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Ihmisaivot ovat ylivoimaisesti tehokkain ja suorituskykyisin informaatiota 
käsittelevä elin. Kysymys siitä kuinka kyky abstraktiin ajatteluun nousee 
puhtaasti fysikaalisista ja kemiallisista reaktioista, on kiehtonut ihmisiä - tai 
ainakin alan tutkijoita - jo pitkään. MEG-tutkimus pyrkii valottamaan tätä 
ongelmaa: siis löytämään malleja ja periaatteita, jotka kertoisivat miten aivot 
toimivat.

Nykyään aivojen tutkimiseen löytyy 
monenlaisia menetelmiä. Voidaan mitata 
aivotoiminnan aiheuttamia sähköisiä 
potentiaaleja (EEG), käyttää hyväksi 
ydinmagneettista resonanssia (MRI) tai mitata 
sähköisten ilmiöiden aiheuttamia 
magneettikenttiä (MEG). Eri menetelmät tuovat 
esiin erilaisia ilmiöitä, eikä yksi ole ylitse 
muiden. Yleensä aivotutkimuksessa käytetään 
kaikkia näitä kuvantamistapoja toisiaan tukien.

Aivoissa syntyvät magneettikentät ovat 
erittäin heikkoja ja niiden havaitseminen vaatii 
herkkää mittalaitetta. MEG:ssä tämä herkkyys 
saavutetaan, käyttämällä SQUID-antureita 
(Superconducting Quantum Interference 
Device). SQUID:ien toiminta perustuu vuonna 
1962 löydettyyn Josephsonin ilmiöön (http://en.wikipedia.org/wiki/SQUID#DC_SQUID 
). Muuttuva magneettikenttä muodostaa SQUID-anturin yli jännitteen, joka on 
jaksollinen ulkoisen kentän mukana. Näin ollen jännitettä voidaan käyttää 
magneettikentän mittarina. 

SQUID-anturien herkkyys tarkoittaa myös sitä, että MEG-mittaukset ovat 
erittäin häiriöalttiita. Mittaukset tehdäänkin aina paksuseinäisissa eristetyissä 
huoneissa, jotka on erikseen suunniteltu minimoimaan kaikenlaiset 
häiriötekijät. Yksi parhaista MEG:n ominaisuuksista on sen korkea ajallinen 
tarkkuus. Tämä mahdollistaa ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamien aivovasteiden 
seuraamisen ajan funktiona. Koehenkilöä voidaan esimerkiksi pistää neulalla 
tasaisin välein ja seurata mitkä aivoalueet aktivoituvat piston seurauksena.

Kun mittaukset on tehty ja magneettikenttädata tallessa, tulee vastaan 
uusi ongelma: erilaiset lähdejakaumat aivoissa voivat aiheuttaa täsmälleen 
samanlaisen magneettikentän. Miten datasta siis voidaan päätellä juuri ne 
lähteet, jotka todella aiheuttivat mitatun kentän? Kyseessä on 
käänteisongelma, jonka ratkaisemiseksi on kehitetty jos jonkinlaista 
menetelmää. Tutuin näistä on varmaankin pienimmän neliösumman 
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menetelmä (PNS), joka sovittaa mittaustulokset malliin minimoiden neliöllisen 
virheen. Todellisuudessa PNS-menetelmää ei kuitenkaan käytetä, koska sen 
tuottamat tulokset ovat heikkoja. Käytettyjä metodeja ovat esimerkiksi 
keilanmuodostus ja erilaiset bayesialaiset menetelmät. 

Mittausdatan matka kuvaksi asti on siis pitkä ja mutkainen. Kaiken 
kaikkiaan aivojen tutkiminen MEG:llä vaatii tietoa ja taitoa monelta eri alalta 
mukaan luettuna fysiikka, matematiikka, biologia, psykologia ja lääketiede.


