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Tutkimuksen tarkoitus: Työikäisten potilaiden krooninen subduraalihematooma (CSDH) jää 

usein etiologialtaan epäselväksi. Beck ym. (2014) esittivät tutkimuksessaan, että spinaalinen 

likvorvuoto voi olla CSDH:n etiologinen tekijä alle 60-vuotiailla potilailla. Tutkimuksemme 

tarkoituksena oli selvittää CSDH:n kliinisiä piirteitä ja etiologisia tekijöitä Oulun yliopistolli-

sessa sairaalassa alle 60-vuotiailla potilailla. Erityisesti halusimme tutkia spinaalisen likvor-

vuodon osuutta CSDH:n etiologisena tekijänä. 

 

Tutkimusmenetelmät: Tutkimuksessamme kerättiin ne korkeintaan 60-vuotiaat potilaat, joita 

oli hoidettu vuosina 2008-2014 Oulun yliopistollisessa sairaalassa kroonisen tai subakuutin 

subduraalihematooman vuoksi. Tarvittavat potilastiedot kerättiin retrospektiivisesti sähköises-

tä ESKO-potilastietojärjestelmästä ja analysoitiin. 

 

Tulokset: Yhteensä tunnistettiin 97 korkeintaan 60-vuotiasta potilasta, jotka olivat olleet hoi-

dossa CSDH:n vuoksi. Spinaalista likvorvuotoa epäiltiin spinaalikanavan MRI-tutkimuksen 

pohjalta CSDH:n etiologiseksi tekijäksi neljällä potilaalla (4 %). 

 

Johtopäätökset: Spinaalinen likvorvuoto on mahdollinen etiologinen tekijä CSDH:n taustalla 

alle 60-vuotiailla. Tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa työikäisen CSDH-potilaan 

spinaalialueen kuvantaminen ei kuulu rutiinitutkimuksiin, joten luultavasti spinaalisen likvor-

vuodon todellinen osuus CSDH:n etiologisena tekijänä on suurempi kuin tässä tutkimuksessa 

on havaittu. Työikäisen bilateraalinen CSDH:n taustalta tulisi etsiä aktiivisesti spinaalista 

likvorvuotoa käyttäen spinaalikanavan kuvantamismenetelmiä. 

 

Avainsanat: CSDH, krooninen subduraalihematooma, likvorvuoto 
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1. JOHDANTO 

 

Työikäisten kroonisia subduraalihematoomia (CSDH) on tutkittu melko vähän ja heillä 

CSDH:n etiologia jää usein epäselväksi. Beck ym. (2014) havaitsivat prospektiivisessa tutki-

muksessaan, että spinaalinen likvorvuoto voi olla CSDH:n etiologinen tekijä alle 60-vuotiailla 

potilailla. Heidän prospektiivisessa tutkimuksessaan jopa 26 %:lla työikäisistä CSDH-

potilaista voitiin todeta spinaalinen likvorvuoto spinaalikanavan MRI-kuvauksessa. Tässä 

tutkielmassa luodaan katsaus CSDH:a käsittelevään kirjallisuuteen ja kuvataan OYS:ssa hoi-

dettujen työikäisten potilaiden CSDH:n kliinisiä piirteitä ja etiologisia tekijöitä. Erityisesti 

halusimme tutkia spinaalisen likvorvuoton osuutta CSDH:n etiologisena tekijänä työikäisillä. 

Tutkimuksessamme oli mukana 97 korkeintaan 60-vuotiasta potilaista, joita oli hoidettu 

OYS:ssa vuosina 2008-2014 kroonisen tai subakuutin subduraalihematooman vuoksi. 

 

 

2. KROONINEN SUBDURAALIHEMATOOMA 

 

2.1. Määritelmä 

 

Subduraalihematooma tarkoittaa verikeräymää aivojen kovakalvon eli duran ja lukinkalvon 

eli araknoidean välissä. Subduraalihematoomat jaetaan akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen 

muotoon. Usein subduraalihematooma muodostuu pään trauman seurauksena. Yleensä hema-

tooma luokitellaan krooniseksi, kun traumasta on kulunut vähintään 20 vuorokautta. Aina 

subduraalihematooman taustalla ei kuitenkaan ole pään traumaa (Ivamoto ym. 2016). 

 

Tässä syventävien opintojen työssä keskitytään krooniseen subduraalihematoomaan (chronic 

subdural hematoma, CSDH), joka on nestemäinen verikeräymä ns. subduraalitilassa. CSDH:n 

on yleisesti ajateltu olevan seurausta pään traumasta: lievä trauma johtaa duran siltalaskimoi-

den katkeamiseen. Tästä seuraa verenvuoto ja hematoomakapselin syntyminen duran rajaso-

lukerrokseen (Beck ym. 2014). 
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2.2. Epidemiologia 

 

CSDH on tyypillinen etenkin iäkkäillä. Sen ilmaantuvuus on 13,5 tapausta 100 000 henkilö-

vuotta kohti ja se nousee jyrkästi 65 vuotta täyttäneillä (Almenawer ym. 2014). Potilaiden 

mediaani-ikä on 63 vuotta (Soleman ym. 2014). CSDH:n ilmaantuvuus on kasvanut ja sen 

odotetaan edelleen kasvavan väestön ikääntymisen myötä (Agawa ym. 2016). On arvioitu, 

että insidenssi jopa kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Krooninen subduraalihema-

tooma on lähes kaksi kertaa yleisempi miehillä kuin naisilla. CSDH voi olla toispuoleinen 

(unilateraalinen) tai molemminpuolinen (bilateraalinen), joiden osuus hematoomista on 20-25 

% (Soleman ym. 2014). 

 

2.3. Patofysiologia 

 

Varsinaista subduraalitilaa ei ole olemassa, vaan duran ja araknoidean erottaa vain duran ka-

pea rajasoluvyöhyke (dural border cell layer, DBC). Tyypillisesti krooninen subduraalihema-

tooma syntyy pään trauman seurauksena iäkkäälle ihmiselle. Kun aivoissa on atrofiaa, subdu-

raalitila kasvaa araknoidean vetäytyessä kauemmaksi durasta. Näin rajasoluvyöhyke ja duran 

siltalaskimot venyvät. Trauman seurauksena venyneet siltalaskimot katkeavat helposti, ja ver-

ta vuotaa subduraalitilaan. Tämä laukaisee tulehduksellisen vasteen. Noin kahden viikon ku-

luttua rajasolukerroksen sisälle muodostuu kollageenisynteesin ja fibroblastien muodostuksen 

seurauksena juokseva hematoomaontelo. Uudismuodostetut heikot verisuonet voivat tihkuttaa 

vuotoa, jolloin hematoomaontelo laajenee. Hematooman laajenemistaipumusta on selitetty 

myös hematoomaonteloon syntyneellä suurentuneella osmoottisella paineella, joka johtaa 

aivo-selkäydinnesteen vuotamiseen onteloon (Soleman ym. 2014). 

 

2.4. Etiologia ja riskitekijät 

 

2.4.1. Pään vamma 

 

Pään vamma on tunnetusti tärkeä riskitekijä CSