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1. Atomi- ja röntgenfysiikan perusteita 

 

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. 

 

Protonilla on positiivinen varaus, 

neutronilla ei ole varausta ja elektroni on 

negatiivisesti varattu. Atomin lähes koko massa on keskittynyt ytimeen. Atomin 

koko on paljon suurempi kuin ytimen 

koko. Atomin tilavuudesta suurin osa on 

tyhjää, elektronit täyttävät pääosan siitä.  

 

 

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.  Neutronien lukumäärää merkitään yleensä kirjaimella N. Atomin massaluku A on protonien ja 

neutronien yhteinen määrä.  

A=Z+N 

 

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 
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muodostavat molekyylejä elektroniverhon välityksellä (kemialliset sidokset). Atomien ja molekyylien 

kemialliset ominaisuudet määräytyvät siten yksinomaan uloimpien elektronien, ns. valenssielektronien, 

ominaisuuksista.  

 

Röntgenkuvauksen yhteydessä olemme kiinnostuneita ainoastaan elektroniverhon rakenteesta ja siinä tapahtuvista ilmiöistä. 

Ytimen ominaisuudet, kuten radioaktiivisuutta hyödynnetään isotooppikuvantamisessa ja ytimen 

magneettisia ominaisuuksia magneettikuvauksessa. Ne tulevat vastaan myöhemmin tällä kurssilla.  

 

Sähkömagneettinen säteily 

 

James Clerk Maxwell johti 1800-luvun lopulla Maxwellin yhtälöt, jotka kuvaavat sähkömagneettisen säteilyn 

käyttäytymistä. Maxwellin yhtälöt ovat ns. klassisen fysiikan huipennus. Niillä on suuri merkitys edelleenkin 

kuvattaessa säteilyn kulkua, esimerkiksi radiotekniikassa. Ilman näitä teorioita meillä ei olisi kännyköitä, 

radiota tai televisiota. Mikä vahinko …  

 

Tässä yhteydessä meidän riittää tietää, että sähkömagneettinen säteily on poikittaista aaltoliikettä, jossa 

sähkö- ja magneettikentät värähtelevät 

toisiaan vastaan kohtisuorasti ja 

etenemissuuntaan vastaan. Koska kyseessä 

on aaltoliike, sen täydelliseen kuvaamiseen 

riittää periaatteessa tieto säteilyn 

amplitudista up, aallonpituudesta λ ja 

mahdollisesta vaihe-erosta φ suhteessa 

johonkin toiseen värähtelijään. Aaltoliike 

voidaankin esittää sinimuotoisesta 

värähtelevänä funktiona 

 

 

)sin()( φω +−= tkxutu p , 

 

missä   k=kulma-aaltoluku=2π/λ 
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 x=värähtelijän paikka ajanhetkellä t. 

 ω=2πf=kulmataajuus ja missä f on taajuus (värähdysten lukumäärä sekunnissa). 

 

Tätä yhtälöä kutsutaan etenevän aallon aaltofunktioksi. 

 

Yhden jaksonajan T aikana yksittäinen värähtelijä tekee yhden värähdyksen. Samanaikaisesti aalto etenee 

yhden aallonpituuden λ verran. Näin ollen aaltoliikkeen etenemisnopeus  

T
v

λ
=  

Koska f=1/T, saadaan edellisestä ns. aaltoliikkeen perusyhtälö: 

 

λfv =  

 

Sähkömagneettinen säteily etenee aina valon nopeudella kyseisessä väliaineessa (valon nopeus siis EI ole 

vakio kaikkialla, esim. vedessä se on pienempi kuin ilmassa. Tästä aiheutuvat monet optiikan ilmiöt, kuten 

valon taittuminen ja heijastuminen). Valon nopeus tyhjiössä on n. 3x108 m/s. 

 

Saksalainen fyysikko Max Planck esitti ns. mustan kappaleen säteilyä tutkiessaan, että mustan kappaleen 

lähettämän säteilyn aikaansaavat metallin pinnassa värähtelevät atomit, joiden värähdysenergia voi saada vain 

tiettyjä portaittain muuttuvia arvoja. Sanotaan, että säteily on kvantittunut. Säteilyn voidaan siis ajatella 

koostuvan diskreeteistä energiapaketeista, fotoneista. Fotoneilla ei ole massaa eikä varausta. Niiden energia 

saadaan kaavasta  

 

λ

hc
hfE == , 

missä h=Planckin vakio=6,626x10-34 Js 

          f=Säteilyn taajuus  

          c=valon nopeus=3x108m/s 

          λ=Säteilyn aallonpituus 

 

Sähkömagneettisen säteilyn spektri ulottuu gammasäteilystä (lyhyt aallonpituus, suuri energia) radioaaltoihin 

(pitkä aallonpituus, pieni energia). Ihmissilmin nähtävä valo on yksi hyvin kapea kaista sähkömagneettisen 
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säteilyn spektriä. Lämpökin on itseasiassa säteilyä, nimittäin lämpösäteilyä. Se on pitempiaaltoista kuin 

näkyvä valo, mutta mitattavissa lämpökameralla. Ihmiselle haitallinen UV-säteily on puolestaan näkyvää 

valoa lyhytaaltoisempaa säteilyä, joka kykenee aiheuttamaan soluvaurioita ja sitä kautta ihosyöpää. Koko tätä 

valtavaa aallonpituusaluetta käytetään nykyään diagnostisessa kuvantamisessa. Toisaalta monien varsin 

arkistenkin laitteiden toiminta  perustuu sähkömagneettisen säteilyn käyttöön, kuten vaikkapa 

mikroaaltouunin ja jo mainittujen radion tai lämpökameran.  

 

Tässä yhteydessä keskitytään siis röntgenkuvaukseen eri muodoissaan. Röntgenkuvauksessa käytetään ns. 

kovaa röntgensäteilyä (hard x-rays).  
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Valosähköinen ilmiö 

 

Kun metallin pintaa valaistaan valolla (tai yleisemmin sähkömagneettisella säteilyllä) havaitaan 

sähkövirta. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että metalli on kytketty johonkin suljettuun virtapiiriin, 

joka mahdollistaa virran kulun ja jossa on virtamittari virran mittausta varten.  Ilmiö havaittiin 1800-

1900 lukujen vaihteessa ja sen selitti teoreettisesti Albert Einstein vuonna 1905. Samana vuonna hän 

muuten julkaisi myös suppean suhteellisuusteorian ja Brownin liikettä käsittelevän työn. Aika tehokas 

kaveri. Triviatietona kannattanee mainita, että Einstein sai fysiikan Nobelin 1920-luvulla nimenomaan 

valosähköisestä ilmiöstä, ei suhteellisuusteoriasta. 

 

Einstein selitti, että sähkövirta  syntyy, kun valo irrottaa metallin pinnasta 

elektroneja. Elektronit eivät voi olla metallin pinnassa miten tahansa, vaan ne 

ovat sidottuja tiettyihin diskreetteihin energiatiloihin. Sitä energiaa, joka 

vähintään tarvitaan elektronin irrottamiseen metallin pinnalta sanotaan 

irrotustyöksi W0. Huomaa,. että vaikka puhutaan työstä, irrotustyöllä on 

energian yksikkö (elektronivoltti tai joule) ! Se on siis se energia., joka 

säteilyfotonilla pitää vähintään olla, jotta elektroni irtoaa. Jos fotonin energia 

on suurempi, menee ylijäävä energia elektronin liike-energiaksi (toisin sanoen energia säilyy). Irrotustyön, 

säteilyfotonin energian ja elektronin liike-energia Ek välillä on siis voimassa 

 

0WhfEk −=  

 

Tämä  ilmiö on varmaan monille tuttu aikaisemmilta fysiikan kursseilta. Sama yksinkertainen yhteys pätee 

yleisemminkin fotonin ja elektronin vuorovaikutuksissa. Myöhemmin havaitaan, että toinen keskeisistä 

röntgenkuvan kontrastin synnyttävistä mekanismeista eli röntgenabsorptio noudattaa tätä samaa kaavaa.  
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Atomin rakenne 

 

Vetyatomi 

 

Vety on yksinkertaisin alkuaine. Vedyllä on vain yksi protoni ja yksi elektroni. Yksinkertaisuutensa vuoksi se 

olikin ensimmäinen atomi, jonka elektronitilat pystyttiin matemaattisesti ennustamaan. Ensimmäisen (joskin 

karkealla tasolla) toimivan vedyn atomimallin loi tanskalainen fyysikko Niels Bohr, joka muuten Suomen 

Talvisodan aikana lahjoitti Nobel-palkintonsa Suomen valtiolle sotaponnisteluja tukeakseen.  

 

Bohrin atomimallissa elektroni voi kiertää ydintä vain tiettyjä ns. sallittuja ratoja pitkin. Radat ovat 

ympäräratoja. Radan numeroon viitataan järjestysnumerolla n siten, että lähimpänä ydintä olevalle radalle 

n=1, seuraavalle n=2 ja niin edelleen. Lukua n sanotaan pääkvanttiluvuksi. Se onkin tässä atomimallissa ainoa 

kvanttiluku. Radalla n olevan elektronin energia saadaan kaavasta 

 

22

6,131

n

eV

n
hcRE Hn

−
=−=  

 

missä  RH=Rydbergin vakio=1,097x10
7 1/m. Koska kaavassa esiintyy vain luonnonvakioita lausekkeen 1/n2 

edessä, ne voidaan laskea, jolloin saadaan jälkimmäisen kaavan osoittajaan –13,6 eV. Tämä on kaavan 

käyttökelpoinen muoto. 

  

Energia on siis kvantittunut ja se saa negatiivisia arvoja. Matalinta energiaa vastaa siis suurin negatiivinen 

arvo, joka saadaan pääkvanttiluvulla n=1. Tätä energiatilaa kutsutaan perustilaksi. Muut mahdolliset 

energiatilat ovat viritystiloja. Huomaa tilan käsite: Tässä mallissa tietyllä radalla oleva elektroni on tietyssä 

energiatilassa. Monimutkaisemmissa malleissa luovutaan radan käsitteestä ja puhutaan 

todennäköisyystiheyksistä, mutta energiatilan käsite säilyy.  

 

Yleisemminkin fysikaaliset systeemit pyrkivät kohti energian perustilaa. Sohvaperunalla tämä tila lienee siellä 

sohvan nurkassa, josta vaimo saa perunan tiskaamaan vain nalkuttamalla. Elektroni puolestaan haluaa 

luonnostaan olla perustilassa, pääkvanttiluvulla n=1. Jotta se saadaan sieltä nostettua ylemmille 

energiatiloille, täytyy atomiin tuoda ulkopuolelta energiaa (esim. säteilyfotoni, vastaa sitä nalkuttavaa vaimoa).  
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)(eVEnergia
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3

Energiatilat esitetään yleensä energiatasokaaviolla siten, että perustila (eniten negatiivinen) on alimpana ja 

viritystila sen yläpuolella. Ohessa vedyn energiatasokaavio, johon on laskettu muutamien energiatilojen 

energiat elektronivoltteina. Kaikilla atomeilla, myös vedyllä, on viritystiloja ääretön määrä, eli tiloja on yhä 

tiheämmässä kun lähestytään ionisaatiorajaa (siksi kuvassa harmaa palkki). Elektroni voidaan siis virittää yhä 

lähemmäs ja lähemmäs ionisaatiorajaa, kunnes energia riittää 

ionisaatioon. Ionisaatiossa elektroni poistuu atomista ja jäljelle jää 

positiivinen ioni eli vedyn tapauksessa H+-ioni. 

 

Sidosenergia Eb on se energia, jolla elektroni on kiinni atomissa. Siis 

atomiin täytyy kohdistaa vähintään sidosenergia verran energiaa 

jotta elektroni saadaan ”nostettua” ionisaatiorajan yläpuolelle. 

Sidosenergia on itseasiassa sama asia kuin irrotustyö 

valosähköisessa ilmiössä: 

 

bk EhfE −=  

Irtoava elektroni saa siis liike-energiakseen elektronin sidosenergian ja fotonin energian erotuksen. 

Sidosenergia on (hieman suoraviivaistaen) elektronin energiatilan itseisarvo, eli sidosenergiat ilmaistaan aina 

positiivisina lukuina kun ne energiatasokaaviossa ovat negatiivisina. Siten vetyatomissa perustilassa olevan 

elektronin sidosenergia on Eb=13,6 eV. 

 

Jos fotonin energia ei riitä elektronin ionisoimiseksi, voi tapahtua viritys. Viritys on mahdollinen vain, jos 

tulevan fotonin energia on täsmälleen kahden energiatason energiaerotuksen suuruinen. Virityksessä elektroni siirtyy 

matalammalta energiatilalta korkeammalle. Ilmiötä kutsutaan myös resonanssiabsorptioksi. Ennakkotieto: 

Resonanssi-ilmiöön palataan magneettikuvauksen yhteydessä ydinten spintilojen yhteydessä. 

 

Esimerkki: Vetyatomissa voi tapahtua viritys tilalta n=1 tilalle n=2, jos fotonin energia on 13,6 eV-3,4 

eV=10,2 eV. 

 

Viritystila ei ole (yleensä) pysyvä, vaan elektroni palaa takaisin perustilaan hyvin nopeasti. Samoinhan se 

tuppaa monesti olemaan sen sohvaperunankin kanssa.  Viritystila voi purkautua perustilaan joko suoraan tai 

yhden tai useamman välitilan kautta. Sohvaperunakin voi palata sohvalle WC:n ja jääkaapin kautta. 
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eVhf 2,10=

Viritystilan purkautuessa atomi lähettää fotonin, jonka energia on siirtymään osallistuvien tilojen energioiden 

erotuksen suuruinen. 

Ilmiötä, jossa virittyneet atomit lähettävät 

näkyvää valoa, kutsutaan luminesenssiksi. 

Luminesenssi jaetaan vielä viritystilojen elinajan 

mukaan fluoresenssiin ja fosforesenssiin. 

Fluoresenssissä eli fluoriloisteessa viritystila 

purkautuu hyvin nopeasti (<10 ns). Jos 

viritystila purkautuu hitaammin (10-8 s … 

vuorokausia) puhutaan fosforesenssista eli 

fosforiloisteesta. 

 

Ennakkotieto: Digitaalisessa levykuvauksessa hyödynnetään fosforesenssia. Röntgensäteily aiheuttaa 

virityksiä kuvalevyn materiaalissa. Viritystilat säilyvät jopa tunteja. Viritystiloihin nalkkiin jääneet elektronit 

luetaan lasersäteellä ja muutetaan sähkövirraksi. Sähkövirta muutetaan pikseliarvoiksi. 

 

Monimutkaisemmat atomit 

 

Atomeilla, joilla on useampi elektroni, Bohrin atomimalli ei toimi. Tämä johtuu siitä, että elektronien välille 

syntyy vuorovaikutuksia (kytkentöjä). Energiatilojen määrä kasvaa huimasti mitä enemmän elektroneja on. 

Fotonin ja elektronin vuorovaikutusta hallitsevat kuitenkin aivan samat periaatteet, eli ionisaatiota ja 

virityksiä tapahtuu edelleen ja energia säilyy. Vaihtoehtoja vain on 

enemmän. 

 

Sallittuja  elektronikuoria merkitään usein varsinkin 

röntgenfysiikassa symboleilla K, L, M, N jne... 

