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Tulehduspesäkkeen 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 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa tulehduspesäkkeen sijainti. 
Tutkimustuloksesta lähetetään lausunto Teitä hoitavalle lääkärille. 
  

Tutkimukseen valmistautuminen 
 

Ei esivalmisteluja, tutkimuspäivän aamuna voitte syödä, juoda ja ottaa lääkkeenne 
tavalliseen tapaan. 

 
Tutkimuksen suorittaminen 
 

Teiltä otetaan n. 40 ml laskimoverinäyte, josta erotetaan valkosolut. Erottaminen 
kestää n. 2 tuntia. Nämä leukosyytit leimataan radioaktiivisella merkkiaineella ja 
ruiskutetaan takaisin verenkiertoonne. Leukosyytit hakeutuvat alueelle, jossa on 
tulehdusta. Kuvaukset suoritetaan tavallisesti ½, 3-4 ja 24 tuntia leimattujen 
leukosyyttien antamisen jälkeen. Kuvaukset kestävät 0,5-1,5 tuntia/kerta. 
Ensimmäisenä tutkimuspäivänä aikaa tulee varata n. 6 tuntia. Toisena päivänä aikaa 
menee n. tunti. 
 

Jälkitoimenpiteet  
 

Merkkiaineen pisto vastaa verikokeen ottoa, muuten tutkimus on kivuton. 
Käytettävällä merkkiaineella ei ole todettu sivu- eikä jälkivaikutuksia, aineelle ei ole 
tavattu yliherkkyyttä. Jos Teillä on verikokeissa käynti, ilmoittakaa siitä isotoopin 
hoitajalle. 
Odotusajan voitte olla vapaasti sairaala-alueella tai käydä esim. kaupunkiasioilla 
vointinne mukaan. 
Tutkimuspäivänä on suositeltavaa juoda nestettä normaalia runsaammin ja käydä 
tyhjentämässä virtsarakko mahdollisimman usein, näin merkkiaine poistuu kehosta 
nopeammin. 

 Jos olette lähdössä tutkimuspäivänä tai sitä seuraavana päivänä ulkomaille, pyytäkää 
isotoopista todistus tullia varten. 

 Tutkimuspäivänä ei saa olla läheisessä kontaktissa pienten lasten ja raskaana 
olevien naisten kanssa. 

 
 



 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 
Kliininen fysiologia ja isotooppi 
  

Asiakasohje 
 

 2 (2) 

Laadittu 20.5.2008  
 Päivitetty 15.7.2019 

 

Postiosoite  

PL 400 

87070 Kainuu 

Käyntiosoite 

Sotkamontie 13 

87140 Kajaani 

 

Puhelin 

0447974857 

 

Pankki 
 
 
 

Sähköposti 

 

Internet 

www.kainuu.fi 

Y-tunnus 

 

    

 
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. Imetyksessä on 
pidettävä vuorokauden tauko. 

 
 
 Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys ajanvaranneeseen yksikköön. 

Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys isotooppiyksikköön, puh. 044 797 
4857 ma-to klo 8-14.30, pe 8-13. Perumatta jääneestä tutkimuskäynnistä 
veloitamme sakkomaksun. 


