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1. Säteilyn ja aineen vuorovaikutukset 
 
Otetaanpa aluksi lyhyt kertaus atomi- ja ydinfysiikasta. 
 
Atomi koostuu ytimestä (protonit, neutronit) ja sitä ympäröivästä elektroniverhosta: 
Protoni: Varaus 1.602x10-19 C, massa 1.6726x10-27 kg 
Neutroni: Varaus 0 C, massa 1.6749x10-27 kg 
Elektroni: Varaus -1.602x10-19 C, massa 9.10946x10-31 kg. 
 
 

Atomin rakenne 
 
Protonien lukumäärä määrää atomin järjestysluvun Z (esim. vety (H) Z=1, hiili (C) Z=6, volframi (W) 
Z=74). Samalla alkuaineella voi olla eri isotooppeja, joilla on sama määrä protoneita mutta eri määrä 
neutroneita.  Atomin massaluku A on protonien ja neutronien yhteinen määrä. Elektroneja on neutraalissa 
atomissa sama määrä kuin protoneja. Jos neutraalista atomista poistetaan elektroni, syntyy positiivinen ioni. 
Jos atomi kaappaa vapaan elektronin, syntyy negatiivinen ioni. Atomit muodostavat molekyylejä 
elektroniverhon välityksellä (kemialliset sidokset). Atomien ja molekyylien kemialliset ominaisuudet 
määräytyvät siten yksinomaan uloimpien elektronien, ns. valenssielektronien, ominaisuuksista. Atomi on 
pääasiassa tyhjää täynnä; koko atomin säde on 100 000 kertaa ytimen säteen suuruinen. Atomin koko 
määräytyy uloimman elektroniverhon säteen mukaan. Suurin osa atomin massasta on keskittynyt ytimeen. 
 
Röntgenkuvauksen yhteydessä olemme kiinnostuneita ainoastaan elektroniverhon rakenteesta ja siinä 
tapahtuvista ilmiöistä. Ytimen ominaisuudet, kuten radioaktiivisuus ja ytimen magneettiset ominaisuudet, 
tulevat vastaan myöhemmin tällä kurssilla.  

 
 
 
 
Atomin (sekä ytimen että elektroniverhon) energiatilat ovat kvantittuneet. Vain tietyt kokonaisenergian arvot 
ovat sallittuja. Yleensä riittää, että elektronien ajatellaan kiertävän ytimen ympäri ellipsiratoja pitkin. Näitä 
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sallittuja "elektronikuoria" (shells)  merkitään symboleilla K, L, M, N jne... Tarkasti ottaen tilanne on 
huomattavan paljon monimutkaisempi ( kvanttimekaniikka). Tässä yhteydessä riittänee mainita, että 
elektronin paikkaa ja liikemäärää tai toisaalta sen nopeutta ja energiaa ei voida mitata samanaikaisesti tarkasti 
(Heisenbergin epätarkkuusperiaate). Siitä seuraa, että voidaan antaa ainoastaan todennäköisyyksiä sille, että 
elektroni on tietyllä hetkellä tietyssä paikassa. Elektronikuori on kuitenkin monella tapaa hyvä ja 
havainnollinen tapa esittää perusilmiöitä, joten käytetään sitä tässäkin yhteydessä. 
 
Kullakin kuorella voi olla maksimissaan 2n2 elektronia, missä n on ns. pääkvanttiluku (K-kuorelle n=1, L-
kuorelle 2 jne...). Näin esimerkiksi M-kuorelle mahtuu enintään 18 elektronia. Radiologian kannalta on 
oleellista, että jokaisen alkuaineen jokaisella elektronikuorella on sille ominainen sidosenergia. Sidosenergia on se 
energia, joka tarvitaan poistamaan elektroni atomista. Mitä "syvemmällä" kuorella elektroni sijaitsee (esim. 
K-kuori), sitä suurempi energia tarvitaan sen poistamiseen, eli sitä suurempi on kyseisen elektronin 
sidosenergia. Sisäkuorten sidosenergiat ovat sitä suurempia, mitä raskaammasta alkuaineesta on kysymys. 
Esimerkiksi volframin K-kuoren sidosenergia on noin 69 keV, bariumin 37 keV (1 eV = 1.602x10-19 J) ja 
hiilen 284 eV.  Mitä ulommalle kuorelle mennään, sitå pienempiä sidosenergiat ovat. Valenssikuorten 
sidosenergiat ovat raskaimmillakin alkuaineilla vain muutaman kymmenen elektronivoltin luokkaa. 
 

Elektroniset siirtymät 
 
Siirtymien yhteydessä käytetään käsitteitä alkutila (tila jossa atomi tai ioni oli ennen siirtymää) ja lopputila (tila 
jossa atomi tai ioni on siirtymän jälkeen). Jos atomi on tilassa, jossa sen kokonaisenergia on minimissään, 
puhutaan perustilasta, muussa tapauksessa kyseessä on viritystila. Viritystilat purkautuvat aina takaisin 
perustilaan, hyvin nopeasti (n. nanosekunneissa tai lyhemmässä ajassa).  
 
Elektronit voivat siis siirtyä kuorelta toiselle elektronisissa siirtymissä. Jos siirtymä tapahtuu alemmalta 
kuorelta (suuremmasta sidosenergiasta) ylemmälle (pienempään sidosenergiaan), tarvitaan ulkopuolista 
energiaa. Syntyy viritystila, jonka purkautuessa atomista vapautuu energiaa. Virityksen voi aikaansaada joko 
nopea vapaa hiukkanen (elektroni, neutroni, toinen atomi) tai fotoni. Vastaavasti viritystilat voivat purkautua 
siten, että atomista emittoituu joko fotoni tai elektroni (Auger-ilmiö).  

 
Esimerkkejä: 
 
-Röntgenabsorptio (valosähköinen ilmiö): Fotoni luovuttaa koko energiansa (h) jollekin atomin elektronille, joka 
poistuu atomista. Poistuvan elektronin kineettinen energia (Ek) on tulevan fotonin ja kuoren, jolla elektroni 
oli, sidosenergian (Eb) erotus:  
 
       
 
       h=Eb+Ek. 
 
 
 
 
 
 

 
Zeo

n P
DF D

riv
er

 T
ria

l

www.ze
on

.co
m.tw



 
-Röntgenfluoresenssi: Sisäkuorelle (esim- röntgenabsorption seurauksena) syntynyt aukko täyttyy jollakin 
ulomman kuoren elektronilla. Samalla emittoituu fotoni, jonka energia on siirtymään osallistuvien kuorten 
sidosenergioiden erotus.  
 
h = Eb(sisäkuori)-Eb(ulompi kuori)  
 
 
 
-Auger-siirtymä: Sisäkuoren aukko täyttyy jollakin ulomman kuoren elektronilla ja samalla emittoituu toinen, 
ns. Auger-elektroni. Elektronin kineettinen energia on yksiaukkoisen alkutilan ja kaksiaukkoisen lopputilan 
kokonaisenergioiden erotus. Auger-siirtymässä ei emittoidu fotonia ollenkaan !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On syytä huomata, että röntgenfluoresenssin tai Auger-siirtymän kannalta ei ole juurikaan väliä sillä, miten 
sisäkuoren aukko synnytetään. Se voidaan luoda paitsi fotoneilla, myös esimerkiksi elektroneilla. 
Purkautumismekanismit ovat täysin samoja. Röntgenfluoresenssi ja Auger ovat keskenään kilpailevia 
siirtymiä. Röntgenfluoresenssi on todennäköisempi raskailla alkuaineilla ja sisäkuorilla. Vastaavasti Auger-
siirtymät ovat todennäköisempiä ulommilla kuorilla ja keveillä alkuaineilla. 
 

Säteilyn ja aineen vuorovaikutukset 
 
Tässä tarkastellaan ainoastaan fotonisäteilyn vaikutuksia. Hiukkassäteily (alfa-, beeta- ja neutronisäteily) 
jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska niillä ei ole merkitystä röntgenkuvauksen yhteydessä. Säteilyn ja 
aineen vuorovaikutusten luonne riippuvat sekä säteilyn energiasta että kohdemateriaalin järjestysluvusta. 
Pienemmästä energiasta suurempaan päin mentäessä vuorovaikutusmekanismit ovat 
 Valosähköinen ilmiö 
 Compton-sironta 
 Parinmuodostus. 
 
Valosähköinen ilmiö (röntgenabsorptio) saa aikaan röntgenkuvan kontrastin. Mitä tiheämmän kohteen läpi 
röntgensäteily kulkee, sitä suurempi osa siitä absorboituu.  Luukudos absorboi säteilyä paljon tehokkaammin 
kuin esimerkiksi keuhko. Kuvan kontrastia voidaan muuttaa muuttamalla säteilyn energiajakaumaa. Jos 
säteilyn keskimääräinen energia on liian suuri, suurin osa säteilystä menee kohteen läpi ilman absorptiota, 
jolloin kontrastia ei juurikaan synny. Vastaavasti jos energia on liian pieni, suurin osa fotoneista absorboituu 
kudokseen, eikä kontrastia synny silloinkaan. Röntgensäteilyn energian onkin oltava juuri oikealla energia-
alueella tutkittavan kohteen elektronitiheyden suhteen. Yleensä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 
normaalista käytössä olevista röntgenputkista saadaan sitä parempi kontrasti, mitä matalampaa 
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röntgenputken jännitettä käytetään. Matala jännite kuitenkin lisää potilaan saamaa sädeannosta. Käytännössä 
joudutaankin kompromissiin kontrastin ja sädeannoksen välillä. 
 
Compton-sironnassa fotoni siroaa elastisesti ( siis sekä energia että liikemäärä säilyvät) atomin uloimman 
kuoren elektronista, joka poistuu atomista. Sekä  fotonin suunta että nopeus muuttuvat. Compton sironta on 
röntgenkuvauksen kannalta haitallista, koska sironnut fotoni osuu väärään paikkaan filmiä. Sironnan eliminointi onkin 
yksi tärkeimmistä kuvanlaatuun vaikuttavista tekijöistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parinmuodostuksella ei ole käytännön merkitystä röntgenkuvauksen kannalta.  
 
Ne fotonit, jotka kulkivat kohteen läpi ilman mitään vuorovaikutuksia, valottavat röntgenfilmin ! Filmi tummuu sitä 
enemmän mitä enemmän säteilyä menee kohteen läpi. Siksi keuhkot näkyvät tummina (paljon säteilyä – 
valottunut filmi) ja luu vaaleana (vähän läpimennyttä säteilyä – suurin osa absorboitunut kohteeseen). 

Sädeannoksista 
 
Säteilysuojelussa käytetään kolmea annossuuretta: 
 Absorboitunut annos, yksikkö Gray (Gy=J/kg). Se siis kuvaa sitä, kuinka suuri on ionisoivan säteilyn  

energiamäärä massayksikössä. Absorboitunut annos ei huomioi mitenkään eri säteilylajeja. Esimerkiksi 
hiukkassäteilijä ihmisruumiiseen jouduttuaan aiheuttaa huomattavan paljon enemmän tuhoa kuin fotoni. 

 Ekvivalenttiannos (yksikkö Sievert, Sv=J/kg) ottaa painokertoimella huomioon eri säteilylajien 
suhteellisen biologisen tehokkuuden (RBE, relative biological effectiveness).  

 Efektiivinen annos, yksikkö myös Sievert, ottaa säteilylajin lisäksi huomioon eri kohde-elinten erilaisen 
herkkyyden säteilyvaurioille.   

 
Eri röntgentutkimusten efektiiviset annokset poikkeavat huomattavasti toisistaan (jopa 100 – 200 –
kertaisesti). Röntgen- ja isotooppikuvausten annokset ovat suurin piirtein samat. Pienimmät annokset ovat 
hammasröntgen- ja thorx-kuvauksissa (n. 0.2 mSv). Suurimmat annokset saadaan TT-tutkimuksista ja 
interventioradiologiassa, jossa kuvataan reaaliajassa esimerkiksi katetrin etenemistä suonessa kymmeniä 
sekunteja. 
 
Suomessa röntgentoimintaa valvova elin on Säteilyturvakeskus, joka myöntää luvat röntgentoiminnan 
harjoittamiseen. Suomen laissa (Säteilyasetuksessa) on määritelty säteilytyössä oleville altistuksen ylärajat- 
Efektiivinen annos ei saa ylittää 20 mSv:n vuosikeskiarvoa viiden vuoden tarkastelujaksolla, eikä minkään 
yksittäisen vuoden annos saa olla yli 50 mSv. Diagnostisessa radiologiassa saatu ionisoiva säteily on aina 
vaarallista ja potilaan ja tutkimushenkilökunnan suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. On kuitenkin syytä 
muistaa, että Suomessa röntgen- ja isotooppitutkimuksista aiheutuva säteilyannos asukasta kohti laskettuna 
on 0.5 – 1 mSv.  Suomessa ylivoimaisesti suurin säteilylähde on maaperän radonkaasu, josta aiheutuu noin 
puolet koko 5 mSv:n vuosiannoksesta. 
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2. Röntgenkuvan muodostumisen periaatteet 
 
Sähkömagneettinen säteily siis läpäisee kudoksia eri tavalla säteilyn energiasta riippuen. Näkyvä valo ei mene 
ihmisen läpi. Gammasäteily menee taas läpi vähän liiankin hyvin. Röntgensäteily sensijaan sattuu olemaan 
energia-alueella, jossa absorptio riippuu voimakkaasti kudoksen tiheydestä.  Röntgentutkimus on ns. 
transmissiotutkimus, jossa mitataan kudoksen läpimenneen säteilyn intensiteettiä. Potilaan takaa 
rekisteröidään- tavalla tai toisella- se, kuinka paljon säteily läpimennessään vaimeni.  
 