Monimutkaisemmillakin atomeilla käytetään Bohrin mallista tuttua 

”sallittujen ratojen” eli elektronikuorien käsitettä energiatilojen 

havainnollistamiseen. 

 

Oikeasti tilanne on huomattavan paljon monimutkaisempi ja energiatilojen laskemisessa joudutaan 

käyttämään kvanttimekaanista atomimallia. Tässä yhteydessä riittänee mainita, että elektronin paikkaa ja 
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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. Tarkemmin ottaen ja käyttäen hyväksi kvanttimekaniikkaa, voidaan 

elektroneille laskea  todennäköisyystiheysjakaumia.  Elektronikuori on kuitenkin monella tapaa hyvä ja 

havainnollinen tapa esittää perusilmiöitä, joten käytetään sitä tässäkin yhteydessä.  

 

Kvanttimekaniikassa elektronin energiatilaa kuvaa neljä kvanttilukua: 

• Pääkvanttiluku n ilmaisee, millä pääkuorella elektroni on. Eri pääkuoria merkitään varsinkin 

röntgenfysiikassa isoilla kirjaimilla K, L, M, N, … Ne vastaavast pääkvanttiluvun arvoja 1, 2, 3, 4, … 

• Sivukvanttiluku l  ilmaisee mahdolliset alikuoret. Se voi saada arvoja 0, 1, 2, … (n-1). Lukuarvojen 

asemesta käytetään pieniä kirjaimia s, p, d, f, … Pää- ja sivukvanttiluvun ilmaisemaa energiatilaa 

sanotaan orbitaaliksi. 

• Magneettinen kvanttiluku ml  liittyy atomin magneettisiin ominaisuuksiin. Se voi saada arvot 0, ±1, 

±2, … ±l magneettisen kvanttiluvun vaikutus näkyy vain, jos atomi on ulkoisessa magneettikentässä. 

Sen vaikutus on pieni, mutta helposti mitattavissa (Zeemanin ilmiö). 

• Spinkvanttiluku ms aiheutuu siitä, että elektronilla on sisäinen liikemäärämomentti eli spin. Spin 

aiheuttaa energiatiloihin hienorakennetta siten, että kaikki orbitaalit s-orbitaalia lukuun ottamatta 

silpoutuvat kahdeksi lähekkäiseksi energiatilaksi. 

 

Saman atomin kahdella elektronilla eivät kaikki 4 kvanttilukua voi olla samat (Paulin kieltosääntö). Kullekin 

pääkuorelle mahtuu 2n2 ja kullekin alikuorelle mahtuu 2(2l+1) elektronia. Eri atomeilla on siten erilainen 

elektronikonfiguraatio, joka määräytyy Paulin kieltosäännön perusteella. 

 

Esimerkki: Natriumin elektronikonfiguraatio on 1s22s22p63s23p1.  

Natriumilla on siis yhteensä 11 elektronia pääkvanttiluvun arvoilla 1, 2 ja 3. Elektronien lukumäärä on 

ilmaistu yläindeksinä orbitaalin perässä. S-orbitaalille mahtuu vain 2 elektronia, olipa kyseessä mikä atomi 

tahansa ja p-orbitaalille vastaavasti 6.  

 

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 
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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, sitä pienempiä sidosenergiat ovat. 

Valenssikuorten sidosenergiat ovat raskaimmillakin alkuaineilla vain muutaman kymmenen elektronivoltin 

luokkaa.  

 

Röntgensiirtymät 

 

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).  

 

Röntgensäteily on lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituusalue on 0,01 – 10 nm. 

 

Suurienergistä säteilyä voi syntyä, jos riittävän raskaan alkuaineen sisäkuorelle synnytetään aukko 

(röntgenkuvauksessa yleensä volframi tai molybdeeni). Aukko voidaan tehdä joko fotonilla tai elektronilla. 

Kun syntynyt aukko täyttyy joltain ulommalta 

kuorelta, syntyy säteilyä, jonka aallonpituus on 

siirtymään osallistuvien kuorten sidosenergioiden 

erotus. Syntyvää säteilyä kutsutaan 

röntgenfluoresenssiksi tai röntgenkuvauksen yhteydessä 

ominaissäteilyksi (characteristic radiation). 

 

Oheisessa kuvassa on esitetty, miten 

röntgensiirtymiä merkitään. Esimerkiksi siirtymä Kα 

syntyy, kun K.-kuoren aukko täyttyy  L-kuorelta. 

Vastaavasti Kβ−siirtymässä aukko täyttyy M-

kuorelta. L-sarjan siirtymissä alkutilan aukko on L-

kuorella ja M-sarjan siirtymissä M-kuorella jne. 
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Huomaa, että tässä kuvassa ei ole esitetty kaikkia alikuoria, ainoastaan pääkuoret. Jos alikuoret otetaan 

mukaan, siirtymien määrä kasvaa entisestään ja dipolisiirtymän valintasäännöt täytyy ottaa huomioon eivätkä 

kaikki mahdolliset siirtymät ole mahdollisia. Se, miten selvästi tämä hienorakenne näkyy, riippuu käytettävän 

säteilyn energia-analysaatoorin kyvystä erottaa eri energiat ja varsinkin tässä yhteydessä sillä ei ole juuri 

käytännön merkitystä. 

 

 

K-kuoren elektronin ionisoimiseen tarvittavaa energiaa kutsutaan K-absorptioreunaksi (joka on siis sama 

energia kuin K-kuoren sidosenergia). Vastaavasti voidaan määritellä L- ja M-absorptioreunat.  

 

 

Säteilyn ja aineen vuorovaikutukset 

 

Tarkastellaan seuraavassa niitä mekanismeja, joilla säteily vuorovaikuttaa aineen kanssa.  Säteilyn ja aineen 

vuorovaikutusten luonne riippuvat sekä säteilyn energiasta että kohdemateriaalin järjestysluvusta. 

Pienemmästä energiasta suurempaan päin mentäessä vuorovaikutusmekanismit ovat 

 

• Röntgenabsorptio 

• Compton-sironta 

• Parinmuodostus ja annihilaatio 

 

Röntgenabsorption eli valosähköisen ilmiön periaate onkin jo edellä tullut esille. Röntgenfotoni ionisoi 

sisäkuoren elektronin, joka poistuu atomista liike-energialla, joka on tulevan fotonin energian ja kyseisen 

kuoren sidosenergian erotus. 
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Röntgenabsorptio on vuorovaikutus, joka osaltaan saa aikaan röntgenkuvan kontrastin. Se on hallitseva 

mekanismi pehmytkudoksissa noin 30 keV:n fotonienergioihin asti. Kuvan syntymisen kannalta oleellista on, 

että röntgenabsorptiossa fotoni häviää. Se ei siis valota filmiä. 

 

Compton-sironnassa fotoni siroaa elastisesti ( 

siis sekä energia että liikemäärä säilyvät) atomin 

uloimman kuoren elektronista, joka poistuu 

atomista. Sekä  fotonin suunta että aallonpituus 

muuttuvat. Oheisesta kuvasta nähdään, että 

suurin aallonpituuden muutos ∆λ tapahtuu 

silloin, kun sirontakulma on 180o, eli fotoni 

siroaa takaisin tulosuuntaansa. Compton-
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sironta on röntgenkuvauksen kannalta haitallista, koska sironnut fotoni osuu väärään paikkaan filmiä. 

Sironnan eliminointi onkin yksi tärkeimmistä kuvanlaatuun vaikuttavista tekijöistä.  

 

Annihilaatioreaktiota, jossa positroni ja elektroni häviävät ja syntyy kaksi gammafotonia, hyödynnetään PET-

kuvauksessa (tarkemmin luvussa 7). 

 

 

Ennakkotieto: 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). 

