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Sisältö
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Terapia Diagnostiikka

ionisoiva sädehoito röntgenkuvaus
säteily tietokonetomografia (TT)

isotooppikuvaus (SPECT, PET)

ei-ionisoiva magneettikuvaus
(ultraäänikuvaus)

 



Säteilyn luonne
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Ionisoiva
• tarpeeksi energeettistä, jotta kudoksen atomeissa
   tapahtuu muutoksia
• röntgensäteily, gammasäteily, neutronisäteily,
  suoraan ionisoivat hiukkaset (esim. elektronit)
• tapahtumien stokastinen luonne

Ei-ionisoiva
• esim. radiotaajuuksinen (RF) säteily 



Säteilyn biologiset vaikutukset
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reoksigenaatio
repair
redistribuutio
repopulaatio

nopeat varatut hiukkaset:
välitön ionisaatio

fotonit: välillinen ionisaatio

neutronit: välillinen ionisaatio

Patomäki, 1997



Säteilyn käyttö
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1. Oikeutusperiaate

2. Optimointiperiaate

3. Yksilön suoja



Annoslaskennan yksiköistä (1/4)
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Annoslaskennan yksiköistä (2/4)
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esim. fotonit: wR = 1
         elektronit: wR = 1
         protonit: wR = 5
         alfahiukkaset: wR = 20



Annoslaskennan yksiköistä (3/4)
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Annoslaskennan yksiköistä (4/4)
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mittaus- ja kalibrointitilanteissa käytetään
usein suureita

säteilytys (R tai C/kg)

tai

kerma (Gy),

jotka muunnetaan absorboituneeksi annokseksi

www.impactscan.orgc



Sädehoito
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• ulkoinen sädehoito (fotonit, elektronit, ..)

• sisäinen sädehoito (brakyterapia)

• radionuklidihoito (esim. I131 - kilpirauhassyöpä)

Kuratiivinen sädehoito:
mahdollisimman suuri syöpäkasvaimen kontrollointi
mahdollisimman pienillä normaalikudoksiin kohdistuvilla
sivuvaikutuksilla



Ulkoinen sädehoito (1/4)
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• yleensä konformaalinen tai intensiteettimuokattu
• useimmiten fotonit (4-25 MV, 2-6 Gy/min) tai 
  elektronit (4-25 Mev, 2-10 Gy/min)

hoitopäätös

      �

hoitoasennon fiksointi

      �

kuvantaminen annossuunnittelua varten
(TT!)

      � www.phoenix5.org/Infolink/Michalski

www.phoenix5.org/Infolink/Michalski

www.torrancememorial.com/treatment.htm



Ulkoinen sädehoito (2/4)
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 annossuunnittelu

www.phoenix5.org/Infolink/Michalski

www.phoenix5.org/Infolink/Michalski

www.torrancememorial.com/treatment.htm



Ulkoinen sädehoito (3/4)
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hoidon simulointi

     �

hoidon toteutus ja verifiointi

     �

potilaan seuranta

www.torrancememorial.com/treatment.htm

www.torrancememorial.com/treatment.htm

www.varian.com



Ulkoinen sädehoito (4/4)
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• fraktiointi: kerta-annoksien suuruus ja niiden välinen
                    aika (ja kokonaisannos) - radikaalisädehoidossa
                    tavallisimmin n. 2 Gy:n kerta-annos 5 kertaa viikossa
                    => kasvaimen annos vs. normaalikudosten toipuminen

• tarvittavat annostasot vs. kriittiset elimet

• laadunvalvonta: kiihdyttimien mekaaniset ja säteilyominaisuudet



Kuvantaminen
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• röntgensäteilyyn perustuva kuvantaminen

• isotooppikuvantaminen

• ei-ionisoivaa säteilyä käyttävä kuvantaminen

     => Tutkimuksesta saatava hyöty
     => Kuvan laatu vs. potilaan saama annos 
         (mutta: jos liian huono, koko annos hukkaan!)
     => Laitteiston laadunvalvonta: vastaavilta laitteilta
         on saatava samankaltainen informaatio
     => Lisääntyvän datan jälkikäsittely: kuvankäsittely

annos/aika

SNR

  resoluutio



Digitaalisuus
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Siemens Multix FD

Kortesniemi, 2001

Röntgenkuvaus (1/2)



Röntgenkuvaus (2/2)
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Annos 
• ~ suoraan verrannollinen anodivirtaan ja kuvausaikaan
• kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön
• kasvaa jännitteen kasvaessa
• pienenee suodatuksen kasvaessa

Ihoannos (ESD), annospinta-ala (DAP)

Esim. tyypillisesti
hammasröntgenkuvaus 0.01 mSv
keuhkokuvaus 0.1   mSv
radiologinen toimenpide 60   mSv

(suomalaisen keskim. vuosittainen annos n. 4 mSv)

www.impactscan.org



TT (1/6)
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mitatuista kaksiulotteisista vaimenemisprojektioista
rekonstruoidaan kolmiulotteinen leikepakka



TT (2/6)
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suodatettu takaisinprojektio

www.impactscan.orgc
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www.gehealthcare.com

TT (3/6)
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esim. 4 leikettä

näytteistyksen
tiheys potilaan
pituussuunnassa:
pitch

monileike-TT:
resoluutio,
kuvausnopeus

Siemens

www.impactscan.orgc

www.impactscan.org

TT (4/6)



15.9.2004 OS

Cody, 2004

Cody, 2004

TT (5/6)
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www.impactscan.org

CTDIW (CT dose index)

DLPW (dose length product)

MSADW - TT-annoksen tilavuuskeskiarvo

Esim. keskim. (1994, STUK)
pään TT 1,3 mSv
vatsan natiivi-TT 12 mSv
 

Kortesniemi, 2003

TT (6/6)



Isotooppikuvaus (1/2)
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Emissiokuvausta: mitataan kehon ulkopuolelta
radioaktiivisten isotooppien hajotessa syntyvän
säteilyn jakaumaa

Yleensä potilaaseen injisoidaan tai potilas hengittää
radioaktiivisen merkkiaineen

Merkkiaine koostuu tietyllä tavalla käyttäytyvästä
kantaja-aineesta sekä radioaktiivisesta isotoopista,
esim. aivoperfuusiokuvauksissa kantaja-aine ylittää
veri-aivoesteen



Isotooppikuvaus (2/2)
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Merkkiaineen hajoaminen
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Efektiivinen hajoamisvakio 
(radioaktiivisuus ja biologinen hajoaminen):

be �����

Esim. 99Mo      ->        99mTc    ->     99Tc             (->99Ru)
                      �-        �, �=6h, E=140 keV



Gammakamera (fotoniemissio)
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pyörivä gammakamera on yleensä yksi-, kaksi- tai kolmipäinen

kollimaattori voi
olla suorakulmainen tai 
esim. neulanreikämäinen
(pin hole) tai 
viuhkamainen (fan beam)

Picker 3000XP

www.medical.philips.com
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Gammakamera: SPECT tai planaarikuvaus



PET (1/3)
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Crump Institute for  Biological Imaging,
UCLA School of Medicine, 1994

• positroni + elektroni => annihilaatio:
  kaksi 511 keV:n fotonia vastakkaisiin suuntiin
• koinsidenssin havaitseminen

D’Asseler, EANM’03
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Mäkelä, 2002

Knuuti et al., 2000

kardiologia

aivotutkimukset

PET (2/3)
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onkologia: PET-TT

www.stanfordhospital.com

www.medical.philips.com

PET (3/3)



Isotooppikuvaus
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Annos riippuu täysin potilaalle annetusta aktiivisuudesta 
ja aineen biologisesta käyttäytymisestä, kuvauslaite ei säteile

MIRD-formalismi

Esim.
Tc-99m-HMPAO 740 MBq 6.9 mSv  (munuaiset, kilpirauhanen,
                                                                rakko)
F-18-FDG 370 MBq 7.0 mSv  (rakko, sydän, aivot)

(www.doseinfo-radar.com)



Magneettikuvaus
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kudosten kontrasti kuvassa riippuu vedyn kemiallisesta ympäristöstä
(relaksaatioajat) sekä pulssisekvenssin parametreista

www.gehealthcare.com

www.medical.philips.com
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vety-ytimen spin ulkoisessa magneettikentässä - viritys RF-energialla -
paikkalokalisaatio muuttuvilla gradienttikentillä - relaksaatiossa vapautuvan
RF-energian havaitseminen - kuvan muodostus

www.gg.caltech.edu/~zhukov
http://www.fmrib.ox.ac.uk/



Kuvankäsittely, esim. epilepsiakirurgia
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J. Hämäläinen, 2004

E. Salli

F7 F3

J. Hämäläinen

J. Hämäläinen

J. Hämäläinen R. Paetau

P. Nikkinen
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http://musee.curie.fr/rayons/legs/thoradia.html


