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Lääketieteellinen kuvantaminen
on antanut tietoa ihmisen anatomiasta ja sairauksien aiheuttamista
muutoksista anatomiassa ja myös
fysiologiassa röntgensäteiden
keksimisestä vuodesta 1895 lähtien. Tekniikan ja tietojenkäsittelyn
kehittyminen on tuonut koko ajan
uusia kuvantamismenetelmiä ja
niiden sovelluksia. Digitalisaatio on
muuttanut kuvantamisen luonnetta aiemmin kuin monia muita
lääketieteen aloja. Ehkäpä juuri
siksi on mielenkiintoista kurkistaa
alan tulevaisuuteen.

Tarvitaanko tulevaisuudessa
kuvantamisyksiköitä?

K

uvantamislaitteiden monimutkaisen teknologian ja
kalliin hinnan takia niitä on
perinteisesti hankittu pääsääntöisesti sairaaloihin. Säteilyn
käyttöön perustuvat laitteet ovat myös
tarvinneet rakenteelliset suojaukset.
Myöhemmistä tekniikoista esimerkiksi magneettikuvaus on vaatinut
omat erikoisolosuhteensa, jolloin on
ollut luontevaa keskittää toimintaa.
Kuvantamistoiminnan pyörittäminen vaatii erikoistuneiden lääkäreiden ja hoitajien lisäksi teknistä henkilökuntaa, insinöörejä ja fyysikoita,
jolloin moniammatillisen tiimin on
katsottu toimivan parhaiten erikoistuneissa yksiköissä. Perinteisen teknologian aikakaudella myös päivittäisen
toiminnan logistiikka on puoltanut
keskittämistä.

Pienet yksiköt historiaan
Suomi toimi 1970-luvulla toisin kuin
monet muut, sairaaloihin perustuvan
järjestelmän maat. Kansanterveyslain
myötä natiivikuvausyksikkö tuli lähes
jokaiseen Suomen terveyskeskukseen.
Ultraäänilaitteiden yleistyttyä niitäkin
hankittiin terveyskeskuksiin ja tutkimuksia suorittivat kiertävät radiologit.
Tästä äärimmilleen viedystä hajauttamisesta on vähitellen luovuttu, kun
huomattiin, ettei kuvantamisen laatu
pysy riittävänä yhden röntgenhoitajan
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yksiköissä, joita oli parhaimmillaan
siroteltu alle 50 kilometrin välein. Digitalisaatio tuli tässä avuksi: esimerkiksi Raahen seutukunnassa pienet
kuvantamisyksiköt lakkautettiin siirryttäessä digitaaliseen kuvanjakeluun
2000-luvun alussa. Siitä huolimatta
terveysasemien palvelu parani, kun
jokaisella terveysasemalla oli verkkoyhteyksien kautta käytettävissä koko
seutukunnan kuva-arkisto.

Teleradiologia mahdollistaa
kansainvälisen yhteistyön
Norjassa on fyysisen kuvantamisyksikön näkökulmaa laajennettu kahteen
suuntaan. Trondheimin yliopistosairaalassa päädyttiin hajasijoittamaan
kuvantamislaitteet ja niitä käyttävät
henkilöt kliinisiin hoito- ja tutkimusyksiköihin. Samalla radiologit hoitavat
työnsä tarvittaessa eri pisteissä, verkon
yli, mikä on eräänlaista talon sisäistä
teleradiologiaa. Toisaalta Norjassa
otettiin jo varhain käyttöön mobiilit
kuvantamisyksiköt. Sen sijaan, että
joka hoitokodissa olisi oma röntgen,
kiertää Oslon seudulla kuvantamisauto, joka ottaa liikuteltavalla röntgenkoneella natiivikuvat ja lähettää ne
verkon kautta saneltavaksi (1). Suomessakin rekkaan sijoitetut kiertävät
magneettikuvauslaitteet ovat nykyisin
arkipäivää monella paikkakunnalla.
Teleradiologia on muuttanut ajatus-
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Teleradiologia ja suojatut
verkkoyhteydet poistavat
välimatkan merkityksen.
Haluaisitko lausua kuvia
marraskuussa mieluummin
Australiassa kuin syyspimeässä
Suomessa?