Röntgenputki 
 
Röntgensäteilyä voidaan aikaansaada röntgenputkella. Se muodostuu pienipaineisesta suljetusta putkesta, 
jonka vastakkaisiin päihin on asennettu elektrodit, joista katodi on negatiivisessa ja anodi positiivisessa 
potentiaalissa. Katodin ja anodin välille synnytetään jopa satojen kilovolttien tasajännite. Tasajännite saadaan 
suurtaajuusgeneraattorista, jonka avulla sähköverkosta tuleva vaihtovirta tasasuunnataan. Katodi muodostuu 
yhdestä tai useammasta, yleensä volframista valmistetusta, hehkulangasta. Kun hehkulankaa kuumennetaan 
(n. 2000 asteeseen) voimakkaalla sähkövirralla, siitä irtoaa elektroneja, jotka kiihdytetään katodin ja anodin 
välisellä jännitteellä (20 –150 kV).  
 
 

 
 

 
Osuessaan anodiin suurin osa, jopa 95 %, elektronien energiasta muuttuu lämmöksi. Loput 5 % synnyttävät 
röntgensäteilyä, josta 85 % on jarrutussäteilyä ja 15 % karakteristista röntgensäteilyä. Jarrutussäteilyä syntyy, kun 
katodilta saapuva elektroni kokee anodimateriaalin ydinten vetovoimakentän, jolloin sen rata kaartuu. 
Klassisen sähköopin mukaan kiihtyvässä liikkeessä (kaarevalla radalla olevaan kappaleeseen vaikuttaa 
keskeiskiihtyvyys) oleva varattu partikkeli säteilee sähkömagneettista säteilyä. Näin syntyy röntgenspektrissä 
näkyvä jatkuva intensiteettijakauma. Aina säteillessään elektroni menettää osan kineettisestä energiastaan, 
kunnes se pysähtyy kokonaan. Karakteristinen (eli anodimateriaalille ominainen) röntgensäteily syntyy, kun 
katodilta saapuva elektroni "tönäisee" jonkin sisäkuoren elektronin pois atomista, jolloin atomiin syntyy 
aukko sisäkuorelle. Viritystila purkautuu röntgenfluoresenssilla. 
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Röntgenputkesta saatavan säteilyspektrin muotoon voidaan vaikuttaa röntgenputken jännitettä ja katodin 
virtaa säätämällä. Mitä suurempi on putken jännite, sitä suurempi saatavan säteilyn keskimääräinen energia 
on ja sitä läpitunkevampaa säteily on. Katodivirran nosto ei vaikuta spektrin muotoon, se ainoastaan lisää 
spektrin kokonaisintensiteettiä saman verran kaikilla energioilla. Spektrin muotoon voidaan myös vaikuttaa 
suodattamisella. Putken ja kohteen väliin voidaan asentaa muutaman millimetrin vahvuinen kerros alumiini- 
tai kuparilevyjä. Ne pienentävät spektrin matalan energian intensiteettiä. Suodatuksella voidaan sädeannoksia 
pienentää ilman että kuvanlaatu oleellisesti huononee; matalan energian fotonit absorboituisivat joka 
tapauksessa kudokseen. 

 
 
 

Sironnan vaikutus 
 
Sironta on siis Compton-sirontaa, jossa tulevan fotonin suunta muuttuu. Röntgendiagnostiikassa 
käytettävillä energioilla sironta on lähes yhtä todennäköistä kaikkiin suuntiin. Väärään paikkaan osuneet 
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fotonit aiheuttavat kontrastin heikkenemistä ja erotuskyvyn pienenemistä. Sironnan määrää voidaan 
pienentää 
 Rajoittamalla kenttäkokoa mahdollisimman pieneksi 
 Puristamalla kohdetta ohuemmaksi (mammografia) 
 Käyttämällä matalaa putken jännitettä (säderasitus kasvaa) 
 Käyttämällä hilaa potilaan ja filmin välissä 
 Käyttämällä ilmarakoa (air gap) potilaan ja filmin välissä 
 
Hila koostuu vuorottelevista kerroksista säteilyä läpäisemätöntä lyijyä ja säteilyä läpäisevää alumiinia ja hiiltä.  
 

 
 

Ainostaan rakojen suuntaiset fotonit pääsevät hilan läpi, kun sensijaan sironneiden matkanteko päättyy 
siihen. Hilan paksuuden (1 – muutama mm) suhde raon leveyteen (0.1 . 0.5 mm) on hilasuhde, joka on 
tavallisesti välillä 5 –15. Hila siis pienentää sirontaa, mutta samalla pienentää tulevan säteilyn intensiteettiä. 
Tästä seuraa kuvausajan piteneminen. Pitkä kuvausaika aiheuttaa puolestaan liikeartefaktoja: Potilas saattaa 
liikahtaa, hengittää, tai sydän saattaa lyödä kuvauksen aikana. Kaikista näistä seurauksena on kuvan 
ääriviivojen sumeneminen. Jos hila sattuu olemaan kierossa filmiin nähden, saattaa kuvaan aiheutua ns. hila-
artefaktoja, jotka ovat suoria kuva-alan poikki meneviä juovia. Yleensä hilaa kaikesta huolimatta kuitenkin 
käytetään. 
 

 
 

Hilat voivat ollat joko suoria tai fokusoituja. 
 
Ilmaraon perusajatus on yksinkertainen: Mitä kauempana filmi on, sitä todennäköisempää on, että sironnut 
säteily ei osu filmiin, vaan menee ohi. Ilmarakotekniikka toimii paremmin matalammilla energioilla, koska 
Compton-sirontakulma on suurempi. Haittapuolena on lisääntynyt suurennus ja geometriset vääristymät 
kuvassa. 

Zeo
n P

DF D
riv

er
 T

ria
l

www.ze
on

.co
m.tw



Kuvan kontrasti ja kuvausgeometrian vaikutus 
 

 
Tavallisessa röntgenkuvauksessa kudokset on jaettavissa neljään kudostyyppiin:  
 Luuhun (kuvassa valkoinen) 
 Pehmytkudoksiin (kuvassa harmaa) 
 Rasvaan (edellistä tummempaa) 
 Kaasuun (musta) 
 

 
 
Ryhmien väliset ääriviivat näkyvät hyvin, mutta pienet tiheyserot ryhmien sisällä ei. Laajan 
pehmykudosryhmän erottaminen vaatii varjoaineen käyttöä.  
 
