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Kardioangiografiatutkimukset ja toimenpiteet ovat lisääntyneet hyvin voimakkaasti 1990-luvulla ja
edelleen tällä vuosikymmenellä (taulukko 1). Sydämen varjoaineröntgentutkimuksia on tehty jo
kauan. Ensimmäiset toimenpiteet, joilla voitiin korvata avosydänleikkauksia, tehtiin Suomessa 1980luvulla. Kyseisten hoitotekniikoiden nopea kehittyminen yhdessä tarvittavan laite- ja
lääketeknologian kanssa on lisännyt toimenpiteiden kysyntää. Kyseisillä toimenpiteillä pystytään
korvaamaan yhä suurempi osa avosydänleikkauksista. Kardioangiografiatoimenpiteiden lukumäärä
on kaksinkertaistunut vuodesta 1995 vuoteen 2005. Sepelvaltimoiden pallolaajennukset ovat tänä
aikana lähes nelinkertaistuneet. Verrattuna avosydänleikkauksiin potilaan hoitojakso sairaalassa on
lyhyempi ja myös kokonaiskustannuksiltaan edullisempi. Toimenpide on myös potilaalle
avosydänleikkausta miellyttävämpi, toipumisjakso huomioiden. Sepelvaltimoiden
varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia suoritetaan Suomessa selvästi vähemmän kuin KeskiEuroopan maissa. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia tehdään taas enemmän suhteessa väestöön
kuin Keski-Euroopassa.
Taulukko 1. Eräiden sydämen angiografiatoimenpiteiden lukumääriä vuosina 2000 ja 2005.
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Toimenpiteiden luonteesta ja vaikeusasteesta johtuen potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistus
vaihtelee toimenpidekohtaisesti hyvin paljon. Toimenpidekohtaiset annoserot voivat olla
monikymmenkertaisia, koska käytetyt säteilytysajat vaihtelevat minuutista yli tuntiin. Myös monet
muut tekijät vaikuttavat toimenpiteessä tarvittavaan säteilynkäyttöön. Henkilökunnasta suurin
säteilyaltistus kohdistuu tutkimuksen tai toimenpiteen suorittavaan lääkäriin. Myös toimenpiteen
aikana tutkimushuoneessa työskentelevä muu hoitohenkilökunta altistuu säteilylle. Osassa
toimenpiteitä on mukana samanaikaisesti useita lääkäreitä ja hoitajia.
Taulukko 2. Annosrekisteriin kirjatut henkilökunnan annokset vuosina 2003 – 2007.
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Toimenpiteeseen osallistuvien henkilöiden saamat säteilyannokset voivat siis olla varsin suuria
verrattaessa niitä sallittuihin annosrajoituksiin. Myös vuotuisten annosrajojen ylitys on mahdollista.
Tästä syystä mm. UNSCEAR ja WHO pitävät tärkeänä henkilökunnan ja potilaan säteilyaltistuksen
vähentämiseen toimenpideradiologiassa ja ovat julkaisseet sitä koskevia suosituksia. Säteilyn käytön
optimoinnilla ja toimenpidetekniikan hyvällä hallinnalla on merkittävä rooli, koska ne auttavat
pitämään myös säteilyannokset hyväksytyllä tasolla. EU on rahoittanut kansainvälisiä
tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on ollut potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuuden
parantaminen mm. toimenpideradiologiassa. Suomalaiset ovat olleet mukana osassa näitä
tutkimusprojekteja (DIMOND, Sentinel). Saksassa on toteutettu projektia ”Interventionelle
Radiologie”, jonka tavoitteena on ollut pienentää säteilyaltistusta teknisin ja hallinnollisin keinoin.
Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus selvittää työntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus ja siihen
vaikuttavat tekijät. Tällöin tulee ottaa huomioon myös tavanomaisesta poikkeavat
työskentelyolosuhteet ja potentiaalisen säteilyaltistuksen mahdollisuus.

Säteilyturvakeskuksen toimesta yhteistyössä eräiden yliopisto- ja keskussairaaloiden kardiologisten
ja radiologisten toimenpideyksiköiden kanssa on tehty tutkimusta, jossa arvioitiin henkilökunnan
säteilyaltistusta erilaisissa kardioangiografiatutkimuksissa, -toimenpiteissä sekä elektrofysiologisissa
toimenpiteissä (CA, PTCA, EF). Tutkimuksessa säteilyaltistus on määritelty tutkimus- ja
toimenpidekohtaisesti. Ensisijaisesti mitattiin toimenpidettä suorittavan lääkärin annosta, koska hän
on lähinnä säteilykeilaa. Hoitajan ja avustavan lääkärin annoksia mitattiin myös mahdollisuuksien
mukaan. Käytössä oli kolme erityyppistä annosmittaria (dosimetria). TL-dosimetri (Doseco Oy),
DIS-1-dosimetri (Rados Oy), EDD-30 –dosimetri (Unfors Ab). Annokset mitattiin lääkärin
olkavarresta, pään kohdalta, ranteesta sekä jalasta nilkan kohdalta.
Toimenpidettä suorittava kardiologi tai radiologi on lähinnä säteilylähdettä, joten odotetusti hänen
saamansa annokset olivat huomattavasti suurempia kuin hoitajalla. Mittaustulosten mukaan annokset
vaihtelivat huomattavan paljon. Keskimääräinen annos lääkärillä olkavarren kohdalla eri
toimenpiteissä (CA, EFT, PTCA) oli 44 – 56 µSv (Hp10). Hoitajalla mitattu annos oli vastaavasti
keskimäärin 4 -19 µSv. Lääkärille keskimääräinen mitattu annos pään kohdalla oli 16 – 36 µSv ja
hoitajalle 11 – 17 µSv. Jalkaan (nilkka) keskimääräiset mitatut annokset olivat lääkärillä 43 – 107
µSv ja hoitajalla 4 – 39 µSv. Ranteen kohdalla keskimääräiset annokset eri toimenpiteissä olivat
lääkärillä 65 – 172 µSv ja hoitajalla 65 – 104 µSv.
Keskimääräisen säteilyaltistuksen ohella tutkimuksessa kiinnosti annosvaihtelut ja erityisesti
mahdolliset suuret annokset. Ranteen kohdalla mitatut annokset vaihtelivat kaikkein eniten. Suurin
mitattu annos lääkärin kädessä oli 1093 µSv EF-toimenpiteessä ja hoitajalla 492 µSv PTCAtoimenpiteessä. Pään kohdalla suurin annos lääkärillä oli 196 µSv ja nilkan kohdalla 1003 µSv..
Olkavarresta mitattua annoslukemaa voidaan pitää keskeisenä, kun halutaan arvioida henkilön
efektiivistä annosta. Efektiivistä annosta arvioitaessa rinnassa mitattu annos yliarvioi henkilön
efektiivistä annosta tekijällä 32 – 127, jos hänellä on vartalon suojain käytössä ja 44 – 258 kertaisesti, jos henkilöllä on myös kilpirauhassuoja (Siiskonen ym 2007). Olkavarresta mitattua
annosta voidaan parhaiten käyttää efektiivisen annoksen arviointiin. Jos suojauskertoimena käytetään
arviossa 1/50, niin suurimman annoksen 576 µSv (Hp10) perusteella lääkärin efektiiviseksi
annokseksi saadaan noin 12 µSv / toimenpide. Keskimääräisen annoksen (56 µSv) perusteella
lääkärin efektiivinen annos on noin 1,1 µSv. Vartalon kohdalla mitattua annosta hieman yliarvioiden
on lääkärin efektiivinen annos tällöin noin 1 µSv/tutkimus. Jos lääkäri tekee 3 toimenpidettä /
työpäivä, olisi hänen vuotuinen annoksensa noin 200 µSv (0,2 mSv). Suurimman annoksen mukaan
laskettuna efektiivinen annos olisi 2,4 mSv vuodessa. Hoitajan efektiivinen annos olisi keskimäärin
suurimman annoksen mukaan laskettuna noin 4µSv/tutkimus. Näin arvioituna lääkärin tai hoitajan
vuotuiset annosrajat (20 mSv / 50 mSv) eivät voisi ylittyä.
Toimenpiteissä kädet voivat joutua lähelle säteilykeilaa. Käsiä ei voida myöskään suojata. Jalat ovat
myös usein lähinnä säteilylähdettä. Pään suojaus on ongelmallista. Suurimmat annokset käteen ja
jalkaan olivat noin 1100 µSv (1,1 mSv). Tällöin suurimman annoksen mukaan laskettuna käden ja
jalan vuosiannosraja voisi ylittyä hieman alle 500 tutkimuksen kuluessa. Tämä tutkimusmäärä olisi
teoriassa mahdollista toteutua. Keskimääräiset annokset taas olivat noin 1/10 – 1/20 osa suurimmista
annoksista. Silmien annosraja ylittyisi suurimman mitatun annoksen mukaan 750 tutkimuksen
kuluessa.
Aiemmin Suomessa tehtyjen tutkimuksen mukaan tutkimusta suorittavan lääkärin efektiivisen
vuosiannoksen on arvioitu olevan noin 7 mSv. Silmän annoksen arvioitiin olevan rajoittava tekijä.
Silmien annosrajan arvioitiin olevan mahdollista ylittyä radiologilla, joka tekee 7 tutkimusta / viikko.
Myös käsien annos voi olla suuri, kun työskennellään lähellä säteilykeilaa. (Karppinen, Parviainen,
Servomaa & Komppa 1995.) Myös muissa kansainvälisissä julkaisuissa on raportoitu varsin suuria
efektiivisiä annoksia.
Pienten säteilyannosten mittaamiseen liittyy epävarmuutta. Henkilöannosmittaukseen soveltuvien
annosmittareiden kyky mitata pieniä annoksia, kuten tutkimuskohtaisia annoksia, on rajallinen.

Aivan pienimpiä toimenpidekohtaisia annoksia ei voida käytännön olosuhteissa luotettavasti mitata.
Myös käytettävien mittareiden ominaisuudet vaihtelevat tämän suhteen.
Käytettyjen annosmittareiden soveltuvuus toimenpidekohtaisten annosten mittaamiseen osoittautui
varsin käyttökelpoiseksi. Kuitenkin niiden herkkyys ei riitä aivan pienempien toimenpiteissä
esiintyneiden annosten mittaamiseen.
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