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Lannerangan natiiviröntgen  

Kirjaaminen 

NA3AA Lannerangan natiiviröntgen (NA3YA ilman lausuntoa) 

NA3EA Lannerangan röntgen, taivutuskuvat (NA9YA ilman lausuntoa) 

Ota huomioon 

 Kuvaus ensi sijassa seisten. 

 Lannerankapyynnön yhteydessä SI-niveliä ei kuvata erikseen. 

 Ennen lasten lisäprojektioita konsultoidaan radiologia. 

 Lannerangassa selvä skolioosi: rangan kupera puoli kuvailmaisimeen päin, jolloin säde-
suunta saadaan paremmin nikamavälien suuntaiseksi. 

 

Jos lähetteessä AAC-score (abdominal aorta calsification, vatsa-aortan kalkkeutumi-
nen), CAC-score (coronary artery calsium), kalsifikaatio-score tai klaudikaatio-oire:  

 Kuvataan vain lannerangan sivu, vatsa-aortan on kuvauduttava sivusuunnassa koko-
naan. 

 Jos tutkimus ohjataan lausuttavaksi Meilahden röntgeniin, soitetaan siitä puh. 09 
47176658 (klo 7.30–15.00). 

Projektiot 

16-vuotta täyttäneet 

Peruskuvaus PA/AP 
Sivu 

Taivutuskuvat 

Eteentaivutus sivu  
Taaksetaivutus sivu 

Taivutuskuvat otetaan istuen, ellei käytössä ole seisten kuvauk-
sessa selän tukemiseen tarkoitettua telinettä. 

Kompressiomurtuman 
seuranta 

PA/AP kohdennettuna 
Sivu kohdennettuna 

AAC-score 
Sivu: L1–L5 ja abdominaaliaortta (mukana pehmytosaa 5–7 cm 
ventraalisesti) 

Alle 16-vuotiaat 

Peruskuvaus 
PA/AP 
Sivu 
Molemmissa sunnissa ristiluu kokonaan kuvassa. 

Spondylolyysikontrolli 

Kohdennetut kuvat aina seisten affisioituneesta tasosta, kuvaan 
mukaan yksi nikama ylä- ja alapuolelta 

PA/AP 

Sivu 
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Kuvaustekniikka 

Kuvausjännite 
PA/AP 80–95 kV 
Sivu 90–105 kV 

Fokus Iso 

Hila Käytetään 

Lannerankakuvasta tehtäviä mittauksia 

 Lannerangan taivutuskuva: Mittaus voidaan tehdä artikkelissa Iguchi T ym. 2012. esite-
tyllä tavalla. Grade three disc degeneration is a critical stage for anterior spondylolisthe-
sis in lumbar spine. Eur Spine J. 21(11): 2134-9.  

 AAC-scoren (composite score) määrityksessä käytetään artikkelissa Honkanen ym. 
2008 kuvattua tapaa. Abdominal aortic calcification in dialysis patients: results of the 
CORD study Nephrol Dial Transplant 23: 4009–4015 

Liittyvät ohjeet 

HUS Kuvantamisen ohjeistus 

 Hedelmöittymisikäisen naisen kuvantamistutkimus  
 Natiiviröntgentutkimusten yleisohje  

 Lapsen luustoröntgen (ent. murtumaseula) 

 Lannerangan natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit  

 Lanneranka - Hyvän kuvan kriteerit, PowerPoint-esitys  

 Lannerangan anatomia, natiiviröntgen  

 Lanneranka - Anatomiaa, PowerPoint esitys  

 Nikama - Anatomiaa, PowerPoint-esitys  

Muut: 
 Käypä hoito–suositus Alaselkäsairaudet:  

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi20001 
Lateral lumbar spine radiography - wikiradiography  

Lisätietoja antaa 

Natiiviohjetiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen  

Laatija: Merja Wirtanen 
Muut laatijat: Aku Ahonen;Hanna Pietikäinen;Raija Seuri;Tomi Suo-Yrjö;Aki Kotipelto 
Liittyy tutkimuksiin: NA3AA Lannerangan natiiviröntgen; NA3EA Lannerangan natiiviröntgen, taivutuskuvat; 
Liittyy tutkimusryhmään:   
Lisätieto: Ikärajat muutettu aikuiset/lapset > alle 16-vuotiaat/16-vuotta täyttäneet. AAC-scoresta poistettu RADU-
tarkenteen käyttäminen. Projektioihin  
Tunniste: 77 
Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 4_Selkärangan natii-
viröntgentutkimukset 
internet: Tutkimusohjekirja > Radiologia > Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu > Natiivitutkimukset > 
Kuvausoppaat > Selkäranka  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481094/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481094/
http://ndt.oxfordjournals.org/content/23/12/4009.short
http://ndt.oxfordjournals.org/content/23/12/4009.short
https://hussote.sharepoint.com/sites/10058/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Hedelm%C3%B6ittymisik%C3%A4isen%20naisen%20kuvantamistutkimus.pdf?csf=1&e=2adf01dfc32843718861fe8818185918
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/Natiivir%C3%B6ntgentutkimusten%20yleisohje.pdf?csf=1&e=067f69ab345f4a5d8790c7f507cd3b9c
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/7_Muut%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset/Lapsen%20luustor%C3%B6ntgen.pdf?csf=1&e=4f702b72097a4f4a8a5d77e0c1fd00d0
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/4_Selk%C3%A4rangan%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset/Lannerangan%20natiivir%C3%B6ntgen,%20hyv%C3%A4n%20kuvan%20kriteerit.pdf?csf=1&e=6d9db975f8774b88817af850b9ab60f8
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Oheismateriaalit/4_Selk%C3%A4ranka/Lanneranka%20-%20Hyv%C3%A4n%20kuvan%20kriteerit%20PowerPoint%20esitys.ppsx?d=we729b14bf8094965833fbdf7213d2e91&csf=1&e=244d86d20e6b46a5a00e62988323e587
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/4_Selk%C3%A4rangan%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset/Lannerangan%20anatomia,%20natiivir%C3%B6ntgen.pdf?csf=1&e=87fb6b4d19f1467bbfd5d6cd811ed8f2
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Oheismateriaalit/4_Selk%C3%A4ranka/Lanneranka%20-%20Anatomiaa%20PowerPoint-esitys.ppsx?d=wc78b472a14984af0bae33b7f1e3e6455&csf=1&e=8c47f3626de54f5ea37cb9775e9913ee
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Oheismateriaalit/4_Selk%C3%A4ranka/Nikama%20-%20Anatomiaa%20PowerPoint-esitys.ppsx?d=wbcf3e160e18c43ec815ffa1cea1d1e41&csf=1&e=c2d94aa79c09451f94bdb6f91b9068e2
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi20001
http://www.wikiradiography.net/page/Lateral+Lumbar+Spine+Radiography
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F4%5FSelk%C3%A4rangan%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F4%5FSelk%C3%A4rangan%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/05_kuvausoppaat/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/05_kuvausoppaat/06_selkaranka/index.html

