
Leena Raulisto
Radiologian erikoislääkäri

HUS-röntgen







h

Film

h



• säteet kulkevat lyhyemmän matkan
• kuvausaika lyhenee, liikehäiriö jää pois
• säteilyn hajonta vähenee
• sädeannos pienenee
• kuvan kontrasti paranee



Mittaustulokset STUK:n tarkastuksista / mammografia
ilmakerma 4 cm fantomin pinnalla, keskiarvo 8.7, mediaani 7.7, 

3. kvartaali 10.75
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• 20 mGy:n rauhasannos annettuna 100 000
naiselle aiheuttaa tilastollisesti yhden
rintasyöpäkuoleman

• sama yhden kuolemantapauksen riski/
100000 henkeä tulee noin 8 savukkeen
polttamisesta

• vastaava säteilyannos saadaan yhdestä
lentomatkasta Kanarialle



• jos altistetaan nämä 100 000 naista 20
mGy:n säteilylle mammografiassa,
rintasyöpä löytyy 150 - 200 naiselta



• tunnustelu: kyhmyt
• tarkastelu: ihomuutokset, nännin

sisäänvetäytyminen
• ultraäänitutkimus; ”kaikuluotaus”
• tiehytkuvaus
• magneettikuvaus



• tarkka: yli 95% rintasyövistä löytyy
• nopea ja edullinen, soveltuu seulontaan
• näyttää myös rintasyövän esiasteet, jotka

eivät muilla menetelmillä näy



• säteilytutkimus - käytettävä harkiten!
• epämukavuus potilaalle
• tietyntyyppisessä rinnassa herkkyys on

huono



• kyhmy, joka on uusi tai vasta huomattu
• nännin sisäänvetäytyminen
• verenvuoto tai äkillisesti alkanut muu eritys

nännistä
• hormonikorvaushoidon aloittaminen
• ikäkausitarkastukset
• huoli



• edellisestä kuvauksesta on alle vuosi
• ikä alle 30 vuotta, vaikka kyhmykin
• oireeton alle 40-vuotias nainen
• näissä tapauksissa aloitetaan

ultraäänitutkimuksellä, ja röntgenlääkäri voi
tilanteen mukaan suositella
mammografiakuvia lisäselvittelyksi







oireettomien



• STM asetus 423/2000
• Kansanterveyslain (66/1972) 14§:n 9

kohdan ja kansanterveysasetuksen
(802/1992) 4 §:n perusteella kunnan tulee
järjestää mammografiaan perustuva
rintasyöpäseulonta 50-59-vuotiaille naisille.

• yli 60-vuotiaita kuvataan kuntien
päätöksillä

• alle 50-vuotiaita ei Suomessa seulota



• röntgenlääkäri näkee pelkät seulontakuvat
• kaksoisluenta: ” Seulottavan taudin tai vian

olemassaoloa tai poissulkemista koskevan
arvion tulee perustua kahteen toisistaan
riippumattomasti annettuun, sisällöllisesti
toisiaan tukevaan lausuntoon”. STM asetus
423/2000 41§

• =kaksi röntgenlääkäriä katsoo kaikki kuvat



• jos seulontakuvissa on epäilyttävä löydös,
nainen kutsutaan uudelleen
varmistustutkimuksia varten



• varmistustutkimuksiin kutsutulle naiselle
tehdään kaikki diagnoosiin johtavat
lisätutkimukset

• yleensä kuvaus kolmannessa suunnassa ja
kohdesuurennuskuvat

• ultraäänitutkimus
• tarvittavat neulanäytteet tai koepalat



• mammografiassa
epäilyttävältä
näyttänyt alue
paikallistetaan ja
kuvataan kahdessa
suunnassa







• rinnan oireen selvittämiseksi tehtävä
kuvantamistutkimus

• mammografia+ultraääni+tarvittavat näytteet
• tehdään yleensä lääkärin lähetteellä





• rintarauhaskudos koostuu
rauhasyksiköistä ja pienistä tiehyistä,
jotka muodostavat nänniin johtavan
”tiehytpuuston”

• rinta koostuu rintarauhaskudoksesta
ja rasvasta

• rauhaskudos näkyy mammografiassa
vaaleana, rasvakudos tummempana









• kystat eli nesterakkulat
• sidekudoskyhmyt eli fibroadenomat
• muut hyvänlaatuiset kasvaimet
• hyvänlaatuiset kalkit
• arvet aiemman leikkauksen jälkeen













• tiivistymä
• ”takiaispallo”
• rakennehäiriö
• pahanlaatuisen tyyppiset kalkit



































• filmin sijasta kuva tallentuu
digitaalimuotoon

• mahdollistaa kuvankäsittelyn: kontrasti,
tummuus, suurennus

• CAD (computer-assisted diagnosis)
• mahdollisuus koko rinnan 3D-kuvaukseen
• teknisesti ja tietoteknisesti vaativaa









• computer-assisted
detection (diagnosis)



• herkkyys noin 80 %
• spesifisyys noin 7 %
• keskimäärin 1 merkki/ kuva myös

normaaleissa mammografiakuvissa
• ei korvaa (vielä ??) ihmistä
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Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923
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