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Tietokonetomografia aiheuttaa lapsille  
pienen leukemiariskin

Lasten tietokonetomografia (TT) liittyi lasten 
leukemiariskin suurentumiseen koko maan kat-
tavassa tapaus-verrokkitutkimuksessa. Löydös 
tukee käsitystä, jonka mukaan pienetkin ioni-
soivan säteilyn annokset voivat myötävaikuttaa 
lasten leukemian kehittymiseen. 

Suuriannoksinen ionisoiva säteily kuuluu 
lasten leukemian hyvin tunnettuihin riskiteki-
jöihin, mutta pienempien annosten osalta ris-
kinarviot ovat epätarkkoja. Suomalaisen hen-
kilön luuytimeensä saamasta säteilyannoksesta 
keskimäärin noin neljännes on peräisin radiolo-
gisista tutkimuksista ja toimenpiteistä. Vastaava 
määrä kertyy vuosittain myös maaperän tausta-
säteilystä. TT-määrät jakautuvat lasten kesken 
epätasaisesti, ja kuvattujen saama annos onkin 
melko suuri verrattuna valtaosaan lapsiväes-
töstä. Säteilyn haittojen tiedostaminen onkin 
johtanut erityisesti Suomessa lasten magneetti-
kuvantamisen voimakkaaseen yleistymiseen 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tässä maan-
laajuisessa rekisteripohjaisessa tapaus-verrok-
kitutkimuksessa tarkasteltiin TT:n merkitystä 
lasten leukemian riskitekijänä.

Kaikkien vuosina 1990–2011 leukemiaan 
alle 15 vuoden iässä sairastuneiden tiedot saa-
tiin Syöpärekisteristä. Jokaiselle 1 100 tapauk-
selle poimittiin satunnaisotannalla kolme iän 
ja sukupuolen mukaan kaltaistettua verrokkia. 
TT-tiedot kerättiin kymmenestä suurimmasta 
sairaalasta ja säteilyannokset arvioitiin käyttä-
mällä tarkoitusta varten kehitettyä annoslasken-
taohjelmistoa. Punaiseen luuytimeen kertynei-
den annoksien (KUVA) arvioinnissa huomioitiin 
kuvantamislaitteen malli, lapsen ikä ja sukupuo-
li. Käytetyt kuvantamisasetukset pääteltiin ko-
keneen sairaalafyysikon arvion perusteella.

Tulokset osoittivat, että TT lisää hiukan las-
ten leukemian puhkeamisriskiä. Havaittu riski 
vastaa aiempia tuloksia, joskin riskinarvio oli 
hivenen suurempi kuin aiemmissa tutkimuk-
sissa on raportoitu. Tulokset vahvistavat nyky-
käsitystä, jonka mukaan pieniinkin ionisoivan 
säteilyn annoksiin sisältyy riski varsinkin lap-
sille, joille säteily aiheuttaa suurempia riskejä 
kuin aikuisille. Suomessa kuitenkin vain alle 
1 % vuosittaisista lasten leukemiadiagnooseista 
selittyy TT:llä. Aiheesta on käynnissä kansain-
välinen yhteistutkimusprojekti, jossa hyödyn-
netään tämän tutkimuksen aineistoa entistä 
tarkempien riskinarvioiden saamiseksi. ■

KUVA. TT:n aiheuttama punaisen luuytimen annos-
kertymä ja lasten leukemiariski neljänneksittäin sekä 
jatkuvana muuttujana.
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