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1. JOHDANTO 

Digitaalisten lääketieteellisten kuvien osuuden lisääntyessä tulevat sairaaloissa 
ajankohtaisiksi PACS-järjestelmät osana sairaalan tietojenkäsittelyä. PACS- 
järjestelmiksi (PACS = Picture Archiving and Communication Systems) 
kutsutaan systeemejä, joiden avulla voidaan hoitaa digitaalisten kuvien 
tuottoon, siirtoon, käsittelyyn ja arkistointiin liittyvät kysymykset. PACS pitää 
sisällään sekä tarvittavat laitteet että ohjelmistot. PACS-järjestelmät koostuvat 
kuvan 1 mukaisista komponenteista. 

Kuva 1. PACS-järjestelmän komponentit. 
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Tällä hetkellä on jo olemassa useita koeinstallatioita, joista monet ovat varsin 
pienimuotoisiakin esim. keskittyen vain tietyn kuvantamislaitteen ympärille 
vain radiologian osaston sisällä. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on 
luonnollisesti koko sairaalan kattava jarjestelma. Tärkeätä on, että jarjestelma 
on perusarkkitehtuuriltaan yhtenäinen ja takaa riittiivät palvelut sitä 
haluaville. Tarpeet ovat kuitenkin selkeästi erilaiset eri käyttbkohteissa. 

Valtaosa (n. 80 %) lääketieteellisistä kuvista ovat edelleen luonteeltaan 
analogisia. Yhä lisääntyvä osa kuvauslaitteista ja kuvista etenkin suuressa 
nykyaikaisesti varustetussa sairaalassa on digitaalisia CT-, DSA-, DR-, NM-, 
PET-, MRI- ja US-kuvia. Digitaalisten kuvamatriisien resoluutio on 
parhaimmillaan luokkaa 1024x1024 pikselia ~a dynamiikka 8 - 16 bittia. 
Qcannatuissa kuvissa resoluutio saattaa olla l u o k k a a  X 4096 pikseliä. 

Kuvantavien laitteiden, samoinkuin muidenkin PACS-moduulien, osalta tärkein 
tekijä PACS-järjestelmien kannalta on niiden liittäminen tiedonsiirtoverkkoon. 
Laajin lääketieteellisten digitaalisten kuvien siirtoa koskeva standardi on ns. 
ACRNEMA-standardi (ACR/NEMA 1985). Nimensä mukaisesti sen 
taustatekijöinä ovat ACR eli The Arnerican College of Radiology ja N E W  eli 
The National Electrical Manufacturers Association, joiden yhteinen komitea on 
standardointityön taustalla. Standardi spesifioi hardware-interfacen, 
minimijoukon software-komentoja ja joukon dataformaatteja, jotka 
määrittelevät kommunikoinnin kuvantavai laitteen ja verkon t a i  toisen 
kuvantavan laitteen välillä. ACR-NEU-standardityöryhmä on edelleen 
toiminnassa. Sen tehtävänä on standardin päivitys esim. tekniikan kehittymisen 
myötä. Myös standardin validointiproseduuria ollaan miettimässä. Joitakin 
laitevalmistajakohtaisia sovellutuksia ACR/NEU:sta on jo olemassa. 
~ u v a t ~ ö a s e i a t  liittyvät olennaisena osana PACS-ja rjestelmiin. Vaikka eri 
kuvantamislaitteilla normaalisti on mahdollisuus tutkia ko. laitteen tuottamia 
kuvia, on olemassa selvää tarvetta myös täysin erillisille kuvatyöasemille. 
Tärkeitä kuvatyöasemien teknisiä ominaisuuksia ovat laadukas näyttö tai 
useampia näyttöjä ja joustavat ja tehokkaat tietoverkkoliitännät. Näytbn 
resoluution tulee olla vahintaan luokkaa 1024X 1024 pikseliä ia dynamiikan 
vahintaan 256 harmaasävyä (8 bit). Myös laskentatehoa tarvitaan 
kuvatyöasemissa melkoisesti, sillä kuvien informaatiomäärä on suuri ja 
erilaisten kuvaoperaatioiden suoritusajan tulisi silti olla korkeintaan muutamia 
sekunteja. Tästä johtuen on saatavilla myös useita erityisesti kuvankäsittelyyn 
rakennéttuja, erityisarkkitehtuurin omaavia työasemia, kuten ContextVisionin 
~ ~ ~ - ~ r o s e & o r i  jä Irntecin prosessorit. Myös dnnakkaisia arkkitehtuureja on 
käytetty. 



Eräs digitaalisen kuvantamisen parhaita puolia on varmasti kuvien helppo 
~kikäsittelymahdollisuus, joka on omiaan pienentämään uusi'ntakuvausten 
määrää. Kuvatyöasemissa käytetäänkin lukuisia eri kuvankäsittelyalgoritmeja 
diagnoosin teon apuna. Kuvatyöasemien käyttäjäliityntään on kiinnitetty paljon 
huomiota sekä laite- että ohjelmapuolella. Juuri työasematietokoneet ja PC- 
laitteet edustavatkin käyttajäliityntöjen viimeisintä sanaa. Työasemaan . . .. kuuluvat luonnollisesti -, hiiren, joystickin, trackballin tai 
k ~ ~ h j e l m a p u o l e l l a  näytön ikkunointi eri tehtäviä varten, 
putkahdusvalikoiden ja ikonien käyttö kuuluu luonnollisena osana 
työskentelyyn. 

Kuvien arkistointiin liittyy myös melkoisesti ongelmatiikkaa mm. hardware- 
puolen kehityksen johdosta. Tähän saakka arkistot on talletettu magneettisille 

- muistivälineille. Optiset suurikapasiteettiset muistit ovat kuitenkin (edelleen) 
tulossa. Tällä hetkellä käytössä oievien optisten levyjen kapasiteetti on luokkaa 
1 - 4 gigatav- niitä saa jo myös PC-laitteisiin. Ns. juke-boxit sisältävät 
esim. 128 optista levyä. 
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Merkittävin tekijä kuvatietokantoja suunniteltaessa ja käytettäessä on erittäin 
suuri tarvittava tallennuskapasiteetti. Toinen ongelma hardware-puolen ohella 
on laajojen kuva-arkistojen tiedonhallintaan liittyvät kysymykset, etenkin 
tietokantaohjelmistojen kehitys. Tällä hetkellä ovat 
relaatiotietokantaohjelmistot vakiinnuttamassa asemaansa eri 
sovellutusalueilla. Niiden soveltamista myös kuvatietokantoihin on kokeiltu. 
Myös hajautettuihin tietokantoihin perustuvat järjestelmät ovat mahdollisia 
PACS:ssa. 

Tärkeässä asemassa PACS-järjestelmiä rakennettaessa ja käytettäessä on itse 
tiedonsiirtoverkko. - Verkolle voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia riippuen 
siitä, onko kyse kuvien siirrosta sairaalan sisällä vai esimerkiksi sairaalan ja 
terveyskeskusten välillä. Lahitulevaisuudessa saadaan jo varsin kattava 64 
kbit/s valtakunnallinen verkko. io-oidaan hyvin ajatella käytettävän esim. 
teleradiologian sovellutuksissa. 

Sairaaloiden sisäisen tietoliikenteen osalta on jo mahdollisuus paasta 
lähiverkkoja (esim. IEEE 802.3) käyttämällä interaktiiviseen työskentelyyn 
riittäviin nopeuksiin. Jos verkko ei ole kuormitettu, voidaan 256 X 256 kokoisten 
kuvamatriisien siirrossa paasta muutaman sekunnin siirtoaikoihin. Tilanne on 
toinen, kun kuvansiirtotarvetta ja muuta liikennettä on kanavalla enemmän. 
Monissa tapauksissa onkin ryhdytty rakentamaan erilaisia epästandardeja (50 - 
100 Mbit/s, Tombeur, Maeda, EuroPACS 1987) ratkaisuja, joilla voidaan saada 
aikaan suurempi siirtokapasiteetti. FDDI-verkko (100 Mbit/s) on juuri tulossa 
koekäytbön mm. Tampereella. Se voi monessa tapauksessa parantaa 
kuvansiirtomahdollisuuksia. Verkon kautta hoidetaan myös PACS-järjestelmän 
tarvitsemat yhteydet HIS-järjestelmään (Hospital Information System) ja RIS- 
järjestelmään (Radiology Information System). 