Kuvassa on esitetty, miten 

absorption ja sironnan 

todennäköisyys muuttuu 

fotonienergian funktiona. 

 
 
 
Tähän asti on rajoituttu tarkastelemaan ainoastaan fotonisäteilyn ja aineen vuorovaikutuksia. Säteily voi 

kuitenkin koostua myös hiukkasista. Erona fotonisäteilyyn on, että hiukkasilla on massa ja varaus. 

Hiukkassäteilijöitä ovat elektronit, protonit, neutronit ja muut raskaammat hiukkaset kuten α-partikkelit 

tai vielä raskaammat ytimet. 
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Sädeannokset 

 

Röntgentutkimuksissa elävään ihmiseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä. Valenssielektronien 

irrottamiseen vaaditaan minimissään 1 – 10 eV energiaa, joten tätä voidaan pitää rajana sille, milloin 

kyseessä on ionisoiva säteily. Se jaetaan suoraan ja epäsuorasti ionisoivaan säteilyyn.  

• Suoraan ionisoiva säteily ionisoi tai virittää ainetta itse.  Suoraan ionisoivaan säteilyyn luetaan 

nopeat elektronit, protonit sekä sitä raskaammat hiukkaset. 

• Epäsuorasti ionisoivan säteilyn hiukkanen kokee aineessa sellaisia vuorovaikutusmekanismeja, 

joissa syntyy nopeita (energeettisiä) elektroneja, jotka puolestaan ovat suoraan ionisoivia 

hiukkasia. Epäsuorasti ionisoivaa säteilyä ovat röntgen- gamma ja neutronisäteily. 

Säteilyn kliinisen käytön tarkoitus on edistää terveyttä. Tässä ionisoiva säteily on ainutlaatuinen apuväline, 

koska se tunkeutuu ihmiskudokseen ja sen avulla voidaan sekä kuvata ihmisen sisälle että antaa sädehoitoa. 

Toisaalta ionisoiva säteily saattaa olla pieninäkin annoksina terveydelle haitallista aiheuttamalla mm. syöpää ja 

perinnöllisiä haittoja. Jotta säteilyn aiheuttamat ongelmat voitaisiin minimoida, on ymmärrettävä, miten eri 

kudokset reagoivat säteilyyn ja miten eri säteilylajit vaikuttavat.  

 

Ionisoivan säteilyn käyttöä tulisi hallita ns. ALARA-periaate: As Low As Reasonably Applicaple. Siis säteilyä 

tulee käyttää vain sen verran kuin välttämättä tarvitaan, ei yhtään enempää. 

 

Säteilysuojelussa käytetään kolmea annossuuretta: 

• Absorboitunut annos, yksikkö Gray (Gy=J/kg). Se siis kuvaa sitä, kuinka suuri on kudokseen 

absorboitunut energiamäärä massayksikköä kohti. Absorboitunut annos ei huomioi mitenkään eri 

säteilylajeja. Esimerkiksi hiukkassäteilijä ihmisruumiiseen jouduttuaan aiheuttaa huomattavan paljon 

enemmän tuhoa kuin ihmisen läpi vilahtanut 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.   

 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

17 

 

 

 

 

Eri röntgentutkimusten efektiiviset annokset poikkeavat huomattavasti toisistaan (jopa 100 – 200 –

kertaisesti). Röntgen- ja isotooppikuvausten annokset ovat suurin piirtein samat. Pienimmät annokset ovat 

hammasröntgen- ja thorax-kuvauksissa (n. 0.2 mSv). Suurimmat annokset saadaan TT-tutkimuksista ja 

interventioradiologiassa, jossa kuvataan reaaliajassa esimerkiksi katetrin etenemistä suonessa kymmeniä 

sekunteja. 
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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. 

 

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 sen sijaan 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 vaimeni läpimenneessään.  

 

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 röntgenputken jännitettä käytetään. Matala jännite kuitenkin lisää potilaan 

saamaa sädeannosta. Käytännössä joudutaankin kompromissiin kontrastin ja sädeannoksen välillä. 

 

Röntgenputki 

 

Röntgensäteilyä voidaan aikaansaada röntgenputkella. Se muodostuu pienipaineisesta suljetusta putkesta, 

jonka vastakkaisiin päihin on asennettu elektrodit, joista katodi on negatiivisessa ja anodi positiivisessa 
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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 –120 kV).  

 

 

Katodikuppi (focusing cup) kerää sironnet elektronit ja estää höyrystyvän volframin leviämistä. Suihku osuu 

anodiin, joka on säteilyn käyttötarkoituksesta riippuen valmistettu esimerkiksi kuparista, volframista, 

molybdeenistä tai hopeasta. Anodimateriaalin tulee joka tapauksessa olla sellaisesta aineesta, että se kestää 

hyvinkin korkeita lämpötiloja. Säteily pääsee ulos ohuesta beryllium-ikkunasta, jonka paksuus on millien 

luokkaa. 

 

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. 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

20 

 

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. 

 

 

Röntgenputkessa jännitteellä U kiihdytettyjen elektronien liike-energia on Ek=eU, missä e on alkeisvaraus. 

Toisaalta mekaniikasta toivottavasti muistetaan, että liike-energia saadaan kaavasta 2
2
1 mvEk = . 

Anodimateriaaliin osuessaan elektroneille on siis voimassa ns. Schusterin kaava 

2

2

1
mveU =  



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

21 

Tästä kaavasta voidaan laskea elektronien nopeus törmäyshetkellä. Kannattaa huomioida, että jos jännite on 

kilovolttien luokkaa, nopeus alkaa lähestyä valon nopeutta. Suhteellisuusteorian mukaan mikään massallinen 

hiukkanen ei voi saavuttaa valon nopeutta. Nopeuden lähestyessä valon nopeutta hiukkasen massa kasvaa, 

jolloin edellisessä kaavassa m on korvattava lausekkeella 

2

0

1 







−

=

c

v

m
m  

missä m0 on elektronin lepomassa, eli 9,11x10-31 kg. 
 
 

Jos elektroni luovuttaa koko liike-energiansa yhdellä kertaa jollekin anodimateriaalin atomille, 

elektronin energia muuttuu kokonaan yhden röntgensäteilyfotonin energiaksi, jolloin 

minλ

hc
eU =  

 

Tässä tilanteessa syntyvän fotonin aallonpituus λmin on pienin mahdollinen, eli sen energia on suurin 

mahdollinen. Suurin röntgenputkesta saatava röntgensäteilyn energia elektronivoltteina on siis yhtä 

suuri kuin putken jännite kerrottuna alkeisvarauksella.  

 

Käytännössä anodi ei ole kiinteä vaan pyörivä anodilautanen. Näin anodin lämpökuormaa voidaan 

huomattavasti pienentää, koska 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.  Mitä pienempi fokus on, sitä vähemmän tuloksena saatavassa röntgenkuvassa on geometrisia 

vääristymiä. 

Kuvan kontrasti ja kuvausgeometrian vaikutus 

Tavallisessa röntgenkuvauksessa kudokset on jaettavissa neljään 

kudostyyppiin:  

• Luuhun (kuvassa valkoinen) 

• Pehmytkudoksiin (kuvassa harmaa) 

• Rasvaan (edellistä tummempaa) 

• Kaasuun (musta) 
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Ryhmien väliset ääriviivat näkyvät hyvin, mutta pienet tiheyserot ryhmien sisällä eivät. Laajan 

pehmytkudosryhmän erottaminen vaatii varjoaineen käyttöä. Röntgenkuva syntyy siten, että eri tiheyden 

omaavat kudokset vaimentavat säteilyä eri määrän. Kohde luo siis filmille varjon oheisen kuvan mukaisesti. 

Röntgenkuva on aina 2-ulotteinen projektio 3-ulotteisesta kohteesta. Siitä johtuen kuvissa on aina vääristymiä. 

Esimerkiksi viereisessä kuvassa kohde on filmillä suurempi kuin todellisuudessa. 

 

Ainoastaan suoraan putkelta keskelle filmiä tulevat säteet kulkevat kohteen läpi vääristymättä. Mitä 

laidemmalle filmiä mennään, sitä suurempia vääristymät ovat. Tämä johtuu 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. 

Jatkossa puhutaan paljon kuvan kontrastista. Se 

määritellään kaavalla 

bg

bg

E

EE
C

0−
= , 

missä Ebg on kuvassa taustan intensiteetti ja E0 kohteen 

intensiteetti. Kuvaan halutaan hyvä kontrasti, jolloin 

kohde erottuu hyvin taustasta. 
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Kontrastista puhuttaessa on syytä erottaa toisistaan kohteen fyysinen kontrasti ja kuvan kontrasti. Kohde-

elimien tiheydet on mitä on. Se, miten hyvin ne erottuvat kuvassa, riippuu siitä, miten hyvin kuvausarvot 

ja muut tulokseen vaikuttavat tekijät on onnistuttu valitsemaan. Ja tietenkin itse kuvausmenetelmällä 

(röntgen, CT, MRI, UÄ …) on vaikutusta kuvan kontrastiin. 

 

Röntgenspektri ja sen muotoon vaikuttavat tekijät 

 

Röntgenputkesta ei koskaan saada vain yhtä fotonienergiaa, vaan jatkuva jakauma eri aallonpituuksia 

(ominais- ja jarrutussäteilyä). Putkesta saatavan säteilyn määrää energian (tai aallonpituuden) funktiona 

sanotaan röntgenspektriksi. Spektrin muotoon vaikuttaa 

• Anodimateriaali 

• Suodatus 

• Putken jännite (kV) 

• Putken virta (mA) 

Oheisesta kuvasta voidaan tehdä muutamia 

havaintoja. Ensinnäkin spektrissä suurin energia 

vastaa tykin jännitettä, kuten edellä fysiikan 

keinoin osoitettiin. Toisekseen jakauman maksimin 

paikka siirtyy korkeampiin energioihin kun tykin 

jännite kasvaa. Nyrkkisääntönä on, että jakauman 

huippu, eli se energia, jolla tulee eniten säteilyä, on 

noin yksi kolmasosa tykin jännitteestä.  

 

Tykin jännitteellä on oleellinen merkitys sille, 

miten eri tiheydet erottuvat toisistaan. Liian 

pienellä kV:llä säteily ei mene läpi, liian suurella 

kaikki menee läpi ilman vuorovaikutuksia. 

Kummassakaan tapauksessa ei saada hyvää kuvaa. 

 

Kuvattavasta kohteesta riippuen jakauman paikkaa 

energia-akselilla pitää siirtää, jolloin halutusta kohteesta saadaan optimaalinen kuva. Oheisessa kuvassa 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

24 

on esitetty ohjeellisia kV-arvoja eri röntgentutkimuksille. Matalimpia jännitteitä (n. 30 kV) käytetään 

mammografiassa ja korkeimpia keuhkokuvauksiaa (n. 120 kV). Mammografiassa kohteen fyysinen 

kontrasti on matala, koska rinta sisältää vain 

pehmytkudosta jossa tiheyserot ovat hyvin pieniä. 

Keuhkoissa luut sen sijaan kuvautuvat hyvin 

ilmatäytteistä keuhkokudosta vasten, jolloin 

fyysinen kontrasti on korkea. 

 

Anodimateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa 

lähinnä ominaissäteilyn määrään, koska se on 

jokaiselle aineella  ominainen. Röntgenputken virta 

määritellään putken läpi katodilta anodille 

aikayksikössä kulkevien varausten (elektronien) määränä, kuten sähkövirta johtimessakin (dq/dt). Virta 

on tyypillisesti muutaman milliampeerin luokkaa. Sitä muuttamalla ei vaikuteta spektrin muotoon vaan 

ainoastaan joko lisätään tai vähennetään säteilyn tuottoa. Käytännössä puhutaan ns. mAs-arvosta, joka 

on putken virran ja säteilytysajan tulo. Sama tulos siis periaatteessa saadaan joko kuvaamalla pitempään 

matalammalla virralla tai lyhyemmän aikaa suuremmalla virralla. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy 

ongelmia. Lyhyt kuvausaika kuormittaa putkea, koska virta (ja samalla anodin lämpökuorma) on suuri. 

Pitkä kuvausaika lisää potilaan liikkeestä aiheutuvia kuvausvirheitä, ns. liikeartefaktoja. 

 

Suodatuksella voidaan estää joko matala- tai korkeaenergisten fotonien pääsy kohteeseen. Tarkastellaan 

ensin matalan energian suodatusta. Suodatukseen voidaan käyttää esimerkiksi muutaman millin 

paksuisia alumiini- tai kuparilevyjä. Nämä 

poistavat spektristä matalaenergiset fotonit (ks. 

edellisen sivun kuva). Oheisesta kuvasta nähdään, 

että alle 20 keV fotonit eivät läpäise pehmytkudosta 

ollenkaan. Siten niistä ei ole röntgenkuvauksen 

kannalta mitään hyötyä. Päinvastoin, nämä matalan 

energian fotonit toimivat kuin turbovaihteella 

toimiva UV-säteily, eli ne saattavat aiheuttaa 

solumuutoksia ja sitä kautta syöpää lähellä ihon 
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pintaa olevissa kudoksissa. 

 

Keuhkokuvauksessa matalaa energiaa suodatetaan paljon ja käytetään korkeaa jännitettä. Näin voidaan 

tehdä, koska luiden ja ilman välillä syntyy korkeillakin jännitteillä riittävä kontrasti. 

 

Mammografiassa hyödynnetään matalan energian 

fotoneja. Silloin spektristä halutaankin poistaa 

korkeat energiat, koska ne huonontavat kontrastia. 

Siis korkeaenergiset fotonit menevät läpi samalla 

lailla joka kohdasta, jolloin muodostavat filmille 

taustaintensiteetin eli hunnun. Mammografiassa 

käytetään suodatinmateriaalina raskaita 

alkuaineita, kuten molybdeeni tai rodium, koska 

ne ovat matalille energioille käytännössä 

läpinäkyviä (transparent):  

Sironnan vaikutus 

 

Röntgenkuvauksen yhteydessä sironta on Compton-sirontaa, jossa tulevan fotonin suunta muuttuu. 

Röntgendiagnostiikassa käytettävillä energioilla sironta on lähes yhtä todennäköistä kaikkiin suuntiin. 

Väärään paikkaan osuneet 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.  
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Ainostaan rakojen suuntaiset fotonit pääsevät hilan läpi, 

kun sen sijaan 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. 

 

Röntgenfilmit 

 

Röntgenkuvan ottaminen on periaatteessa samanlainen 

prosessi kuin tavallinen valokuvaus. 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.  
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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.  

 

Jos säteilyä on liian vähän, ollaan käyrän alkuosassa tasaisella osalla.  Sanotaan, että filmi on alivalottunut. 

Vastaavasti, jos säteilytetään liikaa, ollaan käyrän loppuosan tasaisella osalla. Silloin filmi on ylivalottunut. Jos 

näin pääsee käymään, ei perinteistä filmiä käytettäessä ole juurikaan muuta mahdollisuutta kuin ottaa kuva 

uudestaan paremmilla kuvausarvoilla. Tämä luonnollisesti lisää tarpeettomasti potilaan saaman säteilyn 

määrää. Käytettäessä digitaalista kuvantamista, voidaan ominaiskäyrää prosessoida jälkikäteen tietokoneella, 

jolloin valotusvirheitä voidaan ainakin tietyissä rajoissa korjailla. 

