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Onko ”aivotärähdystä”
olemassa?

Aivotärähdys on sekä puhekieleen 
että lääketieteelliseen terminolo-
giaan vakiintunut käsite, jota ei 
kuitenkaan ole virallisesti mää-
ritelty. Uudet tutkimukset ovat 
osoittaneet monet aivotärähdyksiin 
liitetyt käsitykset vääriksi. Toisesta 
aivotärähdyksistä toipuminen on 
hitaampaa kuin ensimmäisestä 
toipuminen, ja esimerkiksi urhei-
lijoiden toistuvat aivotärähdykset 
saattavat johtaa aivojen rappeutu-
missairauteen. Myös kuvantamis-
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
aivotärähdyskin jättää jälkiä. Käsit-
teiden häilyvyys aiheuttaa helposti 
väärinarviointeja ja -ymmärrystä, ja 
ainakin terveydenhuollon ammat-
tilaisten olisi hyvä olla perillä siitä, 
mistä tarkemmin ottaen ”aivotä-
rähdyksissä” on kyse.

Aivotärähdyksen historia 
juontuu Hippokrateen ajan 
kreikkalaiseen lääketietee-
seen, jolloin kuvattiin miten 

”puhekyvyn, kuulon ja näön menetys 
voi aiheutua aivojen tärähtämisestä” .  
Tämä aina 1800-luvulle asti vallinnut 
käsitys aivotärähdyksestä ”henkisten 
toimintojen häiriintymisenä aivojen 
ravistelun seurauksena” on ollut var-
sin oikeaan osunut ja oikeampi kuin 
monet myöhemmät käsitykset aivo-
tärähdyksen luonteesta. Myöhemmin 
1000-luvulla persialainen lääkäri 
Muhammad ibn Zakariya Razi  käytti 
ilmeisesti ensimmäisenä termiä ”aivo-
tärähdys” määritellen sen ohimene-
väksi aivojen toimintahäiriöksi ilman 
pysyvää rakenteellista vauriota. Tämä 
käsitys onkin sittemmin ollut vallitseva 
näkemys aivotärähdyksen luonteesta 
aina viime aikoihin saakka. Vahvistusta 
tälle näkemykselle toivat 1940-luvulla 
tehdyt eläintutkimukset, joissa todet-
tiin, ettei aivotärähdykseen liity makro-
skooppisesti nähtäviä muutoksia.

Lukuisat viimeaikaiset tutkimukset 
ovat monin tavoin kyseenalaistaneet 
tai pikemminkin osoittaneet vääräksi 
käsityksen aivotärähdyksen viatto-
masta luonteesta ohimenevänä toi-
minnan häiriönä. Merkittävä ongelma 
on, ettei termiä ”aivotärähdys” (engl. 
concussion) ole virallisesti määritelty. 
Englanninkielisessä kirjallisuudessa 
termejä ”concussion”, ”mild trauma-

tic brain injury”, ”mild head injury” ja 
”minor brain trauma” käytetään hy-
vin vaihtelevasti kuvaamaan samaa 
asiaa. Eniten tämän luokan vammoja 
on tutkittu urheilulääketieteen yhtey-
dessä, koska eräissä lajeissa (erityisesti 
amerikkalainen jalkapallo, nyrkkeily 
ja jääkiekko) syntyy usein tämän-
kaltaisia vammoja. Kansainvälisessä 
Concussion in sports -kongressissa v. 
2004 termi määriteltiin seuraavasti: 
“a complex pathophysiological pro-
cess affecting the brain, induced by 
traumatic biomechanical forces” (1). 
Osallistujat olivat varsin yksimielisiä 
siitä, että tyypillisesti aivotärähdyksen 
oireet ovat ohimenevät ja että aivojen 
kuvantamistutkimuksissa ei näön-
varaisessa tarkastelussa nähdä selviä 
tapaturmamuutoksia. Aivovammoissa 
kuitenkaan mikään ei ole yksinkertais-
ta, ja lähemmin tarkasteltuna nämä ai-
votärähdystä kuvaavat luonnehdinnat 
muuttuvat vähintäänkin epäselviksi.

Ohimenevä toimintahäiriö?
Ajatus, että aivotärähdys olisi ohime-
nevä toimintahäiriö ilman pysyviä 
seurauksia, tarkoittaisi luonnollisesti 
sitä, ettei aivoihin jää tapahtumasta 
pysyvää muutosta. On kuitenkin 
monenlaisia todisteita siitä, että näin 
ei ole. Yksi tapa tarkastella asiaa ovat 
kliiniset seurantatutkimukset. Näistä 
tuoreimpia on USA:ssa tehty TRACK-
TBI-tutkimus, jossa seurattiin 600 vali-
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koimattoman akuutin aivovamman 
saaneen potilaan toipumista. Näistä 
375 potilaan vamma oli lievä (ei mer-
kittävää tajunnantason laskua, nor-
maali TT-löydös) mutta silti vuoden 
kuluttua vammasta 22,4 % oli edelleen 
toimintakyvyltään vajaakuntoisia (2). 
Hyvin samanlaisia tuloksia on saatu 
muistakin suurista seurantatutkimuk-
sista (3). 

Myös aivovammojen pitkäaikais-
vaikutuksia selvittäneet tutkimukset 
valaisevat asiaa. Nuoruudessaan aivo-
tärähdyksiä saaneet urheilijat selvisi-
vät verrokkiurheilijoita huonommin 
reaktionopeus-  ja muistitehtävissä, ja 
heidän neurofysiologiset johtumisai-
kansa olivat pidemmät (4). Lukuisat 
muutkin tutkimukset ovat antaneet 
viitteitä siitä, että aivotärähdykset 
saattavat myöhemmin vaikuttaa ai-
vojen vanhenemisilmiöihin (5).

Kolmas viime aikoina suurta huo-
miota saanut näkökulma liittyy ur-
heilijoilla kuvattuun krooniseen trau-
maattiseen enkefalopatiaan (CTE). 
Tällä tarkoitetaan usein aluksi psyyk-
kistyyppisin oirein ilmenevää aivojen 

rappeutumisprosessia, jossa aivojen 
kuorikerrokselle alkaa kertyä tau-
proteiinia. Sairautta on kuvattu ur-
heilijoilla, jotka ovat saaneet toistuvia 
aivotärähdyksiä (6). Aivotärähdysten 
kumuloituva vaikutus on kuvattu jo 
kauan sitten tutkimuksessa, joka osoit-
ti toisesta aivotärähdyksestä toipuvien 
informaatioprosessoinnin ja toipumi-
sen olevan hitaampaa kuin ensimmäi-
sestä tällistä toipuvien (7).

Kumuloituva vaikutus tarkoittaa 
sitä, että toipuminen aivotärähdykses-
tä on perustunut aivojen muotoutu-
vuuteen ja kompensaatiokykyyn eikä 
varsinaiseen paranemiseen. Lievien 
aivovammojen tai ”aivotärähdysten” 
tieteellinen tutkimus on tuottanut sel-
viä todisteita ns. kognitiivisen reservi-
teorian paikkansapitävyydestä. Tämän 
teorian mukaan jokaiselle muodostuu 
perinnöllisten ominaisuuksien, sikiön-
kehityksen ja lapsuuden kehityksen 
aikana tietty määrä aivojen hermo-
soluja ja niiden välisiä synapsiyhte-
yksiä, ns. kognitiivinen reservi. Kaikki 
tekijät jotka vähentävät tuota reserviä 
altistavat ikääntymisen, aivojen sai-

rauksien tai vammojen kognitiivisille 
seurausvaikutuksille (8).

Normaalit kuvantamislöydökset?
Kuvantamismenetelmien kehitys on 
mullistanut monet aiemmin vallin-
neet käsitykset aivojen vammoista ja 
sairauksista. Aivoissa tapahtuneiden 
verenvuotojen kuvantaminen on tästä 
konkreettinen esimerkki: kun toista-
kymmentä vuotta sitten ajateltiin, että 
ns. gradientti- eli T2*-kuvaus on hyvin 
herkkä osoittamaan aivoissa pienten 
verenvuotojen jälkitilat, myöhemmin 
kehitetty suskeptibiliteetti- eli SWI-
kuvaus osoitti, kuinka väärä tuo käsi-
tys oli ollut (kuva 1). Sitä mukaa kun 
uusia aiempaa herkempiä tutkimus-
menetelmiä on kehitetty, on kyetty 
osoittamaan sellaisia aivojen vauri-
oita, joita aiemmin käytetyt menetel-
mät eivät niitä paljastaneet. 

