahdek-

san kuukauden aikana. 341 potilaalle tutkimus tehtiin yhdensuunnanlaitteella ja 261 potilaalle kah-

densuunnanlaitteella. Molemmissa ryhmissä miessukupuoli, sepelvaltimotauti ja aiempi ohitusleik-

kaus tarkoittivat merkittävästi suurempaa säteilyannosta. Kahdensuunnanlaitteella tehdyissä tutki-

muksissa myös toimenpiteen vaativuus, pistopaikka ja toimenpidettä suorittavan lääkärin kokemus 

vaikuttivat säteilyannoksiin. Pistopaikan ollessa rannevaltimo kahdensuunnanlaitteella, oli sätei-

lyannos suurempi. Kahdensuunnanlaitteella säteilyannokset olivat 17% suurempia kuin yhden-

suunnanlaitteella. 

 

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin viimeisen kuvan näyttö – toiminnon (LFH), ja kinekuvauksen 

vaikutuksia potilaan säteilyaltistukseen koronaariangiografiassa. Shah ym. (2014) tutkimukseen 
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osallistui 50 koronaariangiografiaan tulevaa potilasta. Potilaat jaettiin läpivalaisu (n=25) ja kinean-

giografia (n=25) ryhmään. Tutkimuksessa tutkittiin potilaiden saama pinta-annos, KAP ja ilma-

kerma. Läpivalaisuryhmässä potilaan pinta-annos oli 42% ja KAP oli 62% pienempi kuin kinean-

giografiaryhmässä. Myös ilmakerma (mGy) oli merkittävästi pienempi läpivalaisuryhmässä. Olcay 

ym. (2015) prospektiivisessa tutkimuksessa verrattiin DAP:ia, ilmakermaa ja läpivalaisuaikaa läpi-

valaisu- ja kineangiografiaryhmässä. Läpivalaisussa käytettiin viimeisen kuvan näyttöä. Läpiva-

laisuryhmässä oli 46 potilasta ja kineangiografiaryhmässä 82 potilasta. Ilmakerma ja DAP olivat 

suurempia ja läpivalaisuaika oli pidempi kineangiografiaryhmässä. Säteilyannokset olivat noin neljä 

kertaa suurempia kineangiografiaryhmässä, ja läpivalaisuaika oli 2 kertaa pidempi kuin läpiva-

laisuryhmässä.  

 

Ebrahimi ym. (2016) tutkimuksessa verrattiin säteilyaltistusta pulssausnopeuden, 15 f/s ja 7.5 f/s, 

mukaan. Tutkimukseen osallistui 39 potilasta, jotka jaettiin 15 f/s ja 7.5 f/s ryhmiin. Kaikki tutkimuk-

set suoritti yksi kokenut lääkäri ja pistopaikkana oli oikea reisivaltimo. Säteilyannos (mGy) oli mer-

kittävästi pienempi 7.5 f/s ryhmässä. Läpivalaisuajassa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa.  

6.2.2 Pistopaikan vaikutus potilaan säteilyaltistukseen 

Kuudessa tutkimuksessa käsiteltiin pistopaikan vaikutusta säteilyaltistukseen. Jokaisessa tutki-

muksessa oli erilainen näkökulma tutkittavaan asiaan. Pasley ym. (2016) tutkimuksessa tutkittiin 

vasemman rannevaltimon ja reisivaltimon kautta tehtyjen koronaariangiografioiden toimenpideai-

kaa ja säteilyannosta potilailla, joille on tehty aiemmin ohitusleikkaus. Tutkimukseen osallistui yh-

teensä 326 potilasta vuosien 2008-2012 välisenä aikana.  Toimenpideajoissa eikä säteilyannok-

sissa ollut merkittäviä eroja. Tarighatnia ym. (2017) tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää henki-

lökunnan ja potilaan säteilyannoksia tavallisimmissa koronaariangiografian projektioissa. Potilaat 

jaettiin ryhmiin pistopaikan, reisivaltimo (TFA) (n=101) ja rannevaltimo (TRA) (n=101), mukaan. 

Tutkimuksessa tutkittiin läpivalaisuaika, KAP ja ilmakerma. Potilaan säteilyaltistuksessa TFA- ja 

TRA-ryhmässä ei ollut merkittäviä eroja. Pancholy ym. (2015) tutkimuksessa verrattiin säteilyaltis-

tusta reisivaltimon (FA), vasemman rannevaltimon (LRA) ja oikean rannevaltimon (RRA) kautta 

tehdyissä koronaariangiografioissa. Tutkimukseen osallistui 1493 potilasta. Ilmakermassa, 

DAP:ssa ja läpivalaisuajassa ei ollut merkittäviä eroja pistopaikan mukaan. Ilmakermaan vaikutta-

via asioita olivat sukupuoli, diabetes, potilaan pituus ja paino, kuvasarjojen määrä, käytettyjen ka-

tetrien määrä sekä toimenpidettä suorittavan lääkärin kokemus.  
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Shah ym. (2016) tutkivat pistopaikan vaikutuksia säteilyaltistukseen potilailla, joilla oli ennustettu 

rannevaltimon kautta suoritetun koronaariangiografian epäonnistumisista. Tutkimukseen osallistui 

150 potilasta. Potilaat ryhmiteltiin pistopaikan mukaan, reisivaltimo (TFA), vasen rannevaltimo 

(LRA) ja oikea rannevaltimo (RRA). DAP oli 19%, kokonaissäteilyannos (mGy) oli 23% ja läpiva-

laisuaika oli 34% pienempi LRA ryhmässä kuin RRA ryhmässä. DAP, kokonaissäteilyannos ja lä-

pivalaisuaika oli merkittävästi pienempi pistopaikan ollessa reisivaltimo verrattuna oikeaan ja va-

sempaan rannevaltimoon.  

