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Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus 
 

 
Tutkimuspaikka 
 

Kainuun keskussairaala, isotooppi 1. kerros, jonne on käynti pääaulasta kerros 
alaspäin tai pohjakerroksesta S7-ovesta kerros ylöspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin 
alta (seuratkaa mustaa opasteviivaa). 
 
Ilmoittautukaa suoraan isotooppiyksikköön. 
Ottakaa mukaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. 

 
Yleistä 
 

Teille annetaan radioaktiivista jodia, joka kerääntyy normaaliin 
kilpirauhaskudokseen sekä mahdollisiin etäpesäkkeisiin. Gammakameralla 
suoritetussa kuvauksessa nämä alueet pystytään paikantamaan. 
Kuvaustuloksia käytetään hyväksi valittaessa Teille sopivinta hoitomuotoa. 
Tutkimuksesta lähetetään lausunto Teitä hoitavalle lääkärille. 

  

Tutkimukseen valmistautuminen 
 

Teidän tulee olla syömättä 2 tuntia ennen kapselin antoa ja lisäksi 2 tuntia 
kapselin annon jälkeen. Nestettä saatte juoda. 
Noudattakaa lääkityksessä hoitavan lääkärinne ohjetta. 
Jos Teillä on verikokeissa käynti, käykää siellä ennen isotooppiin tuloa. 

 
Tutkimuksen suorittaminen 
 

Isotooppilaboratoriossa nielaisette radioaktiivista jodia sisältävän kapselin 
runsaan nesteen kera. Kapseli on normaalin särkylääketabletin kokoinen. 
Kapselin nielaistuanne voitte lähteä kotiinne. 
2-3 vuorokauden kuluttua kapselin annosta Teidät kuvataan gammakameralla, 
mahdollisten etäpesäkkeiden paikallistamiseksi. Kuvaukset kestävät yhteensä 
n. 1,5 h. Kuvaukset eivät vaadi erityisiä esivalmisteluja. 

 

Jälkitoimenpiteet  
 

Tutkimus on kivuton. Käytettävällä merkkiaineelle ei ole tavattu 
yliherkkyyttä. 
 
Radioaktiivisen kapselin annon yhteydessä isotooppihoitaja antaa Teille 
kirjalliset ohjeet, kuinka toimitte kapselin annon jälkeen, jotta muiden ihmisten 
säteilyrasitus olisi mahdollisimman pieni. Nämä ohjeet sisältävät lieviä 
rajoituksia kanssakäymiseenne muiden ihmisten kanssa.  
Mikäli Teillä on pieniä lapsia tai työskentelette lasten parissa, ilmoittakaa 
siitä isotooppiin ennen tutkimusta tarkempien ohjeiden saamiseksi.  
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Mahdollisen sairasloman saatte tarvittaessa hoitavalta lääkäriltänne. Mikäli 
suunnittelette ulkomaanmatkaa kuukauden kuluessa tutkimuksesta, 
pyytäkää isotoopista todistus tullia varten 
 

Naisille 
 

Emme yleensä tee tutkimusta, mikäli olette raskaana tai epäilette olevanne 
raskaana. 
Ilmoittakaa asiasta hoitavalle lääkärillenne, niin tutkimus siirretään sopivaan 
ajankohtaan. Radioaktiivinen merkkiaine siirtyy äidinmaitoon. Imetys on lopetettava 
kokonaan. 

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tai ette voi saapua tutkimukseen Teille 
varattuna aikana, ottakaa yhteyttä puh. 044 7974857 (ma-to klo 8-14.30, 
pe 8-13). Perumatta jääneestä tutkimuskäynnistä veloitamme 
sakkomaksun. 