Viime aikoina tutkimuksissa on 
käytetty eniten diffuusiotensoriku-
vausta (DTI), jolla voidaan mitata ai-
vojen sisäisiä valkean aineen ratoja, 
aksonikimppuja. Useat tutkimukset 
ovat osoittaneet aivotärähdyksen ai-
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heuttavan muutoksia aivojen valkean 
aineen rakenteessa (9), vaikka joissa-
kin tutkimuksissa näitä ei ole nähty 
(10). Kuvausajankohta ja metodologia 
ovat keskeisiä seikkoja – mm. erääs-
sä tuoreessa tutkimuksessa todettiin, 
että aivotärähdyksen saaneiden arvot 
poikkesivat verrokeista kahden päivän 
ja kahden kuukauden kohdalla mut-
ta eivät kahden viikon kohdalla (11). 
Oleellista onkin ymmärtää, että aivo-
tärähdyksen keskeinen mekanismi on 
diffuusi aksonivaurio ja siihen liittyvä 
neurometabolinen tapahtumaketju, 
joka ei suinkaan ole staattinen vaurio 
vaan prosessi, joka vamman laadus-
ta riippuen kestää päiviä, viikkoja tai 
kuukausia (12).

Erityisen kyseenalaiseksi aivotäräh-
dyksen käsitteen tekevät muutamat 
uusimmat tutkimukset, joiden mu-
kaan toistuvat päähän kohdistuneet 
iskut ilman aivotärähdyksen oireitakin 
vaurioittavat aivojen valkean aineen 
rakenteita ja kognitiivisia toimintoja 
(13,14). Tämän ei sinänsä pitäisi olla 
yllättävää ajatellen monia muita ana-
logisia tilanteita, joissa toistuvat me-

kaaniset voimat aiheuttavat vähitellen 
muutoksia kohteissaan.

Kuvantamismenetelmien lisäksi 
uudet neurofysiologiset menetelmät 
ovat antaneet hyvin samansuuntaisia 
tuloksia aivotärähdysten vaikutuksis-
ta. Omassa tutkimuksessamme tote-
simme, miten lievästä aivovammasta 
oireileviksi jääneillä aivojen konnek-
tiviteetti (hermoverkon toiminta) 
oli poikkeava verrattuna terveisiin 
verrokkeihin. Tätäkin mielenkiintoi-
sempaa oli kuitenkin se, että myös 
oireettomaksi toipuneet erosivat ter-
veistä verrokeista (15). Magnetoenke-
falografia olisi joidenkin tutkimusten 
mukaan nykymenetelmistä herkimpiä 
osoittamaan aivojen muutoksia näis-
sä vammoissa (16), mutta menetelmän 
vähäinen saatavuus rajoittaa sen klii-
nistä käyttöä. 

Entä käytännön kliininen arki?
Jokin aika sitten aikakauskirja Duo-
decimissa käytiin keskustelua aivo-
tärähdys-termin kliinisestä käytöstä 
(17–19). Käypä hoito -suosituksessa 
on otettu kanta, jonka mukaan vain 

hyvin lieviä vammoja (ei tajunnan 
menetystä, alle 10 minuutin muisti-
aukko, ei poikkeavia kuvauslöydöksiä 
eikä neurologisia löydöksiä) voitaisiin 
kliinisessä työssä kutsua aivotärähdyk-
siksi (20). Kuten yleensäkin, tähänkin 
asiaan liittyy kaksi eri puolta.