3. RADIOLOGIAN KUVAINFORMAATIOMAARÄT 

3.1 Kokonaistilanne 

PACS-kehitystyön merkeissä radiologista toimintaa on tutkittu HYKS:n 
Meilahden radiologian laitoksella (Heiska et al. 1989). HYKS:n diagnostisen 
radiologian laitos tekee noin 90000 tutkimusta vuodessa eli noin 330 tutkimusta 
työpaivassa. Tutkimuslaiteryhmittäin tutkimusaktiviteetti jakautui Taulukon 
1. mukaisesti. 
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Taulukko 1 .  Tutkimusten ja uusien kuvien määrä tutkimusryhmittäin. 

tutkimus- tutk.1 osuus kuvia/ da td  osuus 
ryhmä v % v v % 

konv. rtg 66528 75.4 179520 1500GB 94.5 
CT 7128 8.1 293040 38 GB 2.4 
NM 2112 2.4 142560 4.7 GB 0.3 
MRI 1056 1.2 21120 1.4 GB 0.1 
DSA 1056*) 1.2 21120 5.5 GB 0.3 
US 10296 11.7 71280 37 GB 2.3 

yhteensä 88176 100 728640 1586.6GB 100 

*) arvio, ei tilastoja 

Taulukon datamaarat on arvioitu käyttäen eri laitteille tyypillisiä resoluutio- ja 
dynamiikka-arvoja. Huomattakoon, että datamaarasta yli 990 % on - 
konventionaalisten röntgenkuvien muodossa. Taulukon mukaan kuvia 
talletettiin vuodessa yli 700000 kappaletta, tutkimuksia tehtiin noin 90000 
kappaletta. Turun Yliopistollisenssa Keskussairaalassa vuosittainen 
tutkimusmäärä on noin 130000 kappaletta. - 

HYKS:ssä tehdyn selvityksen mukaan sen röntgenkuva-arkistossa potilaalla oli 
keskimäärin 1.2 neliömetria filmiä 12:lle eri filmille kuvattuna (vaihteluväli 
0,06-15 neliömetriä). Jos pikselikooksi asetetaan 0.2 X 0.2 mm ja dynamiikalle 
varataan kaksi tavua, päädytään siihen, että potilaskohtainen 
kuvainformaation määrä on keskimäarin 60 MB. 

Kokonaisuudessaan kuva-arkiston arvioitiin sisältävän 210000 kuvakuorta 1400 
hyllymetrilla. Vuosikertymaksi arvioitiin 180 hyllymetriä. Digitaalisena 
tarvittava talletustila on luokkaa 12 TB, ellei kuvia kompressoida. 



Radiologian alan kuvien liikenne muodostuu potilaan aiemmin otetuista 
kuvista, joita kopioidaan tarpeen mukaan kuva-arkistosta radiologian 
laitokselle, vuodeosastoille ja poliklinikoille sekä tutkimuksia tehtäessä 
tuotetuista uusista radiologian kuvista. Aiempia kuvia tarvittaessa kuvien 
tilaajalle siirretään aina koko kuvakuori. Min. uuden tutkimuksen lausuntoa 
saneltaessa on radiologin saatavilla kaikki potilaan aiemmat rtg-kuvat ja niistä 
annetut lausunnot. 

Kokonaisuudessaan kuvaliikenne ajan funktiona vaihtee paljon työpäivän 
kuluessa. Tehdyn selvityksen mukaan radiologian alan kuvista aiheutuva 
liikenne vuorokaudenajan funktiona on kuvan 2 mukainen. 

'uudet" kuvat: -------------- 
1 rad. laitokselta kuva-arkistoon 

"vanhat" kuvat: --------------- 

arkistosta rad.laitokselle 

5 
arkistosta vuodeosastoille 

arkistosta poliklinikoille 

Kuva 2.  Radiologian alan kuvien liikenne vuorokaudenajan funktiona. 

Kuten kuvasta näkyy, kello kahdeksan ja yhdeksän välille sattuu kuvatilausten 
- mukaan selvä ruuhkahuippu, jonka mukaan tietoverkko on mitoitettava. 

Parhaimmillaan kuvaliikenteen määrä ylittää 10 Mbitls. Tämä siitäkin 
huolimatta, että osa kuvien siirtotarpeesta tiedetään etukäteen ja voidaan hoitaa 
esim. yöaikaan tasaisena virtana. 