 

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. 
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Mitä suurempaa kidekokoa vahvistuslevyssä käytetään, sitä huonompi paikkaerotuskyky levyllä on. Toisaalta 

levy on silloin herkempi. Pienellä raekoolla saadaan hienopiirteisempi kuva, mutta riittävän signaali-

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” Näin yhdellä napin 

painalluksella tulee valituksi teline, putki, putken fokus, kuvausjännite, -virta ja –aika, valotusautomaatin 

mittakammio, kammion mittakenttä ja filmi-vahvistinlevy-yhdistelmä. 
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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. 

 

 

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.  

 

Ohessa on esitetty keuhkokuvia SARS-potilaista. 
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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 
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(ilma, happi, hiilidioksidi) kudos absorboi vähemmän.  

 

Kuvassa on sepelvaltimotukos (LAD = Left Anterior Descending) verisuoniangiografiatekniikalla kuvattuna. 

 

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.  

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 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

32 

• 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 
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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 

perinteinen röntgenfilmi on korvattu fosforilevyllä, josta 

kuva digitalisoidaan laserluennan avulla. Digitaalisella 

subtraktioangiografialla kuvataan verisuonia siten, että 

suoneen ruiskutetaan varjoainetta ja kuvataan ennen ja jälkeen ruiskutusta. Sen jälkeen kuvat vähennetään 

toisistaan tietokoneella.  

 

Ihminen ja tietokone prosessoivat kuvatietoa eri tavalla. Perinteisessä filmikuvauksessa filmille tallentuu 

analoginen (jatkuva) signaali, joka siis kertoo, kuinka paljon filmi on mistäkin kohtaa tummunut. 

Paikkaerotuskykyä rajoittaa ainoastaan käytetyn filmin hopeahalidikiteiden raekoko ja vahvistuslevyn 

tarkkuus. 

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita 

 

Tietokoneet käsittelevät digitaalista tietoa. Digitaalisuus 

tarkoittaa, että kaikki luvut esitetään nollina ja ykkösinä. 

Kuva tallennetaan kuvamatriisiksi, jossa jokainen kuvan 

alkio, pikseli, sisältää luvun joka on verrannollinen 

harmaasävyarvoon. Digitaalitekniikan perusyksikkö on 

bitti (binary digit=bit). Tavu koostuu 8 bitistä. Nykyään 

kuva voidaan tallentaa suoraan digitaaliseen muotoon 

kuvauksen yhteydessä tai tallentaa kuvalevylle ja lukea 

sieltä laserilla. Kuva voidaan näyttää myös TV-ruudussa 

tai alun perin filmille otettu kuva voidaan skannata. 

Mahdollisuuksia on paljon ja tekniikat menevät koko 

ajan eteenpäin. 

 

Binaariluku 10-järjestelmä Harmaasävy

0 0 0

0 1 1

1 0 2

1 1 3

Binääriluku 10-järjestelmä Harmaasävy

0 0

1 1
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Esimerkki: Yhdellä bitillä voi esittää kaksi harmaasävyarvo, 0 ja 1, joista 0 vastaa mustaa pikseliä ja 1 

valkeaa pikseliä. Kahdella bitillä voidaan esittää 4 harmaasävyarvoa. 

 

Lääketieteelliset kuvat esitetään yleensä 12 bitillä, jolloin käytössä on 4096 harmaasävyä. Ohessa on esitetty 

suoran digitaalisen röntgenkuvauksen periaate. Filmi on korvattu puolijohdekomponenteilla (CCD-

kennosto, charge coupled device), jotka antavat säteilyn 

määrään verrannollisen virtasignaalin. Virta-arvo 

koodautuu kuvamatriisin pikseliksi vastaavaan kohtaan 

siten, että suuri arvo antaa tummemman pikseliarvon 

vastaten filmin tummumista. 

 

Ihmisen silmä pystyy erottelemaan vain muutaman 

kymmenen sävyä. Digitaalisissa kuvissa onkin paljon 

enemmän informaatiota kuin ihminen pystyy yhdellä 

kertaa havaitsemaan. Tarvitaankin erilaisia 

kuvankäsittelyoperaatioita, joilla haluttu informaatio 

saadaan ihmisen (ja vieläpä radiologin !) ymmärtämään 

muotoon.  

 

Harmaasävyjen määrän lisäksi oleellinen asia on 

kuvamatriisin koko. Suurella matriisikoolla saadaan hyvä 

paikkaerotuskyky, mutta koska signaali tulee silloin 

kerätyksi pienestä tilavuusalkiosta (volume element, 

voxel), on kuvan signaali-kohinasuhde yleensä heikko. 

Harvalla matriisilla tilanne on juuri päinvastoin. 

Pikselikoko määritellään kuvan fyysisen koon ja 

pikselimäärän suhteena. 

 

Digitaalinen kuva vie sitä enemmän tilaa, mitä suurempi 

matriisikoko on ja mitä suuremmalla bittimäärällä se on 

tallennettu. Muistetaan vielä, että 1 tavu = 8 bittiä. 
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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. Suomessakin on jo täysin filmittömiä 

röntgenklinikoita. 

 

Digitaalikuvia voidaan käsitellä erilaisilla kuvankäsittelyoperaatioilla hyvin monipuolisesti. Tässä yhteydessä ei 

ole mahdollista alkaa kuitenkaan opiskelemaan digitaalista kuvankäsittelyä, vaikka se onkin tärkeä osa-alue 

kaikkien digitaalisten röntgenkuvien parissa työskentelevien ammattiryhmien toimenkuvaa, enemmän tai 

vähemmän tiedostetusti. Esitetään kuitenkin muutama esimerkki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan kontrastia voidaan muokata esimerkiksi harmaasävymuunnoksilla ja ikkunoinnilla. 

Harmaasävymuunnosten avulla voidaan vaikkapa kääntää mustat sävyt valkeiksi ja valkeat mustiksi. 

Ikkunoinnissa valitaan vain osa tarjolla olevista harmaasävyistä, jotka näytetään. Eräs keskeinen 

kuvankäsittelyoperaatio on ns. unsharp masking. Sen avulla korostetaan kuvassa teräviä reunoja, esimerkiksi 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

36 

ilma-luu-rajapintoja siten, että myös alkuperäisen kuvan harmaasävyt säilyvät. Tuloskuvassa alkuperäisestä 

kuvasta on vähennetty sumennettu (blurred) kuva. 

 

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.  

 

Lisätietoa digitaalisesta kuvankäsittelystä löytyy esimerkiksi tämän materiaalin kirjoittajan pitämän 

Digitaalisen kuvankäsittelyn kurssin kotisivuilta osoitteessa http://oamk.fi/~jjauhiai/opetus/DIP/ 

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.  

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 
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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.  

 

 

 

6. Tietokonetomografia 

 

Tietokonetomografian (TT, monesti varsinkin ammatti-ihmiset käyttävät 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. CT:ssä kohteesta otetaan satoja erisuuntaisia projektiokuvia, joista rekonstruoidaan 
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leikekuva, joka on tietyn levyinen poikkileikkaus kohteesta. Näin vältetään kohteiden päällekkäinen 

projisoituminen. Laskenta vaatii kuitenkin monimutkaisia kuvankäsittelyalgoritmeja (ns. suodatettu 

takaisinprojektio) ja luonnollisesti tehokkaita tietokoneita. 

 

CT-kuvan muodostuminen on kolmivaiheinen 

prosessi: 

1. Skannausvaiheessa kerätään ns. raakadata, 

joka koostuu sadoista eri suunnista otetuista 

projektiokuvista.  

2. Rekonstruktiovaiheessa projektiokuvista 

lasketaan tietokoneella digitaalinen 

kuvamatriisi. 

3. Visualisointivaiheessa kuva esitetään tietokoneen näytöllä. 

 

Jokaiseen vaiheeseen liittyy monia säädettävissä olevia parametreja, jotka vaikuttavat lopputuloksena 

saatavan kuvan laatuun.  

Kuvan skannaus 

 

Tietokonetomografialaitteita on useita eri tyyppisiä. 

Puhutaan laitteiden eri ”sukupolvista”. Käytännössä 

nykyisin on käytössä ainoastaan kolmannen 

sukupolven laitteita, joissa röntgenputki ja detektorit 

pyörivät potilaan ympäri saman kiinteän akselin 

ympäri.  Detektorit ovat yleensä puolijohdeilmaisimia, 

joiden antama signaali on verrannollinen läpimenneen 

säteilyn intensiteettiin.. 

 

Oheisessa kuvassa on esitetty yksityiskohtaisemmin 

tomografiakuvauksen periaate. Erisuuntaisten 

projektioiden summana syntyy yksi leike (slice). 

Käytännön laitteissa potilas makaa pöydällä, jota 
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liikutetaan suhteessa säteilykeilaan. Siten saadaan useampia leikkeitä, jolloin voidaan koostaa esimerkiksi 3-

ulotteinen tilavuuskuva kuvankäsittelyn keinoin. 

 

 

Yksi projektio vastaa yhtä intensiteettiprofiilia raakakuvassa. Leikekuva syntyy, kun eri suunnista kuvatut 

profiilikuvat summataan yhteen. Periaatteessa, kun putki pyörähtää kerran potilaan ympäri, syntyy yksi leike. 

Seuraava leike saadaan siirtämällä pöytää leikepaksuuden (slice thickness) verran. Tätä menetelmää kutsutaan 

aksiaalikuvaukseksi. Menetelmän ongelmana on hitaus ja se, että leikepaksuus ja leikkeen suunta suhteessa 

potilaaseen täytyy kiinnittää ennen kuvausta, eikä sitä voi jälkikäteen enää muuttaa. Kehittyneempi 

menetelmä on ns. spiraali- tai helikaalikuvaus (helical scan), jossa potilaspöytä liikkuu tasaisesti samalla kuin 

putki pyörii. Tuloksena saadaan kuvattua (yksittäisten leikkeiden sijasta) jatkuva, spiraalimainen tilavuus, 

josta voidaan laskea periaatteessa minkä suuntaiset ja paksuiset leikkeet tahansa. 

 

 

 

Aksiaalikuvaksessa leikepaksuus määräytyy röntgensädekeilan leveyden perusteella. Tyypilliset leikepaksuudet 

ovat muutamasta millistä noin 10 millimetriin. Leikepaksuuden suhteen pätee yleinen mittaustekninen 

ristiriita: Mitä paksumpi leike, sitä enemmän yhdessä tilavuuselementissä (vokselissa) on säteilyä vaimentavaa 

kudosta, jolloin kuvan signaali-kohinasuhde on hyvä, mutta paikkaerotuskyky on huono. Vokselin ”sisään” 

ei voi nähdä, eli kaikki kudokset summatuvat yhdeksi harmaasävyarvoksi. Esimerkiksi hiusmurtuma luussa ei 

välttämättä näy ollenkaan. Jos käytetään ohutta leikettä, paikkaerotuskyky paranee, mutta samalla menetetään 

signaalia. 

 

Edellä oikeanpuoleisessa kuvassa on määritelty ns. pitch-arvo.  Kaavassa D on matka, jonka potilaspöytä 
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liikkuu sinä aikana, kun röntgenputki tekee yhden kierroksen potilaan ympäri. W on röntgensädekeilan 

leveys eli leikepaksuus. 

 

Esimerkki: Jos pöytä liikkuu 10 cm yhden röntgenputken kierroksen aikana ja leikepaksuus on 5 cm, on 

pitch=2. Pitch-arvo 1 vastaa aksiaalikuvausta, eli yhden kierroksen aikana kerätään yksi leike. 

 

Monileiketekniikassa detektoreja on useammassa rivissä Laitteella saadaan siis useampi leike kuvattua yhtä 

aikaa   

 

 

Kuvan rekonstruktio 

 
Rekonstruktiovaiheessa eri suunnista kuvatuista profiileista lasketaan itse kuva. Tulos on digitaalinen 

kuvamatriisi, jossa jokainen kuva-alkioon eli pikseliin liittyy digitaalinen harmaasävyarvo. CT-kuvien 

tapauksessa käytetään 12 bittiä, jolloin käytössä on 212=4096 harmaasävyä. Itse menetelmä tunnetaan nimellä 

suodatettu takaisinprojektio (filtered back-projection). Menetelmän toimintaa voidaan havainnollistaa seuraavalla 

kuvasarjalla.  

 

Vasemmalla on yksinkertainen ympyränmuotoinen esine, jossa tasaista taustaa vasten näkyy kaksi eri 

suuruista ympyrämuotoista esinettä. Sen alla nähdään profiili, joka syntyy, kun röntgensäteet kulkevat 

kohteen läpi pystysuunnassa. Suurempi esine vaimentaa säteilyä enemmän, vaikka esineiden tiheydet 

olisivat täsmälleen samat, koska säteily kulkee siinä pidemmän matkan. Oikeanpuoleisessa kuvassa 

syntynyt profiili on muutettu kuvaksi. Kuvan harmaasävy ilmaisee sen, kuinka paljon säteily vaimeni. 

Vaaleampi sävy kuvaa suurempaa vaimenemista. Tuloksena on pystysuuntaisia juovia. 
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Seuraavassa kuvassa röntgenputki on pyörähtänyt 90 astetta suhteessa kohteeseen. Nyt syntyy erilainen 

profiili, joka kuvassa summataan edellisen kanssa yhteen. Jo näiden kahden projektion tuloksena saatavasta 

kuvasta voi pienellä mielikuvituksella hahmottaa kaksi esinettä. Ne alkavat näkyä ympäristöään vaaleampina. 

 

Hyvänlaatuinen kuva vaatii useita satoja projektioita eri suunnista. Mitä se suodatus sitten tarkoittaa ? 

Takaisinprojektion ongelma on, että profiileista jää ”häntiä” joka suuntaan. Edellisessä kuvassakin näkyy eri 

sävyisiä juovia kulkemassa läpi kuva-alan, vaikka esineet eivät ole siellä päinkään. Hännät voidaan poistaa 

konvoloimalla takaisinprojisoitu kuva sopivalla muutaman pikselin kokoisella kuvamaskilla. Tässä yhteydessä ei 

ole tarkoitus mennä konvoluution sielunelämään syvemmälle. Se toivottavasti selviää, jos sille on tarvetta, 

jollain signaalinkäsittelyn kurssilla.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

projisoituTakaisin Maski

∗

okonvoluuti

=

Suodatettu
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Hounsfield-luvut eli CT-luvut 

 

Tuloksena saatavan kuvamatriisin soluihin on summautunut tieto erisuuntaisten projektioiden absorptiosta.  

 

CT-luku lasketaan jokaiselle kudoksen vokselille 

röntgensäteilyn lineaarisen vaimennuskertoimen avulla.  

 

CT-asteikolla absorptiokertoimen arvot on sijoitettu 

välille –1000 -> 3096 (yhteensä siis 4096=212 

harmaasävyä). CT-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 CT-asteikkoa ei näytetä kerralla, vaan vain osa siitä. Puhutaan luu-, 

keuhko- ja pehmytkudosikkunoista: 

• Keuhkoikkuna: CT-luvut välillä –1000 - -500 

• Pehmytkudosikkuna: CT-luvut välillä –100 - +200 

• Luuikkuna: CT-luvut välillä +50 - +550.  

 

Muuttamalla CT-ikkunan sijaintia näkyvät eri tiheyden omaavat kudokset eri kontrastein, eli sama kuva 

näyttää aivan erilaiselta eri ikkunointiasetuksilla. Käyttäjä voi muuttaa CT-lukuasteikon leveyttä (Window 

Width) ja paikkaa asteikolla (Window Level). Kaikki 

ikkunana alarajan alapuolella olevat pikseliarvot 

näytetään mustina ja ylärajan yläpuolella olevat valkeina. 

Näiden perusoperaatioiden lisäksi leikekuvista on 

mahdollista kuvankäsittelytyöasemalla rekonstruoida 

kohteen mm. kolmiulotteisia malleja (3D-reconstruction) 

tai MIP-karttoja (Maximum Intensity Projection). 
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Ohessa esimerkkinä normaali ja patologinen keskivartalon alueen CT-kuva. 

CT-kuvan ominaisuuksia 

 
CT-kuvan laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat 

• Paikkaerotuskyky 

• Sumeneminen 

• Kontrastiherkkyys 

• Kuvausvirheet 

• Kohina 

 

 

 

CT-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.  
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Beam hardening eli “säteilyn koveneminen” on toinen CT-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. 

 

CT-kuvan hyviä puolia on kuitenkin enemmän kuin huonoja. Ensiksikin elinten päällekkäinkuvautumista ei 

tapahdu. Sironnutta säteilyä myös syntyy paljon vähemmän. CT-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 CT-kuvassa 

jopa 0.1 %. Pehmytkudoksia 

kuvannettaessa on 

pehmytkudoskontrasti monesti 

paljon paikkaerotuskykyä tärkeämpää.  

 

CT-kuvauksessa potilaan saama sädeannos on suuri verrattuna röntgentutkimuksiin. Kun esimerkiksi yksi 

thorax-röntgenkuva aiheuttaa potilaalle muutaman mGy.n absorboituneen annoksen, voi CT-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 CT-annosindeksi (CTDI). 
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7. Isotooppitekniikat 

 
Isotooppikuvantaminen eroaa oleellisesti röntgentekniikoista siinä, että säteilylähde on potilaan sisällä. 

Radioaktiivinen merkkiaine juotetaan tai injektoidaan potilaaseen. Merkkiaine sisältää joko positroneja 

(PET) tai gammafotoneita (gammakamera, SPECT) lähettäviä radionuklideja. Merkkiaineet sitoutuvat 

elimistössä tiettyihin kemiallisiin yhdisteisiin ja ”matkivat” tämän yhdisteen kulkua. Esimerkiksi PET-

kuvauksessa paljon käytetty merkkiaine 18F-FDG, eli fluoro-deoksy-glukoosi, käyttäytyy kuten 

tavallinen glukoosi. Syöpäkasvain vaatii kasvaakseen paljon energiaa, joten glukoosia kertyy siihen ja 

sen ympäristöön. Kasvain voidaan siten havaita sen lähettämän säteilyn perusteella. 

 

Gammakamera 

 

Gammasäteilyn havaitsemiseen käytetään 

gammakameraa, joka on joko kiinteästi 

sijoitettu suhteessa potilaaseen tai pyörii 

potilaan ympäri. Gammakameran pääosat 

ovat 

• Kollimaattori 

• Detektorikide 

• Valomonistinputki 

• Paikannuspiiri 

• Data-analyysitietokone 

 

 

Kollimaattori päästää halutusta suunnasta tulevat säteet läpi. Periaate on pitkälle sama kuin röntgenhilalla. 

Kollimaattorin seinät on tehty lyijystä tai wolframista, jotka pystyvät absorboimaan gammasäteilyä. 

Detektorina toimii tuikekide, yleensä talliumilla aktivoitu natriumjodidi NaI(Tl). Tämän kiteen 

havaitsemistehokkuus on optimaalinen gammasäteille. Gammasäteily vuorovaikuttaa kiteen kanssa joko 

valosähköisen ilmiön tai Compton-sironnan välityksellä. Vuorovaikutuksissa syntyy vapaita elektroneja, jotka 

vuorovaikuttavat kidehilan kanssa synnyttäen näkyvää valoa. Syntynyt valo vahvistetaan 

valomonistinputkella. 
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Kideilmaisin tuottaa hyvin heikon 

valonvälähdyksen. Valomonistinputkessa valo 

muutetaan  sähköiseksi signaaliksi ja vahvistetaan 

jopa noin 106-kertaiseksi. Sähköinen signaali 

vahvistuu jokaisessa vahvistinasteessa eli dynodissa 

noin 6 – 10-kertaiseksi. Gammakamerassa on 

tyypillisesti 37 – 91 valomonistinputkea 

geometrisesti säännöllisessä muodossa. 

 

Paikannuspiirin avulla lasketaan eri 

valomonistinputkista tulevat sähköiset impulssit. 

 

 

 

Tasokuvantaminen 

 
Tasokuvantamisessa kamera on paikallaan suhteessa potilaaseen. 

Kuva vastaa perinteistä röntgenkuvaa. Menetelmää käytetään 

koko vartalon luukuvien ottamiseen. 

Menetelmää voidaan käyttää myös niin, että seurataan 

radioaktiivisen merkkiaineen kulkua ajan funktiona. Tätä 

kuvaustapaa käytetään esimerkiksi munuaisten toiminnan 

tutkimisessa. Oheisessa luukuvassa mustat laikut ovat 

luutuumoreiden aiheuttamia säteilylähteitä. 

 
 

Single Photon Emission Tomography (SPECT) 

 
SPECT-kuvauksessa  gammakamera pyörii potilaan ympäri 

samalla lailla kuin röntgenputki CT-kuvauksessa. Lopullinen 

kuva muodostetaan tietokoneella laskemalla erisuuntaisista 



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.1.1    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
 2003, 2007 JUKKA JAUHIAINEN 

47 

projektioista summattu kuva. Sovelluskohteita ovat mm: 

• Sydän, erityisesti myokardiumin perfuusiotutkimus 

• Aivojen kuvantaminen 

• Munuaisfunktion mittaaminen 

• Luukuvaukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positroniemissiotomografia (PET) 

 

PET-kuvauksessa elimistöön ruiskutetaan lyhytkestoinen radioaktiivinen merkkiaine (esim. edellä mainittu 

18F-FDG), joka hajoaa emittoimalla positronin. Positroni on elektronin vastahiukkanen 

(antimateriahiukkanen) ja koska elimistössä on ziljoonia elektroneja, positroni ja elektroni annihiloituvat 

muodostaen kaksi täsmällee 511 keV gammafotonia, jotka lähtevät annihilaatiokohdasta vastakkaisiin 

suuntiin. Nämä fotonit havaitaan yhtäaikais- eli koinsidenssimittauksella. 
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Vain sellaiset gammafotonit, jotka havaitaan molemmissa mittauskanavissa yhtä aikaa, tulevat 

rekisteröidyiksi. 

 

PET-kuvauslaite muistuttaa kovasti CT- ja magneettikuvauslaitteita. Suomen ainoa PET-kuvantamislaite on 

Turun yliopiston PET-keskuksessa. Gammakameroita ja SPECT-laitteistoja sen sijaan on useissa 

keskussairaaloissa. 
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Oheisessa kuvassa on esitetty aivokasvain (astrosytooma) sekä CT:llä että PET:llä kuvattuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ohessa esimerkkejä koko kehon FDG-PET-kuvista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET-kuvien erotuskyky ei ole lähelläkään CT- tai MRI-kuvan erotuskykyä. Siksi moderneissa PET-kuvaajissa 

on mukana myös integroitu korkean resoluution monileike-CT-laite. Koska molemmat kuvat voidaan ottaa 

samanaikaisesti, potilaan liikkumatta kuvausten välissä. Tällöin PET-kuvan kemiallinen tieto voidaan 

yhdistää tarkasti CT-kuvan korkeaan paikkaerotuskykyyn. 
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