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Sidonnaisuudet

• Tutkimusapurahoja Oulun yliopistoon usealta taholta:
 Suomen Akatemia, EU:n tutkimusohjelmat, Juselius-säätiö, FOREUM-

reumasäätiö (Sveitsi)

• Henkilökohtaisia luentopalkkioita v. 2019:
 Siemens Healthcare ja Mehiläinen
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Nivelrikko
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Nivelrikko

• Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus

• Suomessa yli 30-vuotiaista noin ~7 % 
kärsii polven nivelrikosta ja yli 75-vuotiailla 
vastaava osuus on 16-32 %

• Aiheuttaa merkittäviä haittoja ja rajoitteita 
potilaan normaaliin elämään 

• Sairauden yhteiskunnallinen merkitys on 
suuri
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Nivelrikko

• Sairaudelle on tyypillistä nivelruston rappeuma, subkondraaliluun muutokset 
(skleroosi ja osteofyytit) sekä usein fluktuoiva inflammaatio (synoviitti ja 
effuusio)

• Nivelrikon tarkka syntytapa on edelleen arvoitus
 Viimeaikaiset tutkimustulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että nivelrikko ei ole 

yksittäinen sairaus, vaan sairausryhmä, joka ilmenee eri endo- ja fenotyyppeinä:

o Metabolinen nivelrikko (liittyy ylipainoon)

o Traumaperäinen nivelrikko (ml. nivelen virheasennot)

o Tulehduspainotteinen nivelrikko

o Subkondraaliluu-painotteinen nivelrikko
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Nivelrikon diagnostiikka

Erikoissairaanhoito

Magneetti-
kuvaus

Kliininen 
tutkimus

Röntgen-
kuvaus

Varhaisvaiheiden diagnostiikka sekä sairauden etenemisen 
ennustaminen ei ole mahdollista nykyisillä kliinisessä            

käytössä olevilla menetelmillä

Niveltähystys
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The role of imaging in clinical management of OA

• European League Against Rheumatism (EULAR) published 
recommendations regarding the use of imaging in the routine clinical 
management of patients with OA

 X-ray is the primary imaging                                                                   
modality 

 Additional imaging such as MRI                                                                     
and ultrasound should only be used                                                                 
in atypical cases or patients showing                                                                    
rapid progression of symptoms

Sakellariou et al., Ann Rheum Dis 76:1484–94, 2017 
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Polven röntgenkuvaus

• Kaikista yleisin nivelrikon kuvantamismenetelmä
• Nivelrikon luokittelu: Semi-kvantitatiivinen Kellgren-Lawrence (KL) -

luokitus
• Epäherkkä varhaisvaiheen                                           

nivelrikkomuutoksille
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Polven röntgenkuvien 
tekstuurianalyysi           

rustonalaisesta luusta
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Polven röntgenkuvien tekstuurianalyysi

• Röntgenkuvauksen diagnostista herkkyyttä voidaan parantaa 
digitaalisen kuva-analyysin avulla: tekstuurianalyysi
 Rustonalaisen luun skleroosi ja muut rakenteelliset muutokset

Hirvasniemi et al., Osteoarthritis Cartilage 22:1724-31, 2014 



Oulun yliopisto

Polven röntgenkuvien tekstuurianalyysi

• Röntgenkuvien tekstuuri rustonalaisesta luusta korreloi voimakkaasti 
luun todellisen kolmiulotteisen mikrorakenteen kanssa

Hirvasniemi et al., Ann Biomed Eng 44:1698-709, 2016 
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Polven röntgenkuvien 
tekstuurianalyysi

• Röntgenkuvasta voidaan 
havaita luun tiheyden sekä 
mikrorakenteen muutokset 
nivelrikossa (OYS:n oma 
aineisto, n = 109)

 Mikrorakenteen analyysissa syytä 
käyttää minimaalista 
kuvankäsittelyä

 Luun tiheyden arvioinnissa 
tarvitaan fantomi
harmaasävyarvojen kalibrointiin

Hirvasniemi et al., Ann Biomed Eng 47:1181-1190, 2019 
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Tekoälyn hyödyntäminen polven 
röntgenkuvien KL-luokituksessa
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Polven röntgenkuvien automaattinen luokitus

• Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessamme koulutimme täysin automaattisen 
tekoälypohjaisen tietokoneohjelman polven röntgenkuvien 
nivelrikkoluokitukseen
 Ohjelma koulutettiin luokittelemaan röntgenkuvat KL-luokituksen mukaisesti

 Poikkeuksena diskreetteihin KL-luokkiin, ohjelma antaa jokaiselle kuvalle KL-luokkien 
todennäköisyysjakauman, mikä voi kuvata tarkemmin nivelrikon vaikeusastetta

 Tämän lisäksi kehitimme tietokoneohjelmaan                                                           
ominaisuuden, että se korostaa automaattisesti                                                      
röntgenkuvasta ne alueet, joiden perusteella                                                                       
tekoälyalgoritmi päätyi tiettyyn                                                                           
luokittelutulokseen

Tiulpin et al., Scientific Reports 8:1727, 2018.
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Polven röntgenkuvien automaattinen luokitus

Tiulpin et al., Scientific Reports 8:1727, 2018.

KL 2

KL 3

Normaali (KL 0-1) vs. 
nivelrikko (KL 2-4):

AUC = 0.93
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Polven röntgenkuvien automaattinen luokitus

• Analyysiohjelma (”DEEPKNEE”) on vapaasti käytettävissä internetissä:

http://mipt-ml.oulu.fi/deepknee
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User Interface

http://mipt-ml.oulu.fi/deepknee https://youtu.be/4wcnmsxvim8 
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Polven röntgenkuvien automaattinen luokitus

• Koska analyysiohjelma on koulutettu USA:laisella aineistolla, haluttiin myös validoida 
se suomalaisella (OYS) potilasaineistolla:

• Analyysiohjelmalla on hyvä yhteneväisyys radiologien kanssa
 Testattiin omalla 106 potilaan aineistolla OYS:ssa

o Eri populaatiot (USA vs. Finland) ja eri röntgenlaitteet

 Kaksi erikoistuvaa radiologia ja yksi kokenut MSK-radiologi

 Kappa-arvot välillä 0.71 – 0.80 ihmislukijoilla

 Kappa-arvo 0.80 analyysiohjelman ja MSK-radiologin välillä

 Kappa-arvo 0.83 algoritmin ja OAI-aineiston ihmisluokitusten välillä

Tiulpin et al., OARSI World Congress 2019, Toronto, Canada, May 2019
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Polven röntgenkuvien automaattinen luokitus

• Tekoäly kykenee myös tunnistamaan ja luokittelemaan spesifisiä nivelrikkomuutoksia 
yleisen KL-luokan lisäksi: nivelraon kaventuma sekä osteofyytit (luupiikit)

Tiulpin & Saarakkala, Scientific Reports (under revision)
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Johtopäätöksiä ja kommentteja

• Kehittämämme tekoälypohjainen tietokoneohjelma kykenee luokittelemaan 
nivelrikon yleisen vaikeusasteen polven bilateraalisista röntgenkuvista täysin 
automaattisesti samalla yhteneväisyydellä kuin kokeneet radiologit
 Lisäksi ohjelma korostaa automaattisesti käyttäjälleen röntgenkuvasta ne alueet, 

joiden perusteella se on tehnyt luokittelun  Ei ole ns. musta laatikko
 Toimii myös eri populaatioissa (USA vs. Suomi) ja eri röntgenlaitteella

• Aivan viimeisimpien tulostemme mukaan tekoäly kykenee myös tunnistamaan 
ja luokittelemaan spesifisiä nivelrikkomuutoksia yleisen KL-luokan lisäksi:
 Nivelraon kaventuma sekä osteofyytit (luupiikit)
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Tekoäly polven nivelrikon 
progression ennustamisessa
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Prediction of progression of knee osteoarthritis

• Clinically more important question !!

• Deep learning model to predict whether radiographical osteoarthritis will progress 
within 7-year follow-up time (binary outcome: yes/no)

• Training phase: 4 928 knee X-rays (2711 subjects; OAI database, USA)

• Test phase: 3 918 knee X-rays (2129 subjects; MOST database, USA)

• Progressors: Increase in a KL grade within the following 7 years compared to the 
baseline

• Non-progressors: No increase in a KL grade within the following 7 years (or only    
KL-0  KL-1)

Tiulpin et al., Scientific Reports (major revision submitted)
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Prediction of progression of knee osteoarthritis
• First study where deep convolutional neural networks have been utilized to predict 

osteoarthritis progression directly from radiographs
 Performance is as good as with conventionally used parametrical predictors

Gradient Boosting method including 
only parametrical predictors

Direct prediction from X-ray image 
(CNN) vs. Gradient Boosting Method 
(GBM) and conventional logistic 
regression (LR) from parametrical 
predictors

Comparison of the multi-modal 
prediction methods

Tiulpin et al., Scientific Reports (major revision submitted)
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Prediction of progression of knee osteoarthritis

Tiulpin et al., Scientific Reports (major revision submitted)
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Prediction of progression of knee osteoarthritis

• Model could also predict OA progression for the subgroup of knees identified as 
KL-0 or KL-1 at the baseline  Clinically important !!

Tiulpin et al., Scientific Reports (major revision submitted)
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Johtopäätöksiä ja kommentteja

• Tekoälyn avulla voi olla mahdollista erottaa tulevaisuudessa ne potilasryhmät, 
joiden sairaus etenee nopeasti
 Hyödyllistä erityisesti traumaperäisen nivelrikon kehittymisen tunnistamisessa, 

ennaltaehkäisyssä sekä seurannassa

• Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan, ennen kuin tekoäly voi olla rutiinissa kliinisessä 
käytössä
 Mm. validointia suomalaisella potilasaineistolla

• Tulevaisuudessa tarkoituksena hyödyntää röntgenkuvan lisäksi myös muuta dataa 
ennustemallien tekemisessä: mm. verikokeet, oireet, toimintakyky
 Tutkimme röntgenkuvauksen lisäksi myös muita helppokäyttöisiä diagnostiikkamenetelmiä, 

esim. MAKNEE (www.maknee.fi)



Oulun yliopisto

MAKNEE (www.maknee.fi)

• Yritys perustettu alkuvuonna 2019 spin-offina tutkimusryhmästäni
• Tavoitteena tulevaisuudessa myydä polven mittauslaitteita diagnostiikka- ja 

kuntoutustarkoituksiin  
• Hyödyntää tekoälyä eri signaalien analysoinnissa
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DIOS group (Diagnostics of Osteoarthritis)
www.oulu.fi/mipt/node/57794
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