3.2 Toiminta eri osastoilla 

Käyttäjien PACS-järjestelmille asettamat vaatimukset poikkevat hieman 
toisistaan riippuen kulloisestakin installaatiosta ja käyttötarpeesta. HYKS:ssa 
tehdyn selvityksen mukaan suurin kuvien yksittäinen lainaaja (kuva-arkistosta) 
on radiologian laitos. Sen osuus lainatuista kuvakuorista on 34 %. Eri 
poliklinikat ovat kuvakuorien tilaajina yhteensä 47 prosenttisesti. 
Vuodeosastojen osuus on 14 %. Näinollen määräävässä asemassa yksittäisenä 
kuvaliikenteen aiheuttajana on radiologian laitos. 

Kuvien käsittelyn osalta vaatimukset vuodeosastoilla ja röntgenosastolla 
poikkevat selkeästi toisistaan. Vuodeosastoilla (ja poliklinikoilla) tyypillistä on 
yksittäisten kuvien katselu. Tällöin voidaan ajatella tultavan toimeen PC- 
pohjaisella työasemalla, johon on liitetty 1 - 2 monitoria kuvien esitystä varten. 
Näytön resoluutiovaatimus on 512 X 512 - 1024 X 1024 pikseliä 8 bitin 
dynamiikalla. Paitsi lasertekniikkaan perustuvaa keskusarkistoa, tarvitaan 
myös nopeaa paikallismuistia sekä vuodeosastoilla, poliklinikoilla että 
radiologian laitoksella. Paikallismuisteihin kopioidaan aiempia kuvia ennen 
kuin potilas tulee tutkimuksiin ja vastaavasti paikallista muistitilaa vapautuu 
potilaan poistuessa sairaalasta. Nopean paikallismuistin määrä voidaan laskea 
likimaärin siten,että tarvittava muisti on potilaan keskimääräinen kuvadata (60 
MB) kerrottuna vuodepaikkojen lukumäärällä ja keskimääräisellä hoitoajalla. 
HYKS:n tapauksessa tarvittava puskurimuisti Meilahden sairaalan 
vuodeosastoja ajatellen on luokkaa 45 GB. Yksittäisen PC:n puskurimuistin on 
oltava 100 MB:n luokkaa. 

Poliklinikoilla kokonaisuudessaan tarvittava puskurimuisti on luokkaa 8 GB. 
Tilaa tarvitaan vuodeosastoja vähemmän, koska tietojen talletustarve on 
normaalisti vain päivän mittainen. 

Röntgenosastolla tutkimustilanteessa käytettävän laitteen ominaisuudet voivat 
olla paljolti vastaavat kuin edellä. Sen sijaan kuvien sanelutilanne ja etenkin 
demonstraatiotilanne asettavat työasemille selvästi suuremmat vaatimukset, 
jolloin käyttöön on ilmeisesti otettava tehokkaita työasematietokoneita. Sekä 
sanelu- että demonstraatiotilanteessa työasemassa tarvitaan 6 - 8 
kuvamonitoria, resoluutioltaan vähintään 1024 X 1024 pikseliä ja noin 1 GB:n 
puskurimuistit. Demonstraatiotilanteessa käsitellään useiden potilaiden 
kuvamateriaali samassa istunnossa, joten kuvien hakunopeuden on oltava 
erittäin suuri, jotta digitaalinen järjestelmä kykenisi täyttämään 
nykyjärjestelmän asettamat vaatimukset. Röntgenosastolla tarvittava 
puskurimuistikapasiteetti on kaikkiaan noin 26 GB. 

Kuvankäsittelyoperaatioiden suhteen laajinta valikoimaa tarvitaan 
luonnollisesti röntgenosastolla. Tyypillisiä operaatioita ovat mm. kuvien 
zoomaus, rotaatio, ikkunointi, tasoitussuodatukset (keskiarvoistus, mediaani), 
korostussuodatukset, histogrammien laskenta, kuvien vähennys tai summaus. 
Muita tarvittavia operaatioita ovat kuvan ja grafiikan yhdistäminen, eri 
kuvalähteistä tulevien kuvien yhtäaikainen tarkastelu, kuvapikselien arvojen 



luku ja asetus, histogrammisuodatusten käyttö ja etaisyyyksien, pinta-alojen ja 
tilavuuksien laskenta kuvista sekä äariviivojen etsintä. Tärkeitä ovat myös 
kolmiulotteiseen kuvankäsittelyyn littyvat ominaisuudet, kuten mielivaltaisten 
kuvatasojen rekonstruoiminen ja pintamallit. 

Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla ei välttämättä tarvita kaikkia mahdollisia 
kuvankäsittelyoperaatioita, tai niiltä vaadittava suorituskyky on pienempi. 

Eri puolilla maailmaa on käytbssä lukuisia PACS-koejarjestelmiä. useimmat 

- niista ovat koko sairaalan toimintaa ajatellen kattavuudeltaan suppeita. Suuri 
osa niista on teollisuuden protojärjestelmiä, osa kuitenkin on sairaaloiden omia 
kehitelmiä. Koeinstallaatioista saatu käytännön kokemus on kuitenkin erittäin 
tärkeätä jatkokehityksen kannalta. Tärkeitä koeinstallaatioita on mm. USA:ssa 
ja Japanissa. Euroopassa on äskettäisen kartoituksen mukaan (Glatt 1989) 
ainakin 21 PACS-installaatiota. Tärkeimmät näistä ovat Hollannissa (Utrecht), 
Ranskassa (RennesfSirene) ja Saksan Liittotasavallassa. Asken mainitusssa 
Euroopan luvussa on mukana varsin pienimuotoisiakin, yhden tai kahden 
kuvantavan laitteen liitantöjä kuvatyöasemaan. Merkittävä informaatiokanava 
on EuroPACS, joka on Eurooppalaisten PACS-kehittajien ja käyttäjien yhteinen 
tieteellinen foorumi, eräät Euroopan Yhteisön AIM- ja RACE-tutkimusohjelmien 
projektit, COMAC-BME yhteistyö ja Nordmedtekin puitteissa tapahtuva 
pohjoismainen yhteistyö. 

5. KOTIMAISET AKTIVITEETIT 

PACS on kotimaisittainkin kiinnostava tutkimuskohde. Perusselvitystä on tehty 
mm. v. -87 HYKS:ssa ja v. -89 TYKS-piirissä. Vuoden 1988 lopulla käynnistettiin 
laaja kansallinen yhteisprojekti, johon osallistuvat V'IT:n Sairaalatekniikan 
laboratorio, Sairaalaliitto, toistakymmentä yliopistollista keskussairaalaa, 
keskussairaalaa ja terveyskeskusta, Lääkintöhallitus, P T L m L E  ja HPY. 
Projektin tarkoituksena on tehdä state-of-the-art selvitystä alueelta ja kohottaa 
alan tiedon tasoa seka kehittää ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. 

Parhaillaan käydään myös neuvotteluja joidenkin koeinstallaatioprojektien 
käynnistämiseksi. 



6. YHTEENVETO 

Verrattaessa niitä vaatimuksia, joita nykyinen radiologian osaston kuvien 
käsittelyja rjestelmä asettaa tulevaisuuden PACS-ja rjestelmälle ja toisaalta 
nykyteknologian mahdollisuuksia, voidaan havaita, että nykyisen filmiin 
perustuvan rtg-kuva-arkiston korvaaminen on toistaiseksi vaikeaa, koska se 
edellyttäisi mm. useiden tuhansien muistilevyjen käyttöä. Lisäksi suuren kuva- 
arkistointijä rjestelman hallintamekanismit ovat myös edelleen voimakkaan 
kehitystyön kohteena. 

Tiedonsiirtoverkon osalta kapasitettivaatimukset ovat samoin erittäin suuret, 
etenkin jos kuvatyöskentelyn interaktiivisuusvaatimus otetaan huomioon. 
Ilmeisesti 100 Mbit/s kaistanleveyden omaava FDDI optinen tietoliikenneverkko 
täyttäisi kuvansiirrolle asetettavat vaatimukset. Ilmeisen järkevä tapa edetä 
PACS-ja rjestelmien osalta on toteuttaa aluksi osaratkaisuja, jotka integroidaan 
laajemmaksi kokonaisuudeksi. Meneillään olevan kansallisen PACS- 
yhteistyöprojektin luomalta pohjalta olisikin sopiva tilaisuus kokeilla osa-PACS- 
ja rjestelmiä käytännössä koeinstallaatioiden muodossa. 
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