Röntgenkuvassa on aina suurennusta ja kohteen kohteen yksityiskohtien eri lailla vääristyviä varjoja filmin 
pinnalla. Ainoastaan suoraan putkelta keskelle filmiä tulevat säteet kulkevat kohteen läpi vääristymättä. Mitä 
laidemmalle filmiä mennään, sitä suurempia vääristymät ovat. Tämä johtuu tietenkin siitä, että reunoille 
osuvat säteet ovat kulkeneet pidemmän matkan filmille. Eri etäisyyksillä säteen suunnassa olevat kohteet 
projisoituvat  samaan pisteeseen. Siksi ei voida tietää, onko filmillä näkyvä varjostuma yhden kohteen 
aiheuttama, vai onko se summautunut useasta pienemmästä kohteesta. Ison tiiviin kohteen taakse jäävä pieni 
varjostuma ei erotu välttämättä lainkaan. 
 
 
 
 
 
 

Erotuskyky 
 
Erotuskyky (resoluutio) on mitta sille, kuinka pieniä kohteita kuvasta voidaan erottaa. Se voidaan määrittää 
kokeellisesti mittaamalla esimerkiksi viivaparifantomin avulla, kuin monta viivaparia/mm (lp/mm) 
testikuvasta voidaan erottaa. Matemaattisempi lähestymistapa on laskea ns. modulaationsiirtofunktio (MTF,  
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taitaa olla liian rankkaa tälle kurssille ;) Perinteisillä röntgenfilmeillä erotuskyky on tyypillisesti luokkaa 5 
lp/mm. Digitaalisilla röntgenkuvilla jäädään noin puoleen tästä. 
 

Röntgenfilmit 
 
Röntgenkuvan ottaminen on periaatteessa samanlainen prosessi kuin tavallinen valokuvaus. Oleellinen ero 
kuitenkin on, että molemmissa käytettävät hopeahalidikiteistä koostuvat valokuvausemulsiot ovat paljon 
herkempiä näkyvälle valolle kuin röntgensäteille. Tämä on sinänsä helposti ymmärrettävää; meneehän suurin 
osa röntgensäteilystä varmaankin filmin läpi ilman vuorovaikutuksia.  
 
Röntgenfilmin mustumaa säteilytyksen funktiona esittää ns. filmin ominaiskäyrä. Yleensä käyrä muistuttaa 
muodoltaan arkustangenttifunktiota. Hyvin pienillä ja hyvin suurilla säteilytyksen arvoilla filmin tummuus ei 
muutu juurikaan säteilytyksen funktiona. Näitten ääripäiden välissä käyrä nousee jyrkästi, jolloin pienikin 
muutos säteilytyksessä aiheuttaa suuren muutoksen filmin mustumisessa. Silloin operoidaan alueella jossa 
filmin kontrasti on parhaimmillaan. Ominaiskäyrän perusteella voidaan laskea monia filmin ominaisuuksia, 
kuten nopeus, gamma-arvo ja keskimääräinen gradientti (tarkemmin luennoilla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyään suoraan röntgenfilmille kuvaus, jossa säteily vuorovaikuttaa suoraan valokuvausemulsioon, on 
harvinaista. Suoran filmikuvauksen ominaisuuksia ovat 
 Filmin mustuma on suoraan ajan ja säteilyintensiteetin tulo (reciprocity law). Toisin sanoen filmin 

ominaiskäyrä on suora, eli se tummuu sitä enemmän mitä enemmän filmille osuu säteilyä. 
 Mustuma on suoraan verrannollinen sädeannokseen, eli jo pienikin annos johtaa mustumaan eikä 

valotukselle ole olemassa kynnysarvoa. 
 Filmin herkkyys riippuu säteilyn energiasta 
 Paikkaerotuskyky on erinomainen, mutta potilaan saama sädeannos on suuri.  
  
Filmin edessä käytetään yleensä vahvistuslevy-yhdistelmiä, joilla röntgensäteily muutetaan optiselle alueelle 
vahvistuslevyn avulla. Filmin herkkyys paranee 10 – 1000 kertaiseksi. Käytössä on sekä yksi- että 
kaksiemulsioisia filmejä, joista jälkimmäinen on yleisempi. Valoherkät vahvistinlevyt sijoitetaan filmin 
molemmin puolin ja vahvistuslevyn tuottama valo valottaa viereisen emulsion. Filmipohjan ja emulsion 
väliin sijoitettu kerros estää valon pääsyn vastakkaisen puolen emulsioon- Yksiemulsioisia filmejä käytetään 
lähinnä mammografiassa, jossa vaaditaan hyvin tarkka kuva. Monesti puhutaan “siniherkistä” ja 
“viherherkistä” filmeistä. Nimitykset perustuvat siihen, minkä väristä näkyvää valoa ne tuottavat. Siniherkät 
levyt on valmistettu kalsium-volframaatista ja viherherkät lantanideista. 
 
Mitä suurempaa kidekokoa vahvistuslevyssä käytetään, sitä huonompi paikkaerotuskyky levyllä on. Toisaalta 
levy on silloin herkempi. Pienellä raekoolla saadaan hienopiirteisempi kuva, mutta riittävän signaali-
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kohinasuhteen saavuttamiseksi sädeannokset ovat suurempia. Vahvistuslevyjä käytettäessä filmin mustuma 
aiheutuu pääasiassa levyjen tuottamasta fluoresenssivalosta, eikä juurikaan itse röntgensäteilystä ! Siksi filmin 
ominaiskäyrä on aivan erilainen.  

Filmin prosessointi 
 
Ennen kuin röntgenkuvaa voidaan katsella valotaululla, se täytyy kehittää – aivan samoin kuin tavallinen 
valokuvafilmikin. Kehityskone on laite, jolla filmilla oleva latentti kuva kehitetään näkyvään muotoon. 
Kehityskone on automaatti, joka kehittää, kiinnittää, pesee ja kuivaa kuvan. Sen jälkeen kuva on valmis 
kiikutettavaksi valotaululle radiologin ihmeteltäväksi. 
 
3. Röntgentutkimuksista 
 
Röntgenlaitteiston pääosat ovat jännitegeneraattori, röntgenputki, rajauskaihdin, potilas, detektori (esim. 
filmi tai kuvalevy), valotusautomaatti, kehityskone ja valotaulu. Röntgentutkimushuoneen tulee olla tilava ja 
se on täytettävä säteilysuojelulliset vaatimukset. Säätöpöytä, josta kuvausta ohjataan on yleensä huoneen 
ulkopuolella. Röntgenputki on yleensä kiinnitetty katossa oleviin kiskoihin. Huoneessa on erilaisia 
kuvaustelineistöjä, joista valitaan tutkimukseen sopiva, esimerkiksi seinäteline keuhkokuvien ottamista 
varten, bucky-pöytä, C-kaari, tai kuvanvahvistin-TV-ketju läpivalaisua varten. 
 
Röntgenputken yhteydessä on yleensä myös hila hajasäteilyn vähentämiseksi sekä alumiini- tai kuparilevyjä 
säteilyn suodatukseen. Lisäksi putkeen kuuluu rajauskaihdin eli “blenda”, jolla potilaaseen osuva säteily 
rajataan ensin näkyvän valon avulla ennen kuvausta. Potilaan ja filmin takana on valotusautomaatti, joka 
mittaa potilaan läpimenneen säteilyn määrää ja katkaisee sädetyksen kun ennalta määrätty sädeannos on 
saavutettu. Nykyisin röntgenlaitteistot ovat jo yleensä tietokoneohjattuja. Se mahdollistaa kohdeautomatiikan 
käytön, eli kullekin tutkimukselle on on asetettu esivalinta-arvot “normaalipotilaan” (jota ei ole tietenkään 
olemassa… ;) mukaan. Näin yhdellä napin painalluksella tulee valituksi teline, putki, putken fokus, 
kuvausjännite, -virta ja –aika, valotusautomaatin mittakammio, kammion mittakenttä ja filmi-vahvistinlevy-
yhdistelmä. 
 
Säteily tuotetaan yleensä pyöriväanodisilla röntgenputkilla. Näin anodin lämpökuormaa voidaan 
huomattavasti pienentää kun vain pieni osa anodimateriaalista on kerrallaan säteilykeilassa.  
 

 
 
 
Fokus on se osa anodia, josta säteily lähtee kohteeseen. Pyörivässä anodissa on kolme fokusta, sähköinen, 
terminen ja optinen fokus.  Kuvan epätarkkuus aiheutuu kolmesta tekijästä, geometrisesta epätarkkuudesta, 
liike-epätarkkuudesta ja filmi-folion epätarkkuudesta. Geometrinen epätarkkuus kasvaa fokuskoon 
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kasvaessa. Käytettävät putken jännitteet vaihtelevat 50 – 150 kV. Matalimpia jännitteitä käytetään 
mammografiassa.  
 

Natiivitutkimukset 
 
Natiivikuvaus soveltuu sellaisten kohteiden tutkimiseen, joissa erilaisiset tiheysryhmät rajautuvat sopivasti 
toisiinsa. Suurin tutkimuskohde on luusto.  Luu nähdään hyvin, koska se rajautuu selvästi muun tiheysryhmän 
kudoksiin. Jos esimerkiksi luussa on kasvain, luun tiheys on alentunut. Samoin murtumarako näkyy vaaleana. 
Luukuvaukset suoritetaan bucky-pöydällä, kuvausjännitteellä 60 kV. 
 
Toinen tärkeä tutkimuskohde on keuhkot, eli thorax. Keuhkojen ilmapitoisuus antaa hyvän kontrastipohjan. 
Kaasu keuhkoissa muodostaa hyvän negatiivisen “varjoaineen”. Mediastinumin ääriviivat näkyvät, koska 
pehmytkudos rajoittuu kaasuun. Samasta syystä näkyvät myös verisuonet. Sydämen rakenteesta ei saada 
tietoa, koska sekä veri että sydänlihas ovat samaa pehmytkudosryhmää ja siis samaa harmausastetta. Thorax 
kuvataan yleensä potilaan seisoessa. Tavallisesti otetaan sekä etu- että sivukuvat. Kuvausjännite on n. 120-
150 kV. Valotusautomatiikka katkaisee säteilyn kun mittakammioihin on saapunut riittävä määrä säteilyä.  
 

 
Nenän sivuontelot ovat myös tärkeä kuvauskohde. Terveet sivunontelot ovat ilmapitoiset. Jos ontelot 
täyttyvät tulehduseritteellä, se siirtyy pehmytkudosryhmään (tummasta harmaaksi), mutta erottuu kuitenkin 
koska rajautuu luuhun. Kuvauksessa käytetään erityistä kallotelinettä. 
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Suolikaasu antaa tärkeän kontrastipohjan vatsan natiivitutkimuksissa  Kuvaus tehdään sekä potilaan 
maatessa, jolloin nähdään, missä suoliston osissa on kaasua, että seistessä, jolloin nähdään kaasu-nestepinnat 
suolistossa.  
 

Varjoainetutkimukset 
 
Natiivitutkimuksella saadaan vain vähän tietoa laajan ja tärkeitä rakenteita sisältävän pehmytkudosryhmän 
elinten sairauksista. Varjoainetutkimuksessa muutetaan halutun kohteen tiheys ympäristöstää poikkeavaksi. 
Tavallisimpia varjoaineita ovat jodi ja barium. Atomifysikaalisesti tarkasteltuna varjoaineella on erilaiset 
absorptiorajat kuin normaalilla kudoksella. Röntgenpositiivisilla varjoaineilla (kuten I ja Ba) kudos absorboi 
tehokkaammin röntgensäteilyä. Röntgennegatiivisilla varjoaineilla (ilma, happi, hiilidioksidi) kudos absorboi 
vähemmän. Varjoainetta käytetään erityisesti verisuonien tutkimiseen (angiografiat). Aivoissa varjoaine 
pääsee aivokudokseen ainoastaan silloin jos veri-aivoeste on vaurioitunut, jolloin nähdään esimerkiki 
mahdolliset infarktit. Varjoainetta käytetään myös suoliston tutkimuksissa. Nykyisin yleisin 
röntgenvarjoainetutkimus lienee kolografia eli paksunsuolen tutkimus ja passage eli ohutsuolen tutkimus. 
 

