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Esityksen rakenne

 Aivojen, mielen, ja ympäristön suhde
 Aivokuvantamisen ja aivotoimintojen 

paikantumisen tarkkuus
 Voidaanko mieli nähdä aivokuvista?
 Entä monimutkaiset aivosairaudet?
 Lääketieteelliset mahdollisuudet 

monimutkaisissa aivosairauksissa



Lähtökohta

 Aivotoiminta on kaiken mielen 
toiminnan edellytys
Aivot voivat olla olemassa ilman 

mieltä (esim. yleisanestesiassa) 
Mieli ei voi olla tieto-opin 

koherenssiteorian viitekehyksessä 
olemassa ilman aivoja



 Psykososiaalinen ympäristö 
muokkaa jatkuvasti aivojen 
rakennetta ja toimintaa
 ”Samoja aivoja ei käytetä 

kahdesti”

Hari ja 
Kujala 
2009



Aivokuvantamisen tarkkuus



Osa aivotoiminnoista on 
varsin selkeästi paikantuneita



Monet aivotoiminnot 
hajaantuvat laajoihin 
hermoverkkoihin

Kokemus kivusta
(Wager ym NEJM 2013)



Miten monimutkaisista hermoverkoista 
voidaan tulkita mielen toimintoja tai 
sairaustiloja?



Koneoppimismenetelmät mahdollistavat 
tarkat monitekijäiset mallit, jotka voivat 
huomioida helposti satojentuhansien 
kuvapisteiden intensiteetin ja näiden 
intensiteettien keskinäiset suhteet 

 Yliselittäminen estetään 
testaamalla malli 
riippumattomassa aineistossa

Kragel ym Neuron 2018



 Tukivektorikone muodostaa 
matemaattisesti tason, joka 
erottelee toiminnalliset tilat 
kuvapisteiden yhdistelmistä



 Neuroverkot jäljittelevät aivojen toimintaa, 
jossa ”korkeat tasot” käsittelevät 
monimutkaisia yhdistelmiä yksittäisten 
kuvapisteiden intensiteeteistä



 Monitekijäisillä koneoppimismalleilla 
pystyttiin jo vuonna 2013 esim. erottamaan 
fyysinen kipukokemus 94% tarkkuudella 
kivun kuvittelusta, kivun ennakoinnista, ja 
lämmön kokemisesta

 (Wager ym NEJM 2013)



 Samaan tapaan pystytään 
tunnistamaan aivotoiminnasta 
tarkasti esim sanoja, käsitteitä ja 
mielikuvia.





 Wager et al. kipututkimuksessa 
sovitettiin eri henkilöiden 
aivotoiminnot samaan tilaan 
rakennekuvien perusteella 
(anatominen normalisointi)

 Mallien osuvuutta voidaan parantaa 
sovittamalla toiminnallinen anatomia 
yhteiseen muottiin (Kragel ym Neuron 
2018)



 Mallit tarkentuvat, jos niissä 
hyödynnetään aiempia kuvia 
samasta henkilöstä vastaavan 
tilan tai kokemuksen aikana



 94% luokittelu saavutettiin 
käyttämällä karkeita malleja 
aivotoiminnan vaihtelusta

 Kipu-lämpö-kipu etc
 Todellisuudessa aivotoiminta 

dynaamista 



Dynamiikka korostuu 
luonnollisenkaltaisten (dynaamisten) 
ärsykkeiden aikana (esim elokuva)

 Muiden koehenkilöiden aivotoimintaa 
voidaan käyttää mallina (inter-
subject correlation) 



Eri ihmisten aivot käsittelevät elokuvaa 
paljolti samaan tapaan—mallit varsin 
tarkkoja

0.2 0.6

Keskimääräinen
 korrelaatiokerroin

(anatominen normalisointi)

koehenkilö 1

koehenkilö 2

Hasson et al. (2010)



 Tarkat mallit 
luonnollisenkaltaisten 
ärsykkeiden aikaisesta 
aivotoiminnasta yhdistettynä 
koneoppimiseen voivat 
mahdollistaa monimutkaisten 
aivosairauksien tunnistamisen 
yksilötasolla lähitulevaisuudessa



 Laaja-alaiset aivotoiminnan 
muutokset alkavat kehittyä jo 
ennen näkyviä oireita 
useimmissa psykiatrisissa ja 
joissakin neurologisissa 
häiriöissä (Rappoport ym Mol Psychiatry 
2010, Howes ja Murray. Lancet 2014)

Em. menetelmien kehitys saattaa 
mahdollistaa myös 
varhaistunnistuksen ja 
ennaltaehkäisyn kehittämisen



 Koneoppimismallit voidaan 
ohjelmoida tunnistamaan tiettyjä 
sovittuja sairausryhmiä (esim 
krooninen kipu tai skitsofrenia)

 Voivat muodostaa oman 
luokittelunsa aivosairauksista



 Tällaiset luokittelut voivat olla 
tulevaisuuden 
aivosairausdiagnostiikkaa



Etuja psykiatriassa

 Aivotoiminnalliset tilat 
todennäköisesti lähempänä 
häiriöiden biologisia mekanismeja 
kuin introspektio tai muut 
käytettävissä olevat mittarit

 Kattaa myös tiedostamattoman
 Mahdollistaa biologisten hoitojen 

kehityksen



Mitä aivokuvista halutaan katsoa?

Aivokuvista näkee 
paljon


	Slide 1
	Esityksen rakenne
	Lähtökohta
	Slide 4
	Aivokuvantamisen tarkkuus
	Osa aivotoiminnoista on varsin selkeästi paikantuneita
	Monet aivotoiminnot hajaantuvat laajoihin hermoverkkoihin
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Etuja psykiatriassa
	Slide 25

