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Aivovammojen kuvantaminenAivovammojen kuvantaminen

 Vammamuutokset:Vammamuutokset:
--verenvuodot verenvuodot 
--ruhjeet (kontuusiot)ruhjeet (kontuusiot)
--traumaattinen aksonivaurio (TAI, DAI)traumaattinen aksonivaurio (TAI, DAI)

 Akuuttipotilaat Akuuttipotilaat –– kirurginen ja muu akuuttihoitokirurginen ja muu akuuttihoito
--verenvuodot ja kudosturvotus, likvorkierron verenvuodot ja kudosturvotus, likvorkierron 

hhääiriiriöö
 JJäälkitilat lkitilat –– hoito, kuntoutus, tyhoito, kuntoutus, työökyky, kyky, 

vakuutusoikeudelliset kysymyksetvakuutusoikeudelliset kysymykset



LEIKEKUVAUSMENETELMLEIKEKUVAUSMENETELMÄÄTT
TIETOKONETOMOGRAGIATIETOKONETOMOGRAGIA
MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS

 DIGITAALISET KUVAT, MUODOSTUVAT KUVADIGITAALISET KUVAT, MUODOSTUVAT KUVA--ALKIOISTA ALKIOISTA 
(PIXELEIST(PIXELEISTÄÄ 0,50,5--2mm)2mm)

 ESITETESITETÄÄÄÄN ERI SUUNTIEN LEIKESARJOINAN ERI SUUNTIEN LEIKESARJOINA

AIVOJEN KUVANTAMINEN AIVOJEN KUVANTAMINEN --
TIETOKONETOMOGRAFIATIETOKONETOMOGRAFIA

 LEIKEKUVAUSMENETELMLEIKEKUVAUSMENETELMÄÄ
 PERUSTUU RTGPERUSTUU RTG--SSÄÄTEILYYNTEILYYN
 LYHENTEET: TT TAI CT (computed tomography)LYHENTEET: TT TAI CT (computed tomography)



TIETOKONETOMOGRAFIATIETOKONETOMOGRAFIA
--TUTKITTAVA MAKAA LIIKKUVALLA PTUTKITTAVA MAKAA LIIKKUVALLA PÖÖYDYDÄÄLLLLÄÄ
--KUOREN SISKUOREN SISÄÄLLLLÄÄ PYPYÖÖRIVRIVÄÄ RTGRTG--PUTKIPUTKI
--VASTAKKAISELLA PUOLELLA MITATAAN VASTAKKAISELLA PUOLELLA MITATAAN 

KUVAUSALUEEN LKUVAUSALUEEN LÄÄPPÄÄISSYTTISSYTTÄÄ SSÄÄTEILYTEILYÄÄ

TIETOKONETOMOGRAFIATIETOKONETOMOGRAFIA
-- NOPEA TUTKIMUSNOPEA TUTKIMUS
-- EI AHTAAN PAIKAN KAMMOAEI AHTAAN PAIKAN KAMMOA



Aivovammat  Aivovammat  -- CTCT

Perustutkimus akuuttipotilailla

Näyttää verenvuodot ym. 
neurokirurgisen hoidon kannalta 
olennaiset asiat

Näyttää pääosan aivoruhjeista 
(kontuusioista)

Traumaattinen aksonivaurio ei näy

CT CT –– kallonsiskallonsisääiset vuodotiset vuodot

EPIDURAALINEN SUBDURAALINEN

SUBARAKNOIDAALINEN
(lukinkalvonalainen) INTRA-

KEREBRAALINEN 
(aivojen sisäinen)



CT CT –– likvorkierron hlikvorkierron hääiriiriöö ja herniaatiotja herniaatiot

Aivokammioiden tyhjenemisen estyminen tai vahva aivokudoksen 
siirtyminen turvotukseen tai verenvuotoon liittyen voivat vaatia
kirurgista hoitoa

Yleinen aivoYleinen aivoöödeema (turvotus)deema (turvotus)

 VeriVeri--aivoaivo--esteen vaurioesteen vaurio
 Aivojen turvotus Aivojen turvotus –– pienet likvortilatpienet likvortilat
 Wm/gm kontrasti voi hWm/gm kontrasti voi häävitvitää



KONTUUSIO =aivoruhjeKONTUUSIO =aivoruhje
Tuoreet kontuusiot: kuorikerroksen ja alla olevan valkean 
aineen turvotus ja verenvuodot 
Verenvuodot näkyvät 1-2 viikkoa

