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HISTORIAA

• Aivovammojen historia on yhtä vanha kuin 
ihmisenkin historia…

• Antiikin Kreikassa n. 400 eKr kuvattiin miten 
“puheen, kuulon ja näön menetys voi johtua 
aivojen tärähtämisestä”

• Kallon poraus on vanhin tunnettu kirurginen 
toimenpide, kuvattu jo n. 6500 v eKr



Lähemmäs nykyaikaa…

• Ennen tietokonekuvauksia (= ennen 1970-
luvun loppua) aivovammoja diagnosoitiin 
kliinisten oireiden lisäksi verisuonien 
varjoainekuvauksilla, aivosähköfilmillä ja 
ilmakallokuvauksella

• TT-kuvaus tuli Suomeen 1980-luvun alussa ja 
magneettikuvaus 1987

Tietokonekuvauksen kehitys



Tietokonekuvauksella voidaan kuvata 
muutakin…



Magneettikuvauksen kehitys





Mikä aivovammojen kuvantamisessa on 
tärkeää?

Alkuvaiheessa:
•Leikkausta tai tehohoitoa vaativien vammojen 
toteaminen tietokonekuvauksella
•Ennusteen arviointi magneettikuvauksella
Jälkitilavaiheessa magneettikuvauksella:
•Verenvuotojen jälkitilat
•Aivojen tilavuuden muutokset
•Valkean aineen ratojen vauriot

Kiireellistä hoitoa vaativat vammat

Kovakalvon ulkoinen vuoto Kovakalvon alainen vuoto



Kiireellistä hoitoa vaativat vammat

Aivojen sisäinen vuoto Aivojen ruhjepesäkkeet

ENNUSTEEN ARVIOINTI 



HERKKYYS PARANEE KENTTÄVOIMAKKUUDEN MYÖTÄ
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AIVOJEN TILAVUUDEN MUUTOKSET



AIVOJEN TILAVUUDEN MUUTOKSET





MIKÄ ON TÄMÄN HETKEN KÄYTÄNTÖ
TYKS:SSA?

• Jos epäillään merkittävää aivovammaa, 
tehdään tietokonekuvaus

• Jos se on normaali ja epäillään edelleen 
merkittävää vammaa, tehdään kiireellisenä
(usein samana tai seuraavana päivänä, yl. 2 
vk sisällä) magneettikuvaus

• Jos epäillään jälkitilaa, tehdään traktografia

TULEVAISUUDEN KUVAUSMENETELMIÄ

• 7 teslan kuvaus
• Toiminnallinen magneettikuvaus
• Aivojen hermoverkkojen kuvantaminen
• Aivojen hermoverkkojen toiminnan 

kuvantaminen
• Yhä tarkemmat ratakartat



Aivojen lepotilaverkosto



Muita tulevaisuuden diagnoosivälineitä

• Näköjärjestelmän mittaukset
• Verestä mitattavat merkkiaineet
• Geenitutkimukset

Aivovamma on dynaaminen



Lyhenteet: APP, amyloid precursor protein; GFAP, glial fibrillary acidic protein; 
MBP, myelin basic protein; NFL, neurofilament light polypeptide; NSE, γ-enolase; 
SBPs, spectrin breakdown products; UCH-L1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 
isoenzyme L1 

Zetterberg H, Smith DH, Blennow K. Biomarkers of mild traumatic brain injury in cerebrospinal fluid and blood. Nat Rev Neurol. 2013 Apr;9(4):201-10

Aivovammojen hoito nyt
Henkeä uhkaavat vammat
•Kirurginen hoito kallonsisäisissä verenvuodoissa
•Tehohoito ja lisävaurioiden estäminen 
(verenpaineen, hapetuksen, aivopaineen, aivojen 
happipitoisuuden, veriarvojen seuranta)



Lievemmät vammat

• Oireenmukainen hoito (päänsärky, 
pahoinvointi, univaikeudet, levottomuus)

• Ohjaaminen oikealle hoitopolulle
• Riittävä lepo toipumiseen

Itse aivokudoksen vaurioon vaikuttavia hoitoja 
ei ole !

Alkuvaiheen hoito lähitulevaisuudessa 
TYKS:ssa

• Tekoälyn, merkkiaineiden ja kuvantamisen 
avulla pystytään ennakoimaan ja 
kohdistamaan hoitoja paremmin

• Potilaan oman liittymän avulla voidaan 
tunnistaa ajoissa ne joilla on vakavampi 
vamma kuin miltä näyttää

• Hoitoja ja seurantaa pystytään toteuttamaan 
yksilöllisesti
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Timeline of events and procedures

Jälkitilojen hoito nykyään

• Kuntoutus (neuropsykologinen/psykoterapia, 
toimintaterapia, fysioterapia, puheterapia)

• Oireenmukainen lääkehoito (päänsärkyyn, 
väsymykseen, mielialaan, epilepsiaan, 
äkkipikaisuuteen)

• Sosiaaliturvasta huolehtiminen 



Jälkitilojen hoito tulevaisuudessa

• Magneettistimulaatio
• Pelikuntoutus
• Aivojen toimintahäiriöiden tarkempi 

tunnistaminen kuvauksilla tai 
rekisteröinneillä

• Toimintahäiriöön kohdennetut ja ajoitetut 
kuntoutustoimet ja lääkitykset

Hoidon suuria haasteita

• Yksilöllisyyteen vastaaminen
• Pitkän ajan vaikutusten tunnistaminen ja 

ehkäisy
• Epilepsian kehittymisen ennaltaehkäisy
• Aksonivaurion pysäyttäminen
• Aivojen toipumiskyvyn tukeminen
• Resurssien riittäminen kehittyvässä

terveydenhuollossa
Joten parasta on ennaltaehkäisy…