Tietokone ei väsy havaitsemaan
kuvan muutoksia samalla tavalla
kuin radiologi.

medicine Clinic toimii Australiassa,
jossa vierailevat radiologit lausuvat
alkuperäisessä kotimaassaan tehtyjä
kuvantamistutkimuksia – ja tarjoaa
näin miellyttävämmän tavan hoitaa
päivystysaikainen konsultaatiotyö (2).

ta radiologisten kuvien lausuntatyöstä. Tuo aiemmin mainittu sairaalan
sisäinen teleradiologia on arkipäivää
klinikoissa. Viskeroradiologian spesialisti sanelee vartalon kuvat riippumatta siitä, millä koneella tai missä päin
sairaalaa ne on otettu. Tampereen
radiologi voi tehdä työtä kotonaan
Oulusta käsin, jos niin tarvitaan. Suojatut verkkoyhteydet mahdollistavat
toiminnan eri maanosien välillä. Esimerkiksi eurooppalainen yritys Tele-
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Jos kuvan tulkintaa voidaan tuottaa
etänä ja jos lausunto on jo digitaalisen puheentunnistuksen tuottamaa,
voisiko se olla peräti kokonaan automaattinen, keinoälyn tuottama? Vuonna 2016 Yhdysvaltalaisen digitaalisen
kuvantamisen tutkimusseuran SIIM:in
konferenssissa ennustettiin, että peruskuvaus siirtyy keinoälyn tulkittavaksi
muutaman vuoden sisällä ja vaikeammat kuvaukset, kuten olkapään magneettikuvaus noin 10 vuoden sisällä.

Kuva: Johanna Tuukkanen

Korvaako keinoäly radiologin – vai
riittääkö parvi opetettuja puluja?
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Tietoverkot poistavat maantieteellistä sidonnaisuutta.

New England Journal of Medicine:ssä
kirjoitettiin samoihin aikoihin, että
osa radiologien työstä tulee vähitellen
katoamaan, kun keinoäly kehittyy (3).
Kaupallisista yrityksistä mm. IBM on
Watson-hankkeessaan pyrkinyt aktiivisesti kehittämään algoritmeja, jotka
pystyisivät automaattisesti analysoimaan röntgenkuvia (4).
Toisaalta, tarvitaanko kuvantulkintaan tietokonettakaan? Levenson
ja Krupinski työryhmineen selvittivät,
että valikoidulla aineistolla rajatun
diagnostisen ongelman parissa (ovatko mammografiakuvassa näkyvät
mikrokalkit patologisia / onko mammografiakuvassa näkyvä kudosrakenne patologista?) parvi opetettuja
puluja osuu useammin oikeaan kuin
yksittäinen erikoislääkäri (5).
Omat kokemukseni automaattisten kuvantulkinta-algoritmien kanssa ovat näyttäneet, että tietokone ei
väsy havaitsemaan kuvan muutoksia
samalla tavalla kuin radiologi. Toisaalta tietokone ei myöskään ole aina
yhtä etevä erottelemaan merkitseviä
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muutoksia vähemmän merkitsevistä.
Pakostakin automaattiset algoritmit
viritetään hyvin herkiksi, jotta ei vahingossa jätettäisi syöpiä huomaamatta. Tekstin ja kuvien tuottamaa
historiatietoa on myös yhdistetty
esimerkiksi etsittäessä arkistoista referenssitapauksia (6). Silloin itseoppiville tietokonealgoritmeille koituu
ongelmaksi se, että sairauskertomuksen merkinnät eivät ole täsmällisiä
ja samanlaisia tapauksesta toiseen.
Aineiston, jolla keinoälyä opetetaan,
tulisi olla hyvin valikoitua ja validoitua, jotta emme opettaisi tietokonetta
harhaan.

kin perinteisiä, toimintoja keskittäviä
moniosaajayksiköitä. Samalla nykyistä
useampi kuvantamisen toiminto voi
tapahtua kentällä, esimerkkinä vaikka
päivystäjän käteen käypä ultraäänilaite tai ambulanssiin sijoitettu pään TTlaite. Tietoverkot poistavat maantieteellistä sidonnaisuutta. Keinoälykin
tulee, ensin auttamaan tulkinnassa ja
osin automatisoimaan sitä. Koko ajan
löytyy kuitenkin uusia osa-alueita,
joissa tarvitaan erityisosaamista. Ja
viime kädessä vastuu hoidosta pysyy
lääkärillä, ihmisellä.
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Viime kädessä vastuu pysyy lääkärillä
On alueita, joilla kaikesta digitalisaatiosta huolimatta tarvitaan edelleen
erityisiä kuvantamisyksiköitä. Esimerkiksi kuvantamisohjatut toimenpiteet lisääntyvät tasaisesti korvaten jo
monia perinteisiä leikkauksia. Monien hoitojen toteuttamiseksi tarvitaan
fyysinen paikka, jossa moniammatillinen tiimi voi toimia yhdessä. Menetelmien kehittäminen on tehokkainta
isommissa yksiköissä, joista niitä voi
jalkauttaa eteenpäin.
Lääketieteellinen kuvantaminen
on muuttunut paljon sen reilun 120
vuoden aikana, minkä se on ollut lääketieteen erikoisalana. Työ muuttuu ja
mukautuu, mutta kuvantamisyksiköitä tarvitaan edelleen. Osa on jatkossa-
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