 

Vlachadis Castles ym. (2014) tutkimuksessa tutkittiin säteilyaltistusta koronaariangiografiassa pis-

topaikan ollessa rannevaltimo Melbournen sairaalan yksikössä, jossa on aiemmin tehty koronaari-

angiografioita vain reisivaltimon kautta. Tutkimukseen tarvittavat tiedot kerättiin takautuvasti kuu-

den kuukauden ajanjaksolta vuoden 2012 huhtikuusta alkaen. Tutkimukseen kerättiin yhteensä 

389 potilaan tutkimustiedot. Tutkimuksessa kerättiin kuuden kuukauden ajalta joka kuukaudelta 

erikseen koronaariangiografian DAP ja läpivalaisuaika. Läpivalaisuaika oli joka kuukausi pidempi 

rannevaltimoryhmässä verrattuna reisivaltimoryhmään. Myös DAP oli joka kuukausi suurempi pis-

topaikan ollessa rannevaltimo. 

 

Lo ym. (2012) prospektiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pistopaikan, rannevaltimon ja 

reisivaltimon, ja lääkärin kokemuksen vaikutusta säteilyaltistukseen koronaariangiografiassa. Tut-

kimukseen osallistui 100 potilasta. DAP:ssa ja läpivalaisuajassa ei ollut merkittäviä eroja pistopai-

kan mukaan. 

6.2.3 Henkilökunnan kokemuksen ja koulutuksen vaikutus potilaan säteilyaltistukseen 

Lo ym. (2012) tutkimuksessa lääkäri määriteltiin erittäin kokeneeksi, jos hän oli suorittanut yli 1000 

toimenpidettä tiettyä pistopaikkaa käyttäen. Kokeneeksi lääkäriksi luokiteltiin lääkärit, jotka olivat 

suorittaneet 500-1000 toimenpidettä, joissa oli tasaisesti käytetty sekä rannevaltimoa että reisival-

timoa pistopaikkana. Lääkärin kokemuksella oli selvä vaikutus säteilyaltistukseen. Kokeneen lää-

kärin suorittamissa koronaariangiografioissa DAP ja läpivalaisuaika olivat suurempia kuin erittäin 

kokeneen lääkärin.  
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Kuon ym. (2013) tutkimuksessa kehitettiin efektiivisen annoksen vähentämistekniikoita ja lyhyt-

kurssi säteilyaltistuksen vähennystekniikoista. Lyhytkurssiin kuului suullinen Power-Point esitys ja 

90 minuutin työpaja. Kurssin lyhytaikaisvaikutukset olivat vähentäneet säteilyaltistusta. Tutkimuk-

sen tarkoituksena oli tutkia kurssin pitkäaikaisvaikutuksia. DAP ja läpivalaisuaika mitattiin ennen 

kurssia (period I), kaksi kuukautta kurssin jälkeen (period II) ja kaksi vuotta kurssin jälkeen (period 

III). Jokaisella periodilla tutkittiin 70 koronaariangiografiasta potilaan DAP ja läpivalaisuaika. Toi-

sella periodilla verrattuna ensimmäiseen periodiin DAP oli merkittävästi laskenut, mutta läpivalaisu-

aika ei ollut vähentynyt. Kolmannella periodilla DAP oli laskenut 73%. Myös läpivalaisuaika oli mer-

kittävästi lyhyempi.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kirjallisuuskatsaukseen valituissa tutkimuksissa potilaan säteilyaltistus vaihteli huomattavasti. DAP 

oli 8.5 – 95.64 Gycm², ilmakerma oli 141.2 – 769.52 mGy, pinta-annos oli 158.2 - 272.5 mGy, KAP 

oli 1323 – 7855 μGym² ja läpivalaisuaika oli 1.3 – 7.45 min. Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttivat 

tutkimusaineiston mukaan tutkimuslaite, tekniset valinnat, tutkimus- ja potilaskohtaiset tekijät sekä 

lääkärin kokemus ja koulutus.  

 

DARCA:lla suoritetussa tutkimuksessa potilaan säteilyaltistus oli pienempi verrattuna perinteiseen 

koronaariangiografialaitteeseen. Kahdensuunnan angiografialaitteella potilasannokset olivat suu-

rempia kuin yhdensuunnan angiografialaitteella. Käytettäessä viimeisen kuvan näyttöä potilasan-

nokset olivat pienempiä kuin kinekuvauksessa. Pulssausnopeuden ollessa 7.5 f/s potilaiden sätei-

lyaltistus oli pienempi verrattuna 15 f/s.  

 

Tutkimuskohtaiset tekijät, jotka vaikuttivat potilaan säteilyaltistukseen, olivat tutkimuksen vaati-

vuus, käytettyjen katetrien määrä, kuvasarjojen määrä sekä pistopaikka. Kuusi tutkimusta käsitteli 

pistopaikan vaikutusta säteilyaltistukseen kukin omasta näkökulmastaan. Näistä neljässä tutkimuk-

sessa pistopaikka ei ollut vaikuttanut merkittävästi potilaan säteilyaltistukseen. Shah ym. (2016) 

tutkimuksessa reisivaltimon kautta suoritetuissa koronaariangiografioissa potilaan säteilyaltistus oli 

pienempi verrattuna rannevaltimoiden kautta suoritettuihin. Tutkimuksessa tutkittiin vain potilaita, 

joilla oli ennustettu rannevaltimon kautta suoritetun koronaariangiografian epäonnistumista.  Myös 

Vlachadis Castles ym. (2014) tutkimuksessa reisivaltimon ollessa pistopaikkana potilaan säteilyal-

tistus oli pienempi verrattuna rannevaltimoon. Tutkimus suoritettiin yksikössä, jossa aiemmin oli 

käytetty vain reisivaltimoa pistopaikkana. Potilaskohtaisia tekijöitä olivat sukupuoli, pituus, paino, 

painoindeksi, sepelvaltimotaudin vakavuus, aiempi ohitusleikkaus ja diabetes.  

 

Kun koronaariangiografian teki kokeneempi lääkäri, oli potilaansäteilyaltistus merkittävästi pie-

nempi. Myös lääkärin saama koulutus vähensi potilaan säteilyaltistusta. 
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8 POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Kirjallisuuskatsaus pyrki vastaamaan tutkimuskysymyksiin: millainen on potilaan säteilyaltistus ko-

ronaariangiografiassa ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet potilaan säteilyaltistukseen koronaariangio-

grafiassa. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella potilaiden säteilyannoksissa ja läpivalai-

suajoissa oli suuria eroja. Kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista löytyi useita tekijöitä, 

jotka vaikuttavat potilaan säteilyaltistukseen.  

 

Tutkimusten DAP vaihteli 8.5 – 95.64 Gycm². Kun tätä verrataan Suomessa asetettuun vertailuar-

voon sepelvaltimoiden varjoainetutkimukselle (30 Gycm²), voidaan todeta, että osassa tutkimuk-

sista DAP on huomattavasti suurempi. Tutkimusten läpivalaisuaika vaihteli 1.3 – 7.45 min. Verra-

tessa tätä Säteilyturvakeskuksen päätöksessä esitettyyn tyypilliseen läpivalaisuaikaan (4 min), 

osassa kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa myös läpivalaisu aika on huomattavasti pidempi.  

 

Shah ym. (2014) tutkimuksessa potilaiden pinta-annos oli läpivalaisuryhmässä 158.2 mGy ja ki-

neangiografiaryhmässä 272.5 mGy. Determinististen iho vaurioiden kynnysarvo on 2 Gy. Kun näitä 

verrataan, voidaan todeta, että Shah ym. 2014 tutkimuksessa potilaiden saamat säteilyannokset 

eivät ylittäneet ihovaurioiden kynnysarvoja.   

 

DARCA:lla sepelvaltimo (oikea tai vasen) voidaan kuvata kokonaisuudessaan yhdellä kuvasarjalla. 

Gantryn liikerata on suunniteltu 3D-mallien avulla, jotta saadaan vähennettyä suonien koon vääris-

tymistä kuvissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käyttämällä DARCA:a saadaan vähen-

nettyä säteilyannoksia.  (Giuberti ym. 2014.) Koronaariangiografia voidaan suorittaa myös yhden- 

tai kahdensuunnanangiografialaitteella. Kahdensuunnan angiografialaitteella voidaan tallentaa 

kaksi angiografiakuvasarjaa yhtä aikaa yhden varjoaineruiskutuksen, kun taas yhdensuunnan lait-

teella voidaan ottaa vain yksi kuvasarja kerrallaan. (Lin ym. 2013.) Kirjallisuuskatsauksen tulosten 

mukaan DARCA oli yhteydessä huomattavasti pienempiin potilasannoksiin verrattuna perinteiseen 

koronaariangiografialaitteeseen. Kun taas verrataan kahden- ja yhdensuunnanlaitteita, kahden-

suunnanlaitteella suoritetuissa tutkimuksissa potilaan säteilyaltistus oli suurempi. Lin ym. (2013) 
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tutkimuksen mukaan tämä johtuu luultavasti siitä, että kahdensuunnanlaite on teknisesti vaativampi 

ja sen käyttöön tarvitaan enemmän osaamista ja kokemusta verrattuna yhdensuunnanlaitteeseen. 

 

Kinekuvauksessa käytetään suurta määrää säteilyä, jotta saadaan sarja hyvänlaatuisia kuvia, 

joissa on mahdollisimman vähän kohinaa. Säteilyannos voi olla 15 kertaa suurempi kinekuvauk-

sessa kuin läpivalaisussa. Kinekuvasarjojen pituus ja määrä vaikuttavat potilaan saamaan sätei-

lyaltistukseen invasiivisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä. Viimeisen kuvan näytöllä, viimeisin ku-

vasarja jää näytölle näkyviin, mikä mahdollistaa sen, että lääkäri voi tutkia kuvaa niin pitkään kuin 

on tarve ilman säteilynkäyttöä. (Olcay ym. 2015.) Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan käyttä-

mällä viimeisen kuvan näyttöä koronaariangiografiassa voidaan vähentää potilaan säteilyaltistusta 

merkittävästi.  

 

Säteilyaltistus koronaariangiografiassa on suoraan verrannollinen pulssausnopeuteen (f/s). Aiem-

min koronaariangiografiassa käytettiin pulssausnopeutena 30 f/s. Kuvantamistekniikan ja -laittei-

den kehityksen johdosta suurin osa lääkäreistä käyttää pulssausnopeutena 15 f/s. (Ebrahimi ym. 

2016.) Ebrahimi ym. (2016) tutkimuksessa potilaan säteilyaltistus oli 433.7 mGy käytettäessä 15 

f/s ja 252.2 mGy käytettäessä 7.5 f/s. Potilaan säteilyannos väheni siis merkittävästi. Läpivalai-

suajassa ei ollut merkittävää eroa pulssausnopeuden mukaan.  

 

Koronaariangiografiassa rannevaltimon käyttäminen pistopaikkana on yleistynyt. Tulokset tutki-

muksissa, joissa verrataan säteilyaltistusta rannevaltimon ja reisivaltimon kautta tehdyissä koro-

naariangiografioissa olivat vaihtelevia. Huoli suuremmasta säteilyaltistuksesta rannevaltimon ol-

lessa pistopaikka, voi vähentää pistopaikan käyttöä. On kuitenkin tutkittu, että rannevaltimo pisto-

paikkana vähentää pistopaikan vuotoa, suuria verenkierron komplikaatioita ja kuolleisuutta. Lisäksi 

se on potilaiden mielestä parempi pistopaikka ja on taloudellisempi verrattuna reisivaltimoon pisto-

paikkana. Näistä syistä johtuen ESC (European Society of Cardiology) suosittaa rannevaltimoa 

ensisijaisena pistopaikkana. (Pancholy ym. 2015; Pasley ym. 2016.) Neljässä kirjallisuuskatsauk-

sen tutkimuksessa pistopaikalla ei ollut merkittävää vaikutusta potilaan säteilyaltistukseen. Pasley 

ym. (2016) tutkimuksen mukaan ohitusleikatuille potilaille voidaan tehdä koronaariangiografia myös 

vasemman rannevaltimon kautta ilman, että se vaikuttaa merkittävästi toimenpideaikaan tai sätei-

lyannokseen.  Kahdessa tutkimuksessa reisivaltimon ollessa pistopaikka, potilaan säteilyaltistus 

väheni verrattuna rannevaltimoon. Shah ym. (2016) tutkimukseen osallistui vain potilaat, joilla oli 

ennustettu rannevaltimon kautta tehdyn koronaariangiografian epäonnistumista. Reisivaltimon 

kautta tehdyissä koronaariangiografioissa potilaan säteilyaltistus väheni verrattuna rannevaltimon 
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kautta tehtyihin tutkimuksiin.  Tutkimustuloksesta voidaan päätellä, että potilaan säteilyaltistuksen 

kannalta reisivaltimo on optimaalisin pistopaikka, potilailla, joilla on ennustettu rannevaltimon 

kautta tehdyn tutkimuksen epäonnistumista. Myös Vlachadis Castles ym. (2014) tutkimuksessa 

reisivaltimon kautta tehdyissä tutkimuksissa potilaan säteilyaltistus väheni verrattuna rannevalti-

moon, yksikössä, jossa oli aiemmin käytetty pistopaikkana vain reisivaltimoa. Tutkimus osoittaa, 

että läpivalaisuaika ja DAP ovat korkeampia alkuvaiheessa, kun siirrytään käyttämään rannevalti-

moa pistopaikkana yksikössä, jossa aiemmin pistopaikkana on käytetty vain reisivaltimoa.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan lääkärin kokemus ja koulutus vaikuttavat oleellisesti poti-

laan säteilyaltistukseen koronaariangiografiassa. Lo ym. (2012) tutkimus osoitti, että kun koronaa-

riangiografian suorittaa erittäin kokenut lääkäri, DAP ja läpivalaisuaika vähenevät verrattuna koke-

neen lääkärin suorittamaan koronaariangiografiaan. Kuon ym. (2013) tutkimuksessa lääkäreille jär-

jestetty lyhytkurssi annosvähennystekniikoista vaikutti merkittävästi potilaan säteilyaltistukseen. 

Näistä tuloksista huomaa, kuinka tärkeää on, että säteilytyötä tekevät saavat säännöllisesti koulu-

tusta säteilysuojelusta. 

 

Pancholy ym. (2015) tutkimuksen mukaan ilmakermaan vaikuttivat potilaan sukupuoli, diabetes, 

pituus, paino, kuvasarjojen määrä, katetrien määrä sekä toimenpidettä suorittavan lääkärin koke-

mus. Lin ym. (2013) tutkimuksen mukaan sekä yhdensuunnan- että kahdensuunnan angiografia-

laitteella suoritetuissa koronaariangiografioissa miessukupuoli, sepelvaltimotauti ja aiempi ohitus-

leikkaus tarkoittivat merkittävästi suurempaa säteilyannosta. Kun koronaariangiografiassa käytet-

tiin kahdensuunnanlaitetta, myös toimenpiteen vaativuus, pistopaikka ja toimenpidettä suorittavan 

lääkärin kokemus vaikuttivat potilaan säteilyannoksiin. Potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavat siis 

monet potilas- ja tutkimuskohtaiset tekijät.  

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen eettisyyteen liitetään tutkimuksen laatu ja luotettavuus, mihin kuuluvat myös luotetta-

vuus- ja arviointikriteerit. Tutkijan eettiset valinnat ja tutkimuksen uskottavuus kulkevat käsi kä-

dessä. Uskottavuus perustuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen. Rehellisyys, huolelli-

suus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimusten arvioin-

nissa kuuluvat hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät 
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tulee olla eettisesti kestäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. Lisäksi hyvään tieteelli-

seen käytäntöön kuuluu kunnioittaa muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 127, 132.)  

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällisen väljyyden takia sen kaikissa vaiheissa korostuu 

tutkijan valintojen ja raportoinnin eettisyys. Tutkimuskysymyksen muodostamisessa eettisyys nä-

kyy näkökulman huolellisessa ja subjektiivisen vaikutuksen tunnistavassa taustatyössä. Tutkimus-

etiikan noudattaminen on tärkeää aineiston valinta- ja käsittelyvaiheessa, jolloin korostuu rapor-

toinnin oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja rehellisyys. Tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta 

parantaa koko tutkimusprosessin läpinäkyvä ja johdonmukainen eteneminen tutkimuskysymyksistä 

johtopäätöksiin. (Kangasniemi ym. 2013, 297-299.) 

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta kuvataan metodikirjallisuudessa usein validiteetin ja reliabili-

teetin kautta. Validiteetti kuvaa sitä, että tutkimuksessa tutkitaan sitä, mitä on luvattu. Reliabiliteetti 

kuvaa tutkimustulosten toistettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009,136.) Kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen luotettavuus perustuu siihen, että aineiston valinnassa painotetaan aikaisempien tutki-

muksien sisältöä ja miten se vastaa tutkimuskysymykseen. (Kangasniemi ym. 2013, 298.) Tutki-

muksen sisäänottokriteerit tulee olla kuvattu täsmällisesti ja niiden tulee olla johdonmukaiset ja 

tarkoituksenmukaiset suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Tämä ehkäisee systemaattisia virheitä. 

(Johansson, Axelin, Stolt, & Ääri 2007, 48.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa tehtiin ensin tarkka 

suunnitelma, jonka mukaan edettiin. Suunnitelmavaiheessa asetettiin tarkat sisäänotto- ja poissul-

kukriteerit, joiden mukaan aineisto valittiin. Sisäänotto- ja poissulkukriteereiden avulla pystytään 

varmistamaan, että valittu aineisto on tutkimuksen kannalta oleellinen. Kirjallisuuskatsauksessa 

käytettiin eksplisiittistä aineiston valinta tapaa. Eksplisiittisessä aineiston valintatavassa tutkimuk-

sen luotettavuutta heikentää aineiston valinnan puutteellinen kuvaus (Kangasniemi ym. 2013, 298). 

Tutkimus pyrittiin suorittamaan rehellisesti ja huolellisesti. Kirjallisuuskatsauksen eri vaiheet on ra-

portoitu tarkasti. Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisen kaikista vaiheista lisää laadul-

lisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232).  

 

Pasley ym. (2016) tutkimuksessa potilaan säteilyannosta kuvattiin yksiköllä μGy/m². Tämä tulkittiin 

kirjoitusvirheeksi, joka tarkoittaa μGym². Osa tutkimusaineiston säteilyannoksista muunnettiin toi-

seen yksikköön, jotta säteilyannokset ovat samassa yksikössä, mikä helpottaa tulosten luetta-

vuutta. Annosyksiköiden muunnokset voivat lisätä virheen mahdollisuutta tuloksissa. Muunnokset 

tehtiin huolellisesti ja tarkistettiin useampaan kertaan.  



  

37 

 

Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaation avulla voidaan tar-

kentaa tutkimuksen validiutta. Tutkijatriangulaatio tarkoittaa, että tutkimuksessa on aineistonkerää-

jinä ja tulosten analysoijina useampia tutkijoita. (Hirsijärvi ym. 2009, 233.) Tämä kirjallisuuskatsaus 

on suoritettu vain yhden tutkijan toimesta, mikä voi heikentää sen luotettavuutta. Aineiston haku 

vaiheessa konsultoitiin Oulun ammattikorkeakoulun informaatikkoa, jotta hakusanat ja -lause olisi-

vat mahdollisimman hyviä. Koska aineisto oli kokonaan englanninkielinen, käännöstyössä vaadit-

tiin tarkkuutta. Aineiston redusoinnissa konsultoitiin ohjaavaa opettajaa, jotta käännökset olisivat 

luotettavia. Luotettavuuden varmistamiseksi ja käännösvirheiden välttämiseksi kirjallisuuskatsauk-

seen ei valittu muun kielisiä tutkimuksia. Tämä on voinut jättää valitusta aineistosta pois muilla 

kielillä julkaistuja tutkimuksia, jotka olisivat olleet tutkimuskysymysten kannalta oleellisia. Lisäksi 

kirjallisuuskatsaukseen valittiin vain tutkimuksia, jotka olivat saatavilla ilmaiseksi. Myös tämä on 

voinut jättää maksullisia oleellisia tutkimuksia aineiston ulkopuolelle.  

8.3 Omat oppimiskokemukset 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tekeminen on opettanut paljon opinnäytetyö- ja tutkimusproses-

sista. Olen oppinut kirjallisuuskatsauksen eri vaiheet ja huomannut jokaisen vaiheen merkityksen. 

Prosessin aikana olen huomannut, kuinka tärkeää on suunnitelman tekeminen. Kun suunnitelma 

on tehty huolellisesti, on itse kirjallisuuskatsauksen tekeminen helpompaa. Suunnitelmavaiheessa 

perehdyin tarkemmin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tutkimusmetodologiaan.  

 

Aineistonhakuvaiheessa elektroninen tiedonhaku tuli tutuksi. Opin käyttämään paremmin Ebscoa, 

Science Directiä ja PubMediä. Mielestäni olen kehittynyt tiedonhaussa, mikä auttaa omassa am-

matillisessa kehityksessä. Tutkimusaineiston valintaprosessin koin haastavana, ja käytinkin siihen 

paljon aikaa. Hakutuloksia oli paljon ja aluksi oli vaikea karsia epäoleellisia tutkimuksia pois. Pois-

sulkuvaiheessa tärkeintä oli miettiä vastaako tutkimus kattavasti kirjallisuuskatsauksen tutkimusky-

symyksiin. Aineiston analyysivaiheessa opin pelkistämään, ryhmittelemään ja käsitteellistämään 

aineistoa. Lisäksi opin uutta tietoa koronaariangiografiasta. 

 

Koska aineisto oli englanniksi, ammatillinen englanninkielentaitoni kehittyi. Sain hyödyllistä tietoa 

potilaan säteilyaltistuksesta koronaariangiografiassa, jota pystyy soveltamaan myös käytännön 

työhön.  
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8.4 Jatkotutkimushaasteet 

Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus käsitteli potilaan säteilyaltistusta koronaariangiografiassa. Ai-

neiston hakuprosessissa tuli vastaan useampia tutkimuksia, jotka käsittelivät myös muiden sydä-

men angiografiatoimenpiteiden potilasannoksia. Jatkotutkimushaasteena voisi olla potilaan sätei-

lyaltistus muissa sydämen angiografiatoimenpiteissä, esimerkiksi pallolaajennuksessa.  
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TUTKIMUSAINEISTON REDUSOINTI LIITE 1 

 

Alkuperäisilmaisut Pelkistetyt ilmaisut 

Dual-Axis Rotational Coronary Angiography DARCA  

Conventional Coronary Angiography Perinteinen koronaariangiografialaite (CCA) 

Cine mode Kinekuvaus 

Fluoroscopy-save function / Last fluoroscopy hold Viimeisen kuvan näyttö 

Single-plane Yhdensuunnan angiografialaite 

Biplane Kahdensuunnan angiografialaite 

Frames per second  Pulssausnopeus 

Left radial artery approach Vasen rannevaltimo pistopaikkana 

Right radial artery approach Oikea rannevaltimo pistopaikkana  

Femoral artery approach Reisivaltimo pistopaikkana 

Dose area product DAP, annoksen ja pinta-alan tulo 

Kerma-area product KAP, annoksen ja pinta-alan tulo 

Air Kerma Ilmakerma 

Peak skin dose Pinta-annos 

Fluoroscopy time Läpivalaisuaika 

Operator experience Lääkärin kokemus 

Expert operator Erittäin kokenut lääkäri 

Intermediate operator Kokenut lääkäri 

Mini-Course in Radiation-Reducing Techniques Lyhytkurssi säteilyaltistuksen vähennystekniikoista 

Sex Sukupuoli 

BMI Potilaan painoindeksi 

Weight Potilaan paino 

Height Potilaan pituus 

Severity of CAD Sepelvaltimotaudin vakavuus 

Diabetes mellitus Diabetes 

The presence of coronary artery bypass grafts Aiempi ohitusleikkaus 

Number of angiograms Kuvasarjojen määrä 

Number of catheters used Katetrien määrä 

Procedural complexity Toimenpiteen vaativuus 

  



  

44 

TUTKIMUSARTIKKELIEN KESKEINEN SISÄLTÖ LIITE 2 

 

Tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tulokset Potilaan säteilyaltistus 

A randomized trial comparing 
dual-axis rotational versus 
conventional coronary angi-
ography in a population with 
a high prevelance of coronary 
artery disease. 

Verrata DARCA:n ja perin-
teisen angiografialaitteen 
(CCA) turvallisuutta, sätei-
lyannoksia ja varjoaineen 
määrää potilaspopulaati-
ossa, jossa sepelvaltimo-
taudin sairastuvuus on 
suuri.  

Kokonaissäteilyannos oli 
51.3 % pienempi DARCA 
ryhmässä. Lisäksi toimen-
pideaika oli 15.6 % pidempi 
kuin CCA ryhmässä   

DAP: CCA 30 Gycm² / DARCA 
20 Gycm² 
 
KERMA: CCA 542,1 mGy / 
DARCA 269,5 mGy 
 
Läpivalaisuaika: CCA 2 min 
45s / DARCA 3 min 1s 

Comparison of a safety strat-
egy using transradial access 
and dual-axis rotational coro-
nary angiography with trans-
femoral access and standard 
coronary angiography. 

Verrataan DARCA:n (pisto-
paikkana rannevaltimo) ja 
perinteisen angiografialait-
teen (pistopaikkana reisi-
valtimo) vaikutusta sätei-
lyaltistukseen ja varjoai-
neen määrään. 

DARCA ryhmässä DAP 
laski 49 % ja ilmakerma 
laski 30 % verrattuna perin-
teiseen angiografiaan. 
DARCA ryhmässä kuvasar-
jojen määrä laski merkittä-
västi.  

DAP: CCA (reisivaltimo) 66,7 
Gycm² / DARCA (ranneval-
timo) 34,2 Gycm² 
 
KERMA: CCA (reisivaltimo) 
769,52 mGy / DARCA (ranne-
valtimo) 384,83 mGy  
 
Läpivalaisuaika: CCA (reisival-
timo) 6,3 min / DARCA (ranne-
valtimo) 6,1 min 

Effectiveness of fluorography 
versus cineangiography at 
reducing radiation exposure 
during diagnostic coronary 
angiography. 

Verrataan läpivalaisulla ja 
kineangiografialla tehtyjen 
diagnostisten koronaarian-
giografioiden potilaan saa-
maa säteilyaltistusta. Läpi-
valaisussa käytettiin viimei-
sen kuvan näyttöä.   

Läpivalaisuryhmässä poti-
laan pinta-annos oli 42% ja 
KAP oli 62% pienempi ver-
rattuna kineangiografiaryh-
mään. 

PINTA-ANNOS: Läpivalaisu 
158,2 mGy / Kineangiografia 
272,5 mGy 
 
KAP: Läpivalaisu 1323 μGym² / 
Kineangiografia 3451 μGym² 

Comparison of fluoro and 
cine coronary angiography: 
Balancing acceptable out-
comes with a reduction in ra-
diation dose. 

Tutkitaan viimeisen kuvan 
näytön (LFH) vaikutusta sä-
teilyaltistukseen ja kuvan-
laatuun. Verrataan läpiva-
laisua, jossa käytetään vii-
meisen kuvan näyttöä ki-
neangiografiaan 

Säteilyannokset olivat 4 krt 
suurempia kineangiogra-
fiaryhmässä ja läpivalaisu-
aika oli 2 krt pidempi verrat-
tuna läpivalaisuryhmään. 

DAP: Läpivalaisu 11,3492 
Gycm² / Kineangiografia 50 
,05898 mGycm² 
 
ILMAKERMA: Läpivalaisu 
141,2 mGy / Kineangiografia 
660,46 mGy 
 
Läpivalaisuaika: Läpivalaisu 
1,66 min / Kineangiografia 3,87 
min 

Optimisation of coronary an-
giography exposures re-
quires a multifactorial ap-
proach and careful proce-
dural definition. 

Tutkia tekijöitä, jotka nosta-
vat säteilyannoksia sekä 
yhdensuunnan- että kah-
densuunnan laitteilla suori-
tetuissa koronaariangiogra-
fiassa. Lisäksi tarkoitus 
määrittää sairaalakohtaiset 
vertailuarvot.  

Molemmissa ryhmissä 
miessukupuoli, sepelvalti-
motauti ja aiempi ohitusleik-
kaus tarkoittivat merkittä-
västi korkeampaa sätei-
lyannosta. Kahdensuunnan 
angiografiassa säteilyan-
nokseen vaikuttivat lisäksi 
toimenpiteen vaativuus, si-
säänmenopaikka ja toimen-
pidettä suorittavan lääkärin 
kokemus. 

DAP: Yhdensuunnanlaite 30,4 
Gycm² / Kahdensuunnanlaite 
38,4 Gycm² 
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Effect of low-frame invasive 
coronary angiography on ra-
diation and image quality. 

Verrata säteilyaltisusta ko-
ronaariangiografiassa 7.5 
s/f ja 15 s/f pulssinopeu-
della.  

Kokonaissäteilyaltistus oli 
merkittävästi pienempi käy-
tettäessä 7.5 f/s pulssino-
peutta.  

Säteilyannos (mGy): 15 f/s 
433,7 mGy / 7.5 f/s 252,2 mGy 
 
Läpivalaisuaika: 15 f/s 1.7 min 
/ 7.5 f/s 1.8 min 

Left radial versus femoral ac-
cess for coronary angi-
ography in post-coronary ar-
tery bypass graft surgery pa-
tients. 

Verrata pistopaikkojen (va-
sen rannevaltimo ja reisi-
valtimo) vaikutusta ohitus-
leikattujen potilaiden sätei-
lyaltistukseen koronaarian-
giografiassa.  

Toimenpideajoissa ja sätei-
lyannoksissa ei tilastolli-
sesti merkittäviä eroja. 

KAP: Reisivaltimo 7855 μGym² 
/ Rannevaltimo 6825 μGym² 
 
Toimenpideaika: Reisivaltimo 
35 min / Rannevaltimo 37 min 

Beam projections and radia-
tion exposure in transradial 
and transfemoral approaches 
during coronary angiography.  

Verrata potilaiden ja työnte-
kijöiden säteilyaltistusta ta-
vallisimmissa projektioissa 
rannevaltimon ja reisivalti-
mon kautta tehdyissä koro-
naariangiografioissa. 

Potilaiden annoksissa ei ol-
lut merkittäviä eroja pisto-
paikan mukaan. LAO 
caudal (50°/30°) projekti-
ossa oli korkein potilaan sä-
teilyannos ja RAO (30°) 
projektiossa pienin potilaan 
säteilyannos. 
 

ILMAKERMA: Rannevaltimo 
197,88 mGy / Reisivaltimo 
195,31 mGy 
 
KAP: Rannevaltimo 1527,21 
uGym² / Reisivaltimo 1513,17 
uGym² 
 
Läpivalaisuaika: Rannevaltimo 
2.83 min / Reisivaltimo 2.93 
min 

Effect of vascular access site 
choice on radiation exposure 
during coronary angiography. 

Verrataan säteilyaltistusta 
pistopaikan mukaan; reisi-
valtimo, vasen ranneval-
timo ja oikea rannevaltimo.  

Ilmakermassa, DAP:ssa ja 
läpivalaisuajassa ei merkit-
täviä eroja pistopaikan mu-
kaan. Tilastollisesti merkit-
täviä yhteyksiä ilmakerman 
kanssa olivat; ikä, suku-
puoli, diabetes, pituus, 
paino, kuvasarjojen määrä, 
katetrien määrä ja lääkärin 
kokemus. 

Ilmakerma: Reisivaltimo 421 
mGy / Vas. rannevaltimo 454 
mGy / Oik. rannevaltimo 485 
mGy  
 
DAP: Reisivaltimo 25.4 Gycm² 
/ Vas. rannevaltimo 26.6 Gycm² 
/ Oik. rannevaltimo 27.7 Gycm² 
 
Läpivalaisuaika: Reisivaltimo 
1.3 min / Vas. rannevaltimo 1.3 
min / Oik. rannevaltimo 1.33 
min 

Effect of left versus right ra-
dial artery approach for coro-
nary angiography on radia-
tion parameters in patients 
with predictors of transradial 
access failure. 

Verrataan säteilyannoksia 
pistopaikan mukaan (vasen 
rannevaltimo ja oikea ran-
nevaltimo) potilailla, joilla 
on ennustettu rannevalti-
mon kautta tehdyn koro-
naariangiografian epäon-
nistumista. Lisäksi verra-
taan säteilyannoksia pisto-
paikan ollessa ranneval-
timo ja reisivaltimo sa-
massa potilaspopulaati-
ossa 

DAP oli 19 %, kokonaissä-
teilyannos 23 % ja läpiva-
laisuaika 34 % pienempi 
pistopaikan ollessa vasen 
rannevaltimo verrattuna oi-
keaan rannevaltimoon. Pis-
topaikan ollessa reisival-
timo DAP, kokonaissätei-
lyannos ja läpivalaisuaika 
oli merkittävästi pienempiä 
kuin rannevaltimo ryh-
missä. 

DAP: Vas. rannevaltimo 34.11 
Gycm² / Oik. rannevaltimo 
41.91 Gycm² / Reisivaltimo 
24.5 Gycm² 
 
KERMA: Vas. rannevaltimo 
411 mGy / Oik. rannevaltimo 
537 mGy / Reisivaltimo 345 
mGy 
 
Läpivalaisuaika: Vas. ranneval-
timo 3.7 min / Oik. rannevaltimo 
5.6 min / Reisivaltimo 2.3 min 

Radiation exposure with the 
radial approach for diagnostic 
coronary angiography in a 
centre previously performing 
purely the femoral approach. 

Verrataan säteilyannoksia 
rannevaltimon ja reisivalti-
mon kautta tehdyissä koro-
naariangiografioissa yksi-
kössä, jossa koronaarian-
giografiat on aiemmin tehty 
reisivaltimon kautta. 

Rannevaltimoryhmässä lä-
pivalaisuaika ja DAP olivat 
merkittävästi suurempia 
6kk tutkimusaikana. Tutki-
mus demonstroi, kuinka sä-

DAP: Rannevaltimo 95.64 
Gycm² / Reisivaltimo 70.25 
Gycm² / Kaikki 77.37 Gycm² 
 
Läpivalaisuaika: Rannevaltimo 
7.45 min / Reisivaltimo 4.59 
min / Kaikki 5.39 min 
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teilyaltistus kasvaa ranne-
valtimoryhmässä muutos-
vaiheessa. 

Impact of access site selec-
tion and operator expertise 
on radiation exposure; a con-
trolled prospective study. 

Testata hypoteesia, että 
rannevaltimo pistopaikkana 
ei lisää säteilyaltistusta, kun 
muut tekijät ovat kontrol-
loitu. Toinen hypoteesi; lää-
kärin kokemus on tärkeä te-
kijä säteilyaltistuksessa. 

Kun toimenpiteen teki koke-
nut lääkäri, säteilyannok-
sissa ei ollut merkittäviä 
eroja eri pistopaikojen mu-
kaan. Kun verrattiin koke-
nutta ja keskitason koke-
muksen omaavaa lääkäriä, 
ilmeni merkittäviä eroja sä-
teilyannoksissa. Läpiva-
laisu- ja toimenpideaika oli 
pidempi keskitason koke-
muksen omaavilla. Ranne-
valtimo ei tarkoita suurem-
paa säteilyannosta. 

DAP: Erittäin kokenut lääkäri, 
rannevaltimo 21.7 Gycm² / Erit-
täin kokenut lääkäri, reisival-
timo 22.4 Gycm² / Kokenut lää-
käri, rannevaltimo 25.4 Gycm² / 
Kokenut lääkäri, reisivaltimo 
25.2 Gycm² 
 
Läpivalaisuaika: Erittäin koke-
nut lääkäri, rannevaltimo 1.9 
min / Erittäin kokenut lääkäri, 
reisivaltimo 1.7 min / Kokenut 
lääkäri, rannevaltimo 2.4 min / 
Kokenut lääkäri, reisivaltimo 
2.2 min 

Long term efficacy of a mini-
course in radiation-reducing 
techniques in invasive cardi-
ology. 

On kehitetty minikurssi sä-
teilyaltistuksen vähen-
nystekniikoista, johon sisäl-
tyy suullinen power point 
esitys ja 90 min työpaja Tar-
koituksena tutkia minikurs-
sin pitkäaikaisvaikutuksia 
potilaan säteilyaltistukseen. 
Säteilyaltistusta tutkittu en-
nen kurssia (period I), kaksi 
kuukautta kurssin jälkeen 
(period II) ja kaksi vuotta 
kurssin jälkeen (period III) 

Lyhytaikaisvaikutukset; 
DAP laski. Pitkäaikaisvai-
kutukset; DAP laski 73 %. 
Läpivalaisu aika laski 180 
sekuntista 120 sekuntiin. 

DAP: period I 31.4 Gycm² / pe-
riod II 15.8 Gycm² / period III 
8.5 Gycm² 
 
Läpivalaisuaika: period I 180 s 
/ period II 172 s / period III 120 
s 

 