Läpivalaisututkimukset 
 
Läpivalaisututkimuksessa perusasetelma on sama kuin tavallisessa natiiviröntgentutkimuksessa. 
Läpivalaisussa kuvaa kuitenkin seurataan reaaliajassa kuvanvahvistin-TV-ketjun avulla. Tärkeimmät kuvat 
voidaan toki filmata jälkeenpäin. Voidaan esimerkiksi seurata varjoaineen etenemistä suonessa. Läpivalaisua 
käytetään eniten ruoansulatuskanavan tutkimuksissa ja angiografioissa. Interventio- eli 
toimenpideradiologiassa neula tai katetri asetellaan yleensä juuri läpivalaisuohjauksessa, vaikkakin myös 
ultraääntä (biopsiat) ja jopa magneettikuvausta on viimeaikoine alettu käyttää neulan ohjaukseen.  
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4. Röntgenkuvan laatuun vaikuttavia tekijöitä 
 
Alla on lyhyt yhteenveto kuvanlaatuun vaikuttavista tekijöistä:  
 
1. Röntgenkuvan kontrastiominaisuudet 
 Kohteen kontrasti 

 Kohteen paksuus ja tiheys 
 Säteilyn ominaisuudet (putken jännite, suodatus, anodimateriaali) 

 Filmin kontrasti 
 Filmin tyyppi 
 Filmin prosessointi (kemikaalit, lämpötila, aika) 
 Ominaiskäyrä 
 Huntu (kuinka paljon filmi tummuu jo ennen kuvausta hajasäteilyn vuoksi) 

 Sironta 
 Sädekeilan kollimointi 
 Kohteen paksuus ja kompressio 
 Ilmarako 
 Hila 

 
2. Kuvausvirheet 
 Filmi-vahvistinlevyjen epätarkkuus 

 Vahvistinlevyn paksuus ja kidekoko 
 Filmin halidikiteiden raekoko 

 Liikeartefaktat 
 Potilaan liike (hengitys, sydän, muu heilunta) 
 Kuvausaika 

 Geometriset tekijät 
 Fokuskoko 
 Fokus-kohde-etäisyys  
 Kohde-filmi-etäisyys 
 

3. Kohina 
 Filmin rakeisuus 
 Kvanttikohina 
 Säteilyn laatu 
 Filmin nopeus 
 Filmin kontrasti 
 

5. Digitaalinen kuvaus 
 
Radiologiassa, kuten yhteiskunnassa yleensäkin, ollaan menossa yhä tietokoneistuneempaan elämään. Vaikka 
edelleen valtaosa tutkimuksista tehdään täysin analogisilla laitteilla, ovat digitaalitekniikan sovellutukset 
tulossa yhä voimakkaammin myös radiologiaan. Esimerkkeinä mainittakoon digitaalinen levykuvaus, jossa 
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perinteinen röntgenfilmi on korvattu fosforilevyllä, josta kuva digitalisoidaan laserluennan avulla. 
Digitaalisella subtraktioangiografialla kuvataan verisuonia siten, että suoneen ruiskutetaan varjoainetta ja 
kuvataan ennen ja jälkeen varjoaineen ruiskutusta. Tietokoneen avulla kuvat vähennetään toisistaan, jolloin 
tuloksena saatavassa vähennyskuvassa näkyvät vain suonet. Tietokonetomografiassa (CT) röntgenputki 
pyörii potilaan ympäri, jolloin saadaan suuri joukko eri suuntaisia projektiokuvia. Niistä voidaan 
tietokoneella laskea yksi takaisinprojisoitu leikekuva. Ilman tietokoneiden ja digitaalisen signaalinkäsittelyn 
kehittymistä eivät nämä uudet tutkimusmenetelmät olisi mahdollisia. Uusin vahvasti digitaalitekniikan 
edistysaskeleisiin perustuva menetelmä (tosin näiden luentojen aihepiiriin kuulumaton) menetelmä on 
magneettikuvaus, jossa hyödynnetään ydinmagneettista resonanssi-ilmiötä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaalisessa kuvassa kuva-ala jaetaan kuva-alkioihin, vokseleihin (volume element). Kuhunkin vokseliin 
tallentuu tietoa harmaasävyasteikolla. Tyypillisessä digitaalisessa röntgenkuvassa kuva-ala on jaettu 
2048x2048 vokseliin, joista jokainen pirää sisällään 12-bittisen harmaasävytiedon. Jos kuvan koko (FOV, 
Field of View) on 40 cm, on yhden kuva-alkion koko 0.2x0.2mm. Näin syntyvä ruudukko on jo niin pieni, 
että silmä ei havaitse yksittäisiä alkioita. CT-kuvassa kuvamatriisin koko on tyypillisesti 512x512. 
Kahdellatoista bitillä voidaan esittää 4096 harmaasävyä. Skaala on valittu niin, että tummat sävyt ovat 
asteikon alapäässä ja kirkkaat yläpäässä. Ihmisen silmä pystyy erottelemaan vain muutaman kymmenen 
sävyä. Siksi digitaalisissa kuvissa on paljon enemmän informaatiota kuin ihminen pystyy yhdellä kertaa 
havaitsemaan. Tarvitaankin erilaisia kuvankäsittelyoperaatioita, joilla haluttu informaatio saadaan ihmisen (ja 
vieläpä radiologin !) ymmärtämään muotoon. 
 
Kuten digitaalisessa signaalinkäsittelyssä yleensä, alun perin analoginen signaali muunnetaan D/A-
muuntimella digitaaliseksi jollakin näytteenottotekniikalla. Digitalisoitavana tietona voidaan käyttää 
esimerkiksi DSA-laitteen videosignaalia tai jonkin säteilyilmaisimen mittaamaa säteilymäärää. Yleensä 
analogiasignaalista täytyy ottaa yhtä monta näytettä kuin kuvamatriisissa on alkioita (näin ei välttämättä ole 
CT- tai magneettikuvien osalta !). Tavallisen kasettikuvatun filmin jälkikäsittely on käytännössä mahdotonta. 
Jos kuvaus epäonnistuu (esim. yli- tai alivalotus), on koko kuvaus uusittava. Digitaalista kuvaa voidaan 
sensijaan jälkikäsitellä erilaisilla kuvankäsittelyalgorimeilla, ja hyvinkin suuret valotusvirheet poistaa. Kuvasta 
voidaan korostaa esimerkiksi reunaviivoja (edge enhancement), muuttaa kontrastia ja tummuutta (ikkunointi) 
tai muuttaa ominaiskäyrän muotoa. CT- ja magneettikuvista, joilla saadaan suuri määrä leikekuvia, voidaan 
laskea kokonaan uusia, eri suunnasta kohdetta visualisoivia kuvia (3D-rekonstruktiot) tai kokonaisia 3D-
malleja. Samasta potilaasta eri menetelmillä otettuja kuvia voidaan myös yhdistää (kuvafuusio).  
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Digitaalinen kuvatieto voidaan siirtää verkkoa pitkin paikasta toiseen, jopa satojen kilometrien päähän 
(teleradiologia) tai kaikki kuvat voidaan arkistoida digitaalisesti huomattavasti pienempään tilaan kuin 
filmiarkistoihin (PACS, Picture Archiving and Communications Systems). Valotaulun sijaan digitaalisia kuvia 
on mahdollista katsella kuvankäsittelytyöasemien monitoreilta, joskaan tämä käytäntö ei ole ainakaan vielä 
juuri yleistynyt. 
 

Digitaalinen levykuvaus 
 
Järjestelmän osat 
 Kuvalevy 
 Kuvanlukija (He-Ne-laser) 
 Kuvaprosessori 
 Kuvan tallennussysteemi 

:                                             
 
Varsinainen kuvaus tapahtuu täysin samalla lailla kuin perinteisessä filmikuvauksessa. Ero on ainoastaan 
kuvan talletustavassa. Kuvauskasetissa on filmin ja vahvistuslevyn asemesta puolijohdelevy, jonka atomeita 
röntgensäteily virittää pitkäikäisiin (useita tunteja) metastabiileihin viritystiloihin. Viritystilojen määrä riippuu 
absorboituneen säteilyn määrästä.  
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Tilat voidaan purkaa kohdistamalla levyyn laservaloa (He-Ne, 632.8 nm), jolloin viritystilat purkautuvat 
optisen alueen fotoneilla. Levy luetaan käymällä se viiva viivalta läpi. Syntyneet näkyvän valon fotonit 
ohjataan valomonistinputkeen (valo irrottaa valomonistinputken pinnalta elektroneja jotka vahvistetaan 
useassa vahvistinasteessa, dynodissa). Lopputuloksena saadaan sähköinen signaali, joka riippuu alun perin 
kohteen läpi menneen röntgensäteilyn intensiteetistä. Kun lasersäteen paikka levyn pinnalla ja viritysten 
purkautuessa emittoituva intensiteetti mitataan, saadaan muodostettua digitaalinen kuvamatriisi.  

 

Digitaalinen kuvanvahvistinkuvaus 
 
Digitaalinen läpivalaisu, kuten analoginenkin, perustuu kuvanvahvistin-TV-ketjuun. Kuvanvahvistimeen 
liitetyltä TV-kameralta saatava videosignaali AD-muunnetaan ja ohjataan nopealla kuvaprosessorille. 
Kuvaprosessorin avulla kuvaan voidaan tehdä erilaisia kuvankäsittelyoperaatioita, kuten vähennys (esim. 
DSA). DSA:ssa siis otetaan kuvat ennen (ns. maskikuva) ja jälkeen varjoaineen ruiskutusta ja vähennetään 
toisistaan (aikasubtraktio). Signaali-kohina-suhde on sitä parempi mitä lähempänä maskikuva onnistutaan 
ottamaan varjoaineboluksen ilmaantumista kuvattavalle alueelle.  

 

Muita tekniikoita  
 
Digitaalikuvia voidaan tehdä myös hyödyntämällä CCD-tekniikkaa (Charge Coupled Device). Röntgensäteily 
muuttuu fluoresoivalla levyllä ensin näkyväksi valoksi, joka siirretään optiikan avulla herkälle 
pikselimäärältään suurelle matriisanturille ja edelleen tietokoneeseen.  
 
Seleenirumpukuvantamisessa käytetään pyörivää alumiinirumpua, joka on päällystetty seleenillä. Kun pintaan 
osuu säteilyä, seleeni johtaa sähkö sitä paremmin mitä enemmän säteilyä tulee. Näin on mahdollista muuttaa 
röntgensäteily suoraan sähkövirraksi. 
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Olennaista digitaalisessa kuvauksessa on sen lineaarinen annosvastaavuus (ominaiskäyrä on suora). Filmi-
vahvistuslevykuvantamiselle tyypillistä kyllästysaluetta (hyvin suuret ja pienet annokset, joilla käyrä kulkee 
lähes vaakasuoraan) ei esiinny. Juuri tämä ominaisuus mahdollistaa valotusvirheiden jälkikorjauksen. 
Digitaalisten röntgenkuvien paikkaerotuskyky ei vielä nykyään kuitenkaan pärjää perinteiselle filmi-
vahvistuslevy-yhdistelmälle.  
 
6. Tietokonetomografia 
 
Tietokonetomografian (TT, monesti käytetään myös englanninkielistä lyhennettä CT, Computed 
Tomography) avulla päästään eroon monista perinteistä röntgenkuvausta vaivaavista ongelmista. Edellä jo 
todettiin, että tavallisessa röntgenkuvassa on aina geometrisia vääristymiä, suurennusta ja summautumista. 
TT:ssä kohteesta otetaan satoja erisuuntaisia projektiokuvia, joista rekonstruoidaan leikekuva, joka on tietyn 
levyinen poikkileikkaus kohteesta. Näin vältetään kohteiden päällekkäinen projisoituminen. Laskenta vaatii 
kuitenkin monimutkaisia kuvankäsittelyalgoritmeja (ns. suodatettu takaisinprojektio) ja luonnollisesti 
tehokkaita tietokoneita. 
 

Tutkimusmenetelmät 
 
Kliinisessä käytössä on nykyisin lähes yksinomaan ns. kolmannen sukupolven laitteita: Potilas makaa 
vaakatasossa tutkimuspöydällä. Röntgenputki on kiinni erityisessä telineessä (gantry), joka pyörähtää potilaan 
ympäri. Eri suunnista potilaan läpi mennyt säteily rekisteröidään potilaan ja röntgenputken takana olevalla 
puolijohdeilmaisinmatriisilla, joka pyörii putken kanssa samalla nopeudella. Syntyneistä absorptioprofiileista 
lasketaan varsinainen leikekuva. Röntgensäteily on rajoitettu kollimaattoreilla vain tietylle alueelle potilasta, 
joka määrää leikepaksuuden. Tyypilliset leikepaksuudet ovat alle millimetristä 10 mm:in. Yleensä halutaan 
enemmän kuin yksi leike. Tämä saadaan aikaan liikuttamalla potilaspöytää gantryn suhteen. Perinteisessä 
aksiaalikuvauksessa menetellään siten, että jokaisen leikkeen kuvauksen jälkeen pöytä liikahtaa 
leikepaksuuden verran jne. Leikkeitä voidaan limittää paremman tarkkuuden saamiseksi siten, että pöytä 
liikahtaakin vähemmän kuin leikepaksuus. Leikkeiden välillä voi olla myös tyhjää, jolloin pöytä liikahtaa 
enemmän kuin leikepaksuuden verran.  
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Uudemmissa TT-laitteissa käytetään ns. spiraalikuvausta (helical-CT). Siinä pöytä liikkuu koko ajan tasaisella 
nopeudella gantryn suhteen, jolloin saadaan jatkuva spiraalinkaltainen projektiodata. On selvää, että 
tällaisesta kuvainformaatiosta alkuperäisen leikekuvan laskeminen on matemaattisesti aika hankalaa… 
Spiraalikuvauksessa käytetään ns. pitch-faktoria kuvaamaan sitä, kuinka nopeasti poytä liikkuu suhteessa 
gantryyn.  Pitch-arvo 1 tarkoittaa sitä, että pöytä on liikkunut leikepaksuuden verran yhden putken rotaation 
aikana. Vastaavasti pitch-arvolla 2 pöytä on liikkunut kahden leikepaksuuden verran (leikepaksuus siis 
määräytyy röntgenputkesta tulevasta kollimoidusta säteilykeilasta) jne … 
 