KONTUUSIO KONTUUSIO -- CTCT

 Useimmin frontaaliUseimmin frontaali-- ja temporaalilohkoissa, ja temporaalilohkoissa, 
pienet muutokset lpienet muutokset läähellhellää kallonpohjaa voivaa kallonpohjaa voivaa 
jjääääddää toteamattatoteamatta



KontuusiotKontuusiot
 NNääkyvkyväät parhaiten muutaman pv:n t parhaiten muutaman pv:n –– 1 viiikon 1 viiikon 

kuluttua vammasta kuluttua vammasta –– turvotuksen ja turvotuksen ja 
verenvuotojen lisverenvuotojen lisääääntyminenntyminen
 1. vrk1. vrk 5. vrk5. vrk

TAI TAI -- CTCT
Traumaattinen aksonivaurio näkyy hyvin 
harvoin CT:lla
Toisinaan voi näkyä pieniä valkean aineen 
verenvuotoja



MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS

 LAITTEEN SISLAITTEEN SISÄÄLLLLÄÄ
VOIMAKAS VOIMAKAS 
MAGNEETTIKENTTMAGNEETTIKENTTÄÄ

 TUTKITTAVA TUTKITTAVA 
SIIRRETSIIRRETÄÄÄÄN N 
LIIKKUVALLA PLIIKKUVALLA PÖÖYDYDÄÄLLLLÄÄ
LAITTEEN SISLAITTEEN SISÄÄÄÄNN

 KUVAUS KESTKUVAUS KESTÄÄÄÄ 1515--30 30 
MINMIN

MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS

 PPÄÄÄÄ KUVAUKSEN AIKANA NS. KELAN SISKUVAUKSEN AIKANA NS. KELAN SISÄÄLLLLÄÄ, , 
KERKERÄÄTTÄÄÄÄN KUVANMUODOSTUKSEEN N KUVANMUODOSTUKSEEN 
TARVITTAVA SIGNAALITARVITTAVA SIGNAALI



MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS
 KENTTKENTTÄÄVOIMAKKUUS 0,1 VOIMAKKUUS 0,1 –– 3,0 TESLAA, nyky3,0 TESLAA, nykyääään n 

laitteet plaitteet pääääosin 1,5 tai 3 Tosin 1,5 tai 3 T
 VAHVEMPI MAGNEETTIKENTTVAHVEMPI MAGNEETTIKENTTÄÄ –– PAREMMAT PAREMMAT 

KUVAT, KUITENKIN HERKKYYS HKUVAT, KUITENKIN HERKKYYS HÄÄIRIIRIÖÖILLE ILLE 
LISLISÄÄÄÄNTYYNTYY

MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS

 ELIMISTELIMISTÖÖSSSSÄÄ OLEVAT METALLIVIERASESINEET OLEVAT METALLIVIERASESINEET 
AIHEUTTAVAT HAIHEUTTAVAT HÄÄIRIIRIÖÖITITÄÄ

 Metallilenkit voivat kuumentua tutkimuksen aikanaMetallilenkit voivat kuumentua tutkimuksen aikana

 ESTEET MAGNEETTIKUVAUKSELLE:ESTEET MAGNEETTIKUVAUKSELLE:
sydsydäämen tahdistinmen tahdistin
hermostimulaattorihermostimulaattori
insuliinipumppuinsuliinipumppu
sissisääkorvaendoproteesikorvaendoproteesi



MAGNEETTIKUVAUSMAGNEETTIKUVAUS

 TUTKIMUKSEN AIKANA OLTAVA LIIKKUMATTATUTKIMUKSEN AIKANA OLTAVA LIIKKUMATTA
 AHTAAN PAIKAN KAMMO (KLAUSTROFOBIA) AHTAAN PAIKAN KAMMO (KLAUSTROFOBIA) 

JOSKUS ESTJOSKUS ESTÄÄÄÄ TUTKIMUKSENTUTKIMUKSEN

 TAVALLISESTI EI TARVITA TEHOSTEAINEITATAVALLISESTI EI TARVITA TEHOSTEAINEITA
 LAITE LAITE ÄÄÄÄNEKNEKÄÄS, KUULOSUOJAIMETS, KUULOSUOJAIMET

MAGNEETTIKUVAUS MAGNEETTIKUVAUS -- MRIMRI

 TUTKITAAN KEHOSSA OLEVAA VETTTUTKITAAN KEHOSSA OLEVAA VETTÄÄ TAI TAI 
RASVAA (RASVAA (vedyn protonit) vedyn protonit) ulkoisessa magneettikentulkoisessa magneettikentäässssää

 KKÄÄYTETYTETÄÄÄÄN RADIOAALTOJAN RADIOAALTOJA

ei ulkoista magneeettikenttei ulkoista magneeettikenttääää ulkoinen ulkoinen 
magneettikenttmagneettikenttää



AIVOVAMMAT AIVOVAMMAT -- MRIMRI

Useita eri kuvasarjoja:Useita eri kuvasarjoja:

--anatomia ja kudoskato (atrofia)anatomia ja kudoskato (atrofia)
--valkean aineen ja kuorikerroksen vauriotvalkean aineen ja kuorikerroksen vauriot
--verenvuodotverenvuodot
--kudosturvotuskudosturvotus

AIVOVAMMAT AIVOVAMMAT -- MRIMRI

NNääyttyttääää muutokset luotettavammin kuin CTmuutokset luotettavammin kuin CT
Akuuttivaiheessa nAkuuttivaiheessa nääyttyttääää luotettavammin luotettavammin 

kontuusiot ja varsinkin aksonivaurionkontuusiot ja varsinkin aksonivaurion

JJäälkitilat: kontuusiot, vuodon jlkitilat: kontuusiot, vuodon jääljet, atrofia ljet, atrofia 



MRI MRI -- peruskuvasarjatperuskuvasarjat

T2T2--painotteinenpainotteinen FLAIRFLAIR T1T1--painotteinenpainotteinen

MRI MRI –– VERENVUODOTVERENVUODOT

 T2* GE T2* GE 
 SUSKEPTIBILITEETTIKUVAUS SUSKEPTIBILITEETTIKUVAUS 

(SWI)(SWI)
--herkempi vuodon jherkempi vuodon jääljille, nljille, nääyttyttääää enemmenemmään n 

mikrohemorragioitamikrohemorragioita

3T: 3T: korostunut suskeptibiliteettikorostunut suskeptibiliteetti--ilmiilmiöö ––
parempi vuotojen osoitusparempi vuotojen osoitus

Akuutti Akuutti –– deoxydeoxy--Hb ad 3Hb ad 3--7 vrk7 vrk
Krooninen Krooninen –– hemosideriini hemosideriini 

T2*

SWI



Magneettikuva (T2*/SWI) nMagneettikuva (T2*/SWI) nääyttyttääää erityyppisten erityyppisten 
vuotojen jvuotojen jääljetljet
pienet vuodon jpienet vuodon jääljet voivat hljet voivat häävitvitää nnääkyvistkyvistää
vuosien myvuosien myööttää

SUBD SAV SAV INTRAVENTR

IC IC DAI

KONTUUSIO (AIVORUHJE)KONTUUSIO (AIVORUHJE)

Suora isku Suora isku -- vastaiskuvastaisku
--Kortikaalinen vaurio, ulottuu valkeaan Kortikaalinen vaurio, ulottuu valkeaan 

aineeseenaineeseen

Tavallisimmat alueet:Tavallisimmat alueet:
-- FrontobasaaliFrontobasaali-- ja etufrontaalialueja etufrontaalialue
-- Temporaalilohko kTemporaalilohko käärki, alalateraaliosatrki, alalateraaliosat



Tuore kontuusio Tuore kontuusio -- MRIMRI

ÖÖdeema deema –– ppääääosin extrasellulaarinenosin extrasellulaarinen
VerenvuodotVerenvuodot

MRI näyttää luotettavammin tuoreet kontuusiot
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Vanhat kontuusiot näkyvät 
aivotuhoalueina

TRAUMAATTINEN AKSONIVAURIO

AKUUTTI
 axonin venyttyminen – permeabiliteetti- ja 

kuljetushäiriö
 axonin turpoaminen, ödeema, lobuloituminen
KROONINEN
 axonin (Wallerin), neuronin degeneraatio
 transneuronaalinen degeneraatio



TAI - MRI

 multippelit pienet fokaaliset valkean aineen leesiot
 osa hemorragisia (vain vaikeissa vammoissa 

useimmilla MRI:ssä näkyvää hemorragiaa; 
Beauchamp 2013: 35%:lla kaikista, Colbert 2010: 
29%:lla kaikista vammapotilaista)

 osassa alentunut diffuusio ens. päivien aikana
 hemorragiat ja alentunut diffuusio viittaavat 

huonompaan ennusteeseen

MRI voi näyttää muutoksia CT:n 
ollessa normaali

TAI näkyy vain MRI:llä



Akuutti MRI: TAI voi näkyä hemorragiaan 
perustuen

Tuore TAI voi näkyä
diffuusion alenemana



TRAUMAATTINEN AKSONIVAURIO - MRI

 Corpus callosumin ja kapsula internan TAI-
muutokset akuuttivaiheessa

MRI –kuvaus 1 viikko vammasta, laaja DAI, näkyy FLAIR, T2- ja 
diffuusiokuvissa.
Pienten T2- tai FLAIR-muutosten luonne voi jäädä avoimeksi ilman 
diffuusiokuvausta.



Krooninen DAI/TAI – pienet valkean aineen leesiot, 
epäspesifi löydös

DAI/TAI – verenvuodon jäljet tyyppipaikoilla, 
spesifimpi löydös



ATROFIA

 DAI:n jälkeinen neurodegeneraatio johtaa atrofiaan
 Kuvavertailu

2 VIIKKOA                          1 VUOSI

Atrofia – paikallista tai laajempaa: 
Corpus callosum



DAI DAI –– MRI MRI ––KONVENTIONAALISET TEKNIIKATKONVENTIONAALISET TEKNIIKAT

 Hemorragian jHemorragian jääljet tyyppipaikoilla ljet tyyppipaikoilla –– varma dgvarma dg

 EiEi--hemorr. leesiot hemorr. leesiot –– dg jdg jääää epepäävarmaksi varmaksi 

 PelkkPelkkääään atrofiaan perustuva dg epn atrofiaan perustuva dg epäävarma ilman varma ilman 
kuvaseurantaakuvaseurantaa

KR. AIVOVAMMAT KR. AIVOVAMMAT 

Usein pitkUsein pitkääaikaisoireita ilman  selviaikaisoireita ilman  selviää muutoksia muutoksia 
tavanomaisessa MRI:sstavanomaisessa MRI:ssää

Tarvitaan muita MRITarvitaan muita MRI--menetelmimenetelmiää, jotka eiv, jotka eiväät t 
rutiinikrutiinikääytytöössssää

--diffuusiotensorikuvausdiffuusiotensorikuvaus
-- tilavuusmittaustilavuusmittaus



Automaattiset tilavuusanalyysitAutomaattiset tilavuusanalyysit

 Esim. NeuroQuant, ei Esim. NeuroQuant, ei 
rutiinikrutiinikääytytöössssää

 SilmSilmäämmäääärrääististää arviota arviota 
vväähemmhemmään subjektiivinenn subjektiivinen

 Luotettavuus ei kattavasti Luotettavuus ei kattavasti 
tutkittututkittu

 YksittYksittääististää tutkimusta tutkimusta 
arvioitaessa suuri arvioitaessa suuri 
normaalivaihtelu vnormaalivaihtelu väähenthentääää
kkääytytäännnnöön merkitystn merkitystää

Automaattiset tilavuusanalyysitAutomaattiset tilavuusanalyysit



DIFFUUSIOTENSORIKUVAUSDIFFUUSIOTENSORIKUVAUS

 Voi osoittaa tavanomaisessa Voi osoittaa tavanomaisessa 
kuvauksessa nkuvauksessa nääkymkymäättttöömimiää valkean valkean 
aineen muutoksiaaineen muutoksia

 EpEpääspesifi etiologian suhteenspesifi etiologian suhteen
 Saadaan ratojen kuntoa kuvaava Saadaan ratojen kuntoa kuvaava 

mittaustulosmittaustulos

DTI DTI –– kvantit. kkvantit. kääyttyttöö

 Samalla laitteella mSamalla laitteella määääritetyt ritetyt 
normaaliarvot, iknormaaliarvot, ikääriippuvuusriippuvuus

 Kookkaat radat, joissa ei suurta Kookkaat radat, joissa ei suurta 
normaalivaihteluanormaalivaihtelua

 Seurannassa vain vahvat Seurannassa vain vahvat 
muutokset osoitettavissamuutokset osoitettavissa

 Analysointi aikaa vievAnalysointi aikaa vievääää, , 
traktografia traktografia 



DTI JA TILAVUUSMITTAUKSET DTI JA TILAVUUSMITTAUKSET ––
KKÄÄYTYTÄÄNNNNÖÖN ARVIOINTIN ARVIOINTI
 Poikkeaako normaalivaihtelustaPoikkeaako normaalivaihtelusta
 Muutoksen syy: vamma vai muu sairaus vai Muutoksen syy: vamma vai muu sairaus vai 

kehityspoikkeavuuskehityspoikkeavuus
 Sopiiko oireeseen ja neuropsykol tutkimuksen tulokseenSopiiko oireeseen ja neuropsykol tutkimuksen tulokseen

AivovammatutkimuksetAivovammatutkimukset

 Akuutti CT, osalle MRIAkuutti CT, osalle MRI
 JJäälkitila MRIlkitila MRI
 Ongelmatapaukset, vakuutuskiistat Ongelmatapaukset, vakuutuskiistat --

DTI ja tilavuusmittauksetDTI ja tilavuusmittaukset


