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Samaa luokittelua k ytet n my s vamman
j lkitilan arvioinnissa.
T rkeimm t kansainv liset luokittelut eroavat suomalaisesta luokittelusta erityisesti siin ,
ett niiss liev ss kin aivovammassa voi olla
positiivinen kuvantamisl yd s. K yp hoito
-suosituksen luokittelussa vamma arvioidaan
v hint n keskivaikeaksi, mik li aivojen ku
vauksessa todetaan vammamuutoksia (7).
Eritt in liev n aivovamman eli aivot r hdyksen
ennuste on l hes poikkeuksetta hyv (8). Oireet
v istyv t muutaman p iv n ja viimeist n l hiviikkojen kuluessa. My s valtaosa liev n aivovamman saaneista potilaista toipuu ennalleen,
kun diagnoosi on alkuvaiheessa tehty oikein ja
oireenmukainen hoito, toipumista tukeva oh

jaus ja v hitt inen opiskeluun tai t ihin paluu
toteutetaan tarvittaessa. Tamperelaisessa lievi
aivovammoja k sittelev ss tutkimuksessa suurin osa potilaista toipui t ysin ja 92 % potilaista
palasi t ihin kahden kuukauden kuluessa (8).
Keskivaikea aivovamma voi aiheuttaa pitkittyneit ja pysyvi kin ty - ja toimintakyky rajoittavia oireita. Monet keskivaikean aivovamman saaneista potilaista tarvitsevat l kinn llist kuntoutusta ja ammatillisen kuntoutuksen toimia.
Vaikean tai eritt in vaikean aivovamman j lkeen oireet voivat olla vaikea-asteisia ja vaatia
runsaita tukitoimia, eiv tk potilaat yleens kykene palaamaan takaisin ty el m n (9).
Vaikka toipuminen aivovammoista yleens
etenee erilaisin mallein ennustettavissa olevalla
tavalla (10,11), aivovamman akuuttivaiheen vaikeusaste ei aina korreloi j lkitilan vaikeusasteen
kanssa. Joissakin tapauksissa liev n pidetyn aivovamman j lkitila voi pitkitty , ja toisaalta vaikeamman aivovamman saanut potilas saattaa
palata nopeastikin normaaliarkeen. Klassisten
vammamuuttujien (GCS-pistem r , posttraumaattisen amnesian kesto ja tajuttomuuden kesto) ja vamman vaikeusasteen ohella vammasta
toipumiseen vaikuttavat moniulotteiset biopsykososiaaliset tekij t, kuten subjektiivisesti koetut
oireet sek psykologiset riskitekij t (12,13,14).
Erityisesti lieviss vammoissa pitkittynytt oireilua voivat selitt muiden tekij iden vaikutukset. Pitk kestoisten oireiden riskitekij it
ovat tutkimusten perusteella yhteydess potilaan korkeampi ik , naissukupuoli, aikaisemmat p nvammat, matala koulutustaso, oikeusprosessiin osallistuminen, p ihdeongelma sek
vammaa edelt v t psykiatriset oireet (15 19). Lis ksi tiettyjen persoonallisuuden piirteiden, kuten narsistisuuden, riippuvaisuuden, huomiohakuisuuden ja vaativuuden, on todettu olevan
yhteydess oireiden kehittymiseen ja jatkumiseen liev n aivovamman j lkeen (20,21,22).
Laajoja pitk aikaisseurantatutkimuksia aivovammapotilaiden toipumisesta ja el m nlaadusta on hyvin v h n. N ytt n perustuvaa konsensusta viiveell alkavien ongelmien syy-yhteydest aivovammaan ei ole olemassa. Vankkaa
n ytt aivovamman progressiivisesta luonteesta on my s niukasti. Mm. kroonisesta traumaattisesta enkefalopatiasta ja muista neurodegeneratiivisista sairauksista aivovamman seuraamuksena on keskusteltu paljon, mutta kausali-
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teetin todistavaa tutkimusn ytt ei ole (23). Yksitt isiss tutkimuksissa on havaittu liev n aivovamman saaneilla potilailla lis ntynytt aivoatro aa verrattuna terveisiin verrokkeihin (24,25).
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P n vamman saaneen potilaan p ivystyksellinen arvio ja dokumentaatio ovat hoidon ja my hempien selvittelyjen kannalta t rkeit . K yt nn ss K yp hoito -suosituksen akuuttivaiheen
luokittelua ei kuitenkaan k ytet riitt v sti eik
sovelleta oikein.
Yhdysvalloissa tehdyss prospektiivisessa tutkimuksessa 197 potilaan aineistossa 56 % lievist aivovammoista j i p ivystyksess tunnistamatta (26). P lle p in hyv kuntoiselta vaikuttava potilas ohjataan herk sti kotiin ilman riitt v ohjeistusta. Noin puolet p n vamman saaneista potilaista on p ihtyneit , mik vaikeuttaa
kognitiivisen tilan tulkitsemista (7). Merkitt v
joukko p n vamman saaneita henkil it j tt
my s hakeutumatta l k rin arvioon (27).
Puutteelliset tiedot vammatapahtumasta vaikeuttavat huomattavasti aivovamman akuuttidiagnostiikkaa. Tajuttomuus ja sen kesto voidaan todeta luotettavasti vain silminn kij n kuvauksen perusteella. My s vamman j lkeisen
muistiaukon arvioiminen on toisinaan vaikeaa,
ja se j akuuttivaiheessa usein luotettavasti selvitt m tt . Muistiaukolla tarkoitetaan p n
vamman j lkeist sekavuutta, desorientaatiota
tai muistinmenetyst ja sen kestoa arvioidaan
anterogradisen, vamman j lkeiseen aikaan kohdistuvan muistinmenetyksen pituuden perusteella (28,29,30,31).







Suurienergiaisissa onnettomuuksissa, kuten
liikenneonnettomuuksissa, aivovamman riski
on suurentunut. Potilailla on usein muitakin
vammoja, kuten vakavia raajamurtumia tai sis elinvaurioita, joiden diagnosoimiseen ja hoitoon keskittyminen heikent v t aivovamman
tunnistamista. Anestesia-aineiden ja voimakkaiden kipul kkeiden k ytt voi vaikeuttaa aivovammaan liittyvien oireiden tunnistamista (32).
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Erityisesti vanhuksilla my s v h isemp n
vammaenergiaan liittyy lis ntynyt aivovamman riski (33).
Kuvantamalla todettuja kallonsis isi vammal yd ksi pidet n objektiivisena todisteena aivovammasta. P ivystyksess tehd n yleens
p n tietokonetomogra a, ja se on herkk tunnistamaan hoitoa vaativat kallonsis iset vuodot,
mutta sen herkkyys aivokudoksen sis isten traumamuutoksien havaitsemisessa on rajallinen
(34). Magneettikuvaus on herkempi tunnistamaan aivokudoksen vammamuutoksia, joskin
sen tarkkuutta m r v t kuvantamissekvenssit
ja magneettikent n vahvuus. On my s hyv huomioida, ett vammasta kuvantamiseen kuluvalla
viiveell on selc vaikutus l yd ksiin (35,36). Esimerkiksi keskivaikean aivovamman saaneista
potilaista noin 25 50 %:lla magneettikuvauksen
l yd s on normaalistunut kuukauden kuluessa
samaa kuvaustekniikkaa k ytett ess (35,36).
Erityisesti lievemp n aivovammaan liittyv
oirekuva on varsin ep spesi nen eiv tk kognitiiviset oireet tule aina akuutisti esille, vaan on-