Aivan viime vuosina markkinoille on tullut monileike-TT-laitteita (multislice-CT), joissa kerätään yhden 
leikkeen sijasta useampia (tyypillisesti 4). Laitteessa on edelleen yksi röntgenputki, mutta ilmaisinmatriisi on 
jaettu alkioihin siten, että pystytään rekisteröimään eri kohtaan detektoria tulevan röntgensäteilyn 
intensiteetti erikseen. Tämä mahdollistaa huomattavan nopeat ja laaja-alaiset kuvaukset ja ohuet leikkeet. 
Haittana on, että potilaan säderasitus saattaa kasvaa yllättävän suureksi ja se, että kuvia on radiologin 
tulkittavana helposti useita satoja, jopa tuhansia. 
 

 

Kuvankäsittely 
 
Tuloksena saatavan kuvamatriisin soluihin on summautunut tieto erisuuntaisten projektioiden absorptiosta 
(käsitellään tarkemmin luennolla). Absoluuttisella absorptiokertoimen arvolla ei ole käyttäjän kannalta mitään 
mielenkiintoa. Siksi tulokset esitetään suhteellisina TT-lukuina. TT-asteikolla absorptiokertoimen arvot on 
sijoitettu (sovittu !) välille –1000 -> 3096 (yhteensä siis 4096=212 harmaasävyä). TT-asteikolla veden arvo on 
0 ja ilman –1000. Nämä pisteet asetetaan laadunvalvonnan yhteydessä paikalleen yksinkertaisesti 
kalibroimalla, esimerkiksi kuvaamalla vesitäytteinen fantomi ja ilmaa. Edellä on jo todettu, että silmän kyky 
erottaa harmaasävyjä on hyvin rajallinen. Siksi koko TT-asteikkoa ei näytetä kerralla, vaan vain osa siitä. 
Puhutaan luu-, keuhko- ja pehmytkudosikkunoista: 
 Keuhkoikkuna: TT-luvut välillä –1000 - -500 
 Pehmytkudosikkuna: TT-luvut välillä –100 - +200 
 Luuikkuna: TT-luvut välillä +50 - +550.  

 
Muuttamalla TT-ikkunan sijaintia näkyvät eri tiheyden omaavat kudokset eri kontrastein, eli sama kuva 
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näyttää aivan erilaiselta eri ikkunointiasetuksilla ! Kuvankäsittelytermi on ikkunointi (Windowing), jonka 
avulla käyttäjä voi työasemalla muuttaa TT-lukuasteikon leveyttä (Window Width) ja paikkaa asteikolla 
(Window Level). Näiden perusoperaatioiden lisäksi leikekuvista on mahdollista kuvankäsittelytyöasemalla 
rekonstruoida kohteen mm. kolmiulotteisia malleja (3D-reconstruction) tai MIP-karttoja (Maximum 
Intensity Projection). 
 

TT-kuvan ominaisuuksia 
 
TT-kuvassakin voi esiintyä virheitä. Niitä aiheuttavat potilaan liike, kudoksessa olevat metallikappaleet 
(klipsit, proteesit, hammaspaikat jne …) ja joskus myös itse kuvanlaskenta-algoritmin bugit (uusissa ja vähän 
testatuissa laitteissa). Spiraalikuvauksessa leikekuva on väistämättä aina enemmän tai vähemmän vääristynyt, 
johtuen tietenkin siitä, että pöytä liikkuu koko ajan kuvauksen aikana. Vaikka näitä virheitä voidaankin 
laskennallisesti pienentää, niiden olemassaolosta on käyttäjän oltava aina tietoinen.  
 
Osatilavuusefektillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa saman vokselin sisällä on erilaisen tiheyden omaavaa kudosta. 
Koska vokseli on digitaalisessa kuvauksessa pienin mitattavissa oleva suure, on vokselin intensiteetti 
painotettu keskiarvo näistä eri tiheyksistä. Osatilavuusefekti heikentää kuvan tarkkuutta varsinkin tilanteissa, 
jolloin leikkeen yli menee vino kudospinta.  
 
Beam hardening eli “säteilyn koveneminen” on toinen TT-kuvaukselle tyypillinen ilmiö. Jos kuvataan kohdetta, 
joka on eri paksuinen eri kohdassa säteilyn kulkusuunnassa, absorboi paksumpi kohta enemmän säteilyä kuin 
heikompi. Tästä aiheutuu se, että säteilyn intensiteettijakauma on erilainen eri suuntaisissa projektioissa. 
Paksumpi kohta absorboi enemmän matalan energian fotoneja kuin ohut. Tästä voi aiheutua se, että saman 
tiheyden omaavat kudokset näkyvät erilaisella intensiteetillä. Ilmiö voidaan kompensoida kalibroimalla 
läpimennyt intensiteetti erivahvuisilla fantomeilla. 
 
TT-kuvan hyviä puolia on kuitenkin enemmän kuin huonoja ! Ensiksikin elinten päällekkäinkuvautumista ei 
tapahdu. Sironnutta säteilyä myös syntyy paljon vähemmän. TT-kuvauksen tärkein ominaisuus on kuitenkin 
sen kyky erottaa paljon pienempiä tiheysvaihteluita (esim. harmaa ja valkea aine aivoissa) kuin perinteinen 
röntgenkuvaus. Tässä on kuitenkin todettava, että magneettikuvassa pehmytkudoskontrasti on vielä parempi. 
Kun radiografisten menetelmien kontrastierotuskyky on luokkaa 2-3 %, on se TT-kuvassa jopa 0.1 %. 
Pehmytkudoksia kuvannettaessa on pehmytkudoskontrasti monesti paljon paikkaerotuskykyä tärkeämpää.  
 
TT-kuvauksessa potilaan saama sädeannos on suuri verrattuna röntgentutkimuksiin. Kun esimerkiksi yksi 
thorax-röntgenkuva aiheuttaa potilaalle muutaman mGy.n absorboituneen annoksen, voi TT-kuvauksen 
annos olla 50 mGy. Tässä välissä on syytä huomauttaa, että TT-kuvauksen sädeannoksen laskeminen on 
monimutkaisempaa kuin perinteisien menetelmien. Absorboituneen, efektiivisen ja ekvivalenttiannoksen 
sijasta käytetään suureita annos-pituustulo (DLP, Dose Length Product) ja TT-annosindeksi (CTDI). 
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