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Lähteet 

Avolähteillä työskentelyssä säteilyaltistus voi olla peräisin ulkoisesta tai sisäisestä säteilystä. STUK:n hyväksymän 
annosmittauspalvelun annosmittareilla mitataan henkilökunnalle ulkoisesta säteilystä aiheutuvaa säteilyaltistusta.[1] Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on analysoida OYS:n isotooppiosaston henkilökunnan syvä- ja sormiannoksia vuosina 2002-2014 sekä 
säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä.  

Vuonna 2002 gamma-PET-kuvausten aloitus  näkyi 
henkilökunnan annoksissa. Annokset laskivat hitaasti 
toiminnan rutinoituessa. Vuonna 2006 rekka-PET-TT-kuvaukset 
aloitettiin ja kuvausten lisääntyminen näkyi henkilökunnan 
annosten kasvuna. 
 
Syväannosten summa kehittyi huippuunsa vuonna 2008, minkä 
jälkeen annokset laskivat vuosina 2009-2011 keskimäärin 38 %. 
Tuolloin PET-radiolääkkeen annostelukaapin lyijysuojausta 
parannettiin ja henkilökunnan säteilysuojelukoulutusta lisättiin, 
mikä näkyi syväannosten laskuna.  
 
Vuoden 2008 syväannostaso laski vuoteen 2014 mennessä 
huomattavasti (98 %). Vastaavasti sormiannokset laskivat 
vuodesta 2011 vuoteen 2014 mennessä 68 %. Tämän selittää 
uuden PET-TT-laitteen (pienempi potilasannostaso) ja uusien 
radiofarmasiatilojen käyttöönotto vuonna 2011,  minkä lisäksi 
automaattinen PET-radiolääkeannostelija otettiin käyttöön 
keväällä 2012.  
 
Vuosina 2005-2014 tehtiin 44 kpl 90Y-Zevalin-leimauksia. 
Vuonna 2011 leimauksia tehtiin 12 kpl ja PET-tutkimusten 
määrät melkein kaksinkertaistuivat, mikä selittää korkeat 
sormiannokset vuonna 2011.  

 
 
 

OYS isotooppiosaston säteilyluokkaan A kuuluvan hoitohenkilökunnan henkilö- ja sormiannosmittareilla mitattuja annoksia [1,2,3] 
verrattiin isotooppiosaston toiminnan ja rakenteellisen säteilysuojelun muutoksiin vuosina 2002–2014.   Syvä- ja sormiannoksista 
laskettiin annosten summa jokaiselle vuodelle. PET-kuvausten (18F-FDG) ja Zevalin-syöpähoitojen (90Y-Ibritumomabitiuksetaani) 
määrät sekä isotooppitutkimusten kokonaismäärät analysoitiin vuosittain. 

Rakenteellisen säteilysuojelun,  kuten uusien 
radiofarmasiatilojen ja automaattisen PET-
radiolääkeannostelijan käyttöönoton vaikutus syväannoksissa 
näkyy selkeästi. Automaattisen annostelijan onkin todettu 
pienentävän syväannoksia jopa 50 % ja sormiannoksia 95 % 
verrattuna manuaalisesti tehtyyn annosteluun ja 
potilasinjektioon [4].  Sormiannokset OYS:n isotooppiosaston 
työntekijöillä eivät laskeneet kuitenkaan yhtä voimakkaasti 
kuin syväannokset samaan aikaan tehtyjen 90Y-Zevalin 
leimausten takia.  
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