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Anestesiologisia harrastuksia  
– väitöskirja magneettikuvauksesta
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Magneettiresonanssikuvaustekniikka 
käyttää voimakasta magneettikenttää, 
radioaaltoja sekä radioaaltojen käsitte-

lyyn sopivia vastaanottimia ja tietokonetta muo-
dostamaan kuvia kehosta. Menetelmään ei liity io-
nisoivaa säteilyä. 

Kliinisessä työssä käytettävien kuvauslaitteiden 
yleisin staattisen magneettikentän voimakkuus on 
1,5 Teslaa, mikä on noin 30 000 kertaa maan mag-
neettikenttä. Suomessa käytössä on yleistymässä 
myös 3 Teslan laitteet. Niillä saadaan korkean re-
soluution kuvia kohtuullisella kuvausajalla ja jois-

sakin tapauksissa parempi kudosten välinen erot-
tuvuus.

Kuvaussekvenssillä tarkoitetaan tapahtumaa, 
jossa lähetetään erilaisia radiotaajuuspulssisarjoja 
eri aikavälein ja mitataan tietyllä ajanhetkellä pro-
tonihyrrien lähettämä radiotaajuussignaali. 

Mitatun radiotaajuussignaalin taajuuteen ja vai-
heeseen koodataan kuvan muodostamisen kan-
nalta välttämätön signaalin paikkatieto ns. gradi-
enttikenttien avulla. Vastaanotetusta protonihyrri-
en signaalista muodostetaan laskennallisia keinoja 
käyttäen magneettikuva. Pulssien lähettämisen ja 
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Lääketieteellisessä magneettikuvauksessa keskitytään 
ihmiskehossa yleisen alkuaineen, vedyn ytimien eli 
protonien tarkasteluun. Protonit pyörivät kuin pienet 
hyrrät akselinsa ympäri.

Magneettilaitteeseen tuodun kuvauskohteen atomiytimet 
joutuvat staattisen magneettikentän vaikutukseen. 
Magneettikentän vaikutuksessa protonien hyrräliikkeen 
akseli kääntyy staattisen kentän suuntaiseksi tai kentän 
vastaiseen suuntaan.

Laite lähettää radiotaajuisia pulsseja resonanssitaajuudella, 
josta protonit pystyvät ottamaan vastaan energiaa. 
Radiotaajuisen pulssin avulla protonihyrrät saadaan 
viritettyä korkeammalle energiatasolle, poikkeutettua 
staattisen kentän suunnasta ja niiden hyrräliike vaiheistuu.

Radiotaajuisen pulssin jälkeen protonihyrrästä pois 
siirtyvän energian myötä hyrrät kääntyvät alemmalle 
energiatasolle, mitä kuvataan T1-relaksaatiolla. Myös 
hyrrien vaiheistuminen häviää, tätä kutsutaan T2-
relaksaatioksi. Protonihyrrien heikkona radiotaajuisena 
signaalina luovuttama energia rekisteröidään laitteen 
vastaanottimissa. 
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resonanssisignaalin keräämisen variaatioilla saa-
daan T1-, T2-relaksaatiota tai protonitiheyttä ko-
rostavia kuvia. Kliinisen kysymyksen asettelu mää-
rittelee mitä painotuksia kuvauskohteesta otetaan.

Harrastuksena väitöskirja: Clinical 
Applicability of MRI Texture Analysis

Tietokoneavusteisia menetelmiä kehitetään ra-
diologiseen diagnostiikkaan varsin aktiivisesti ko-
ko ajan. Tekstuurianalyysi on kvantitatiivinen ku-
va-analyysimenetelmä, jolla tarkastellaan kuvasta 
kuviorakennetta. Tämä tietokoneavusteinen me-
netelmä voi löytää silminnähden samannäköisis-
tä kudoksista pieniä kuviorakenteen eroja, joiden 
avulla voidaan tehdä erotusdiagnostiikkaa. Väi-
töstutkimukseni tavoite oli selvittää magneettiku-
vaustekstuurianalyysin kliinistä käytettävyyttä eri 
kannoilta. Päädyin tähän radiologiseen aiheeseen, 
koska olin perehtynyt siihen jo lääketieteellisessä 
syventävien opintojen ja lääketieteellisen tekniikan 
diplomityön merkeissä. 

Ensimmäisessä osatyössä tarkastelin pehmytku-
doskuvantamista; non-Hodgkin lymfooman hoi-
tovasteen arviointi tekstuurianalyysilla. Kaksi seu-
raavaa osatyötä käsitteli keskushermoston kuvan-
tamista; lieviä aivovammoja sekä MS-tautia. Vii-
meisessä osatyössä arvioin liikunnan vaikutusta 
urheilijoiden ja verrokkien reisiluun kaulan luura-
kenteeseen. Kudosten ja muutosten vertailuissa oli 
edustettuna ympäröivästä kudoksesta visuaalisel-
la tarkastelulla erottumattomia sekä selkeästi erot-
tuvia rakenteita. Lisäksi tutkimuksessa selvitettelin 
mielenkiintoalueen (Region of Interest, ROI) käsi-
työnä tehtävän rajaamisen ja kuvaussekvenssin va-
linnan vaikutusta analyysiin.

Käytännössä aikaa kului paljon tietokoneella 
piirtämiseen ja jonkin verran myös Matlab -oh-
jelmalla koodaamiseen. Eurooppalaisen tiedeyh-
teistyöprojektin kehittämällä tietokoneohjelmalla 
merkitsin magneettikuvien päälle alueet, joista oh-
jelma laski kuviorakenteesta kertovia parametriar-
voja. Menetelmän ja oman tutkimusryhmän ohjel-
miston kehittämisen merkeissä algoritmit pyörivät 
mielessä koiraa ulkoiluttaessa ja kongressireissuil-
la tutkimuskavereiden kanssa ideoitiin yötä päivää 
uusia ratkaisuja – varsin monipuolinen harrastus 
siis!

Johtopäätökset

Yhteenvetona totean, että tekstuurimenetelmällä 
on mahdollista havaita ja karakterisoida tutkimuk-
seen valikoidun aineiston edustamia etiologialtaan 
erilaisia muutoksia kliinisistä 1,5 Teslan magneet-
tikuvista. Tutkimuksessa käsitellyt yksityiskoh-
dat magneettikuvasarjojen valinnasta sekä ROIn 
piirtämisestä tuovat lisätietoa kliinisen protokol-
lan kehittämiseen. Osa tutkimusaineistoista oli ko-
keellisia, ja niiden tulokset tulisi vahvistaa laajem-
milla tutkimuksilla. Moniammatillinen tutkimus-
ryhmä jatkaa aiheen parissa, mukana on Tampe-
reen teknillisen yliopiston ja Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin kuvantamiskeskuksen tutkijoita.

Väitöskirjaprojektiini kului viisi vuotta kliinisen 
työn ohessa. Mielenkiintoinen aihe ja hyvä yhteis-
henki tutkimusryhmässä olivat parhaat kannusti-
met. 
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