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Vuonna 2018 tietokonetomografiatutkimus-
ten määrä oli 9,5 % kaikista Suomessa tehdyistä 
röntgentutkimuksista. Tutkimusten nopeus ja diag-
nostiset ominaisuudet ovat nostaneet tietokonetomo-
grafian merkittävään asemaan potilaiden hoidon 
suunnittelussa ja seurannassa. Haittapuolena ovat 
tutkimusten suhteellisesti suuremmat säteilyaltistuk-
set verrattuna muihin kuvantamismenetelmiin, mikä 
on johtanut potilaiden lisääntyneeseen altistumiseen 
ionisoivalle säteilylle viimeisinä vuosikymmeninä. 
Tämä korostuu potilailla, joille tehdään tutkimuk-
sia toistuvasti, johtuen kumulatiivisen kokonaisan-
noksen kasvamisesta. Säteilyaltistukseen liittyvien 
riskien vuoksi röntgenhoitajien on harjoitettava 
annosoptimointia, jotta tutkimusten riskit saadaan 
minimoitua ja hyödyt maksimoitua. Röntgenhoita-
jan tietotaidot kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen 
liittyvistä tekijöistä ovat merkittävässä asemassa tie-
tokonetomografian annosoptimoinnissa.

Säteilyaltistuksen optimointi
Tietokonetomografian säteilyaltistus voi vaihdella 
teknologiasta ja laitemalleista riippumatta eri lait-
teiden ja sairaaloiden välillä. Vaihtelu voidaan se-

littää puutteellisella optimoinnilla. Tietokonetomo-
grafiatutkimusten lisääntyminen korostaa annosop-
timoinnin merkitystä, jotta potilaita ei altisteta tar-
peettomalle säteilylle. Säteilyaltistuksen alentamisen 
ei kuitenkaan tule olla absoluuttista säteilymäärän 
vähentämistä, vaan paras keino on keskittyä sätei-
lyaltistuksen optimointiin. 

Säteilyaltistuksen optimoinnissa tulee kiinnittää 
huomiota kliiniseen indikaatioon, potilaan yksilölli-
siin ominaisuuksiin sekä kuvanlaadun diagnostisuu-
den ylläpitämiseen. Röntgenhoitajan keskeisimmät 
optimointikeinot kirjallisuuskatsauksen mukaan 
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Röntgenhoitajan rooli  
TT:n annosoptimoinnissa 
on suuri
Röntgenhoitajan on mahdollista vähentää potilaille aiheutuvaa 
säteilyaltistusta muun muassa oikeaoppisilla kuvausparametrien 
muutoksilla.
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Kuvio 1. Röntgenhoitajan annosoptimointikeinot tietokone-
tomografiassa.
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ovat potilaan oikeaoppinen keskittämi-
nen, kuvausalueen rajaaminen, ylimää-
räisten kuvasarjojen välttäminen, oikean 
kuvanlaadun valitseminen, putkivirran 
sekä putkijännitteen säätäminen potilaan 
koon ja kehonkoostumuksen mukaan 
sekä potilasohjaus (Kuvio 1).

Kokonaisannoksen 
muutokset 

annostutkimuksessa
Röntgenhoitajan toimien vaikutusta sä-
teilyaltistukseen vartalon monivaihe tie-
tokonetomografiatutkimuksessa tutkittiin 
annostutkimuksen avulla. Tutkimuspro-
tokolla sisältää keuhkojen ja ylävatsan 
kuvantamisen arteriavaiheessa ja koko 
vatsan kuvantamisen venavaiheessa. 
Aineisto koostui 10 potilaan monivaihe 
tietokonetomografiatutkimuksesta, joista 
jokainen potilas oli kuvattu aikaisemmin 
samalla tutkimusprotokollalla. Tietoja 
kerättiin retrospektiivisesti aikaisemmas-
ta tutkimuksesta ja uudesta tutkimukses-
ta tutkimuksen aikana. Kerättyjä tietoja 
olivat potilaan sukupuoli, pituus ja pai-
no, asettelu isosentriin, kuvaleikkeiden 
määrä, laitteen tarjoama putkivirta ja 
sähkömäärä, röntgenhoitajan asettama 
putkivirta ja sähkömäärä, TT-annoksen 
tilavuuskeskiarvo, annoksen ja pituuden 
tulo sekä radiologin arvio kuvanlaadun 
diagnostisuudesta. Tuloksia analysoimal-
la oli mahdollista selvittää, kuinka rönt-
genhoitajan toiminta vaikutti potilaan 
säteilyaltistukseen uudessa tutkimuksessa.

Annostutkimuksen aikana röntgenhoi-
tajat hyödynsivät aikaisemman potilaal-
le tehdyn tutkimuksen tarjoamia tietoja 
muun muassa kuvausalueen rajauksessa 
ja kuvausparametrien säätämisessä. Ku-
vausalueen rajauksessa oli mahdollista 
hyödyntää aikaisemman tutkimusten tar-
joamia maamerkkejä ja täten välttää yli-

kuvaamista. Sähkömäärän asettamisessa 
seurattiin sähkömäärän muutosten vai-
kutusta TT-annoksen tilavuuskeskiarvoon. 
Vertailu aikaisemman tutkimuksen tietoi-
hin mahdollisti alhaisemman säteilyaltis-
tuksen tavoittelun uudessa tutkimuksessa.

Annostutkimuksen tuloksista nousi 
esille, että uusien tutkimusten kokonais-
annokset olivat alhaisemmat kuin aikai-
semmissa tutkimuksissa. Arteriavaiheen 
tutkimuksissa kokonaisannosten medi-
aani oli aikaisemmissa tutkimuksissa 
242 mGycm ja uusissa tutkimuksissa 214 
mGycm, eli 11,6 % pienempi. Venavai-
heen tutkimuksissa kokonaisannosten 
mediaani oli aikaisemmissa tutkimuksissa 
290 mGycm ja uusissa tutkimuksissa 248 
mGycm, eli 14,5 % pienempi (Taulukko 1). 

Merkittävä huomio kokonaisannoksen 
laskun lisäksi oli radiologin antama arvio 
kuvanlaadusta, joka säilyi kaikissa tutki-
muksissa diagnostisena. Röntgenhoitajan 
toimien myötä saavutettu kokonaisan-
noksen lasku ei siis heikentänyt kuvan-
laadun diagnostisuutta, vaan toivotulla 
tavalla säästi potilaita tarpeettomalta 
säteilyltä.

Optimointi on tiimityötä
Kirjallisuuskatsauksen ja annostutki-
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Taulukko 1. Muutokset arteriavaiheen ja venavaiheen kokonaisannoksissa.

musten perusteella voidaan todeta, että 
ammattitaitoisen röntgenhoitajan rooli 
on suuri tietokonetomografian annosop-
timoinnissa. Röntgenhoitajan on mah-
dollista vähentää potilaille aiheutuvaa 
säteilyaltistusta muun muassa oikeaop-
pisilla kuvausparametrien muutoksilla. 
Kuvausparametrien valintaan vaikutta-
vat potilaan koko, tutkimuksen indikaa-
tio ja tutkimuskohde. Kuvausparamet-
rien valinnassa tulee lisäksi huomioida 
laitteiden väliset tekniset erot; samoja 
kuvausparametreja ei voida suoraan 
käyttää eri laitteilla. Siksi kuvausohjelmi-
en optimointia tulee suorittaa jokaisessa 
yksikössä ja jokaisella laitteella erikseen. 
Koska optimointityötä on suoritettava 
laitekohtaisesti, tulisi jokaisessa yksikössä 
olla nimettyjen (optimoinnista kiinnostu-
neiden) röntgenhoitajien, radiologien ja 
fyysikon muodostama tiimi, joka vastaa 
muun henkilökunnan opastuksesta ja oi-
keista työskentelytavoista.

Teksti perustuu Katja Kermisen 
YAMK:n opinnäytetyöhön ”Tietokone-
tomografian annosoptimointiprosessin 
kuvaaminen: ohjeistus annosoptimoin-
nista röntgenhoitajille”. Opinnäyte on 
kokonaisuudessaan luettavissa osoittees-
sa www.theseus.fi
Lähdeluettelon saa toimituksesta www.sorf.fi