Päähän kohdistuneen vamman saa-
neille ei tietenkään pidä mennä lietso-
maan pelkoja pysyvistä ongelmista, 
vaan toipumiseen pitäisi suhtautua 
optimistisen realistisesti. Ainakin niin 
kauan kuin meillä ei ole käytössämme 
aivojen toipumista edistäviä lääkkei-
tä, ylidiagnostiikka on varmasti ali-
diagnostiikkaa haitallisempaa, vaikka 
molempia toki tulee välttää. Ihmisten 
korvissa sanalla ”aivotärähdys” on pal-
jon vähemmän pelottava kaiku kuin 
termillä ”lievä aivovamma”. Mutta 
annammeko toisaalta ihmisille vää-
ränlaisen turvallisuuden tunteen, jos 
aivotärähdys-termiä käyttämällä peit-
telemme sitä, että kyseessä kuitenkin 
on aivoihin jäljen jättävä vaurio – eri-
tyisesti, kun tiedämme, että toistuvat 
lievät aivovammat tai aivotärähdykset 
ovat selvä riski? Suhtautuisiko poti-
laamme uusien vammojen ennalta-
ehkäisyyn vakavammin, mikä pitkällä 
(tai joskus lyhyemmälläkin) aikavälillä 
voisi koitua hänelle merkittäväksi hyö-
dyksi?

Toinen merkittävä aivotärähdys-ter-
min käyttöön liittyvä riski on vamman 
huomattava virhearviointi. Vallitsevan 
käsityksen mukaan aivotärähdyksestä 
ei jää pysyviä oireita, eli ainakin oi-
reiston tasolla henkilön pitäisi toipua 
täysin, vaikka aivoihin jälkeä jäisikin. 
Vamman akuutissa vaiheessa emme 
kuitenkaan mitenkään kykene luotet-
tavasti ennustamaan, kuka toipuu ja 
kuka ei – pitkäaikaisen tai jopa pysy-
vän oireiston riski on ”lievissä” aivo-
vammoissakin merkittävä. Kliinisessä 
käytössä ei toistaiseksi ole riittävän 
luotettavia työkaluja ennusteen ar-
vioimiseen, eikä käytössä oleviakaan 

Kuva 1. (A) Tavanomainen gradienttikuvaus (GRE, T2*)  ja (B) suskeptibiliteetti-
kuvaus (SWI) tapaturmaisen aivovamman saaneelta lapselta osoittaa SWI-
kuvauksen paremman kyvyn näyttää verenvuodon jälkeisiä muutoksia.  

Ashwal S ym. Susceptibility-Weighted Imaging and Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in 
Assessment of Outcome After Pediatric Traumatic Brain Injury. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation vol. 87, sivut 50-58.  Copyright © 2006 American Congress of Rehabilitation Medicine.
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käytetä tarvittavalla tavalla: esimerkik-
si asianmukainen muistiaukon keston 
arviointi päivystyslääketieteessä on 
tuiki harvinaista.

Diagnoosi S06.0 Commotio cerebri 
tarkoittaa usein, ettei jatkoseurantaa 
järjestetä eikä toipumista siis kont-
rolloida, mikä saattaa johtaa potilaan 
paluuseen riskialttiiseen työhön kogni-
tiivisesti vajaakykyisenä tai myöhem-
piin korvausoikeudellisiin ongelmiin. 
Aivovammalääketieteessä pyritään-
kin nykyään välttämään alkuvaiheen 
vaikeusasteluokitteluja, koska ne ovat 
epäluotettavia, usein harhaanjohtavia 
ja saattavat herkästi aiheuttaa enem-
män haittaa kuin hyötyä. Modernimpi 
tapa on luokitella vammat polikliinis-
tä hoitoa, osastohoitoa tai tehohoitoa 
vaativiin vammoihin.

Lopuksi
Mikä siis on vastaus otsikon kysymyk-
seen? Voidaan sanoa, että aivotärähdys 
on olemassa koskapa kyseistä termiä 
yleisesti lääketieteessä käytetään ja 
onpa se ICD-10-diagnoosiluokitte-
lussakin. Voidaan myös sanoa, että 
aivotärähdystä ei ole, koska sitä ei ole 
yksiselitteisesti määritelty. Jos aivo-
tärähdys-termiä käytetään, ainakin 
terveydenhuollon ammattilaisten on 
syytä tiedostaa, että kyseessä on kui-
tenkin aivovamma, jonka todellisen 
luonteen luotettava arviointi akuu-
tissa vaiheessa ei nykymenetelmillä 
ole mahdollista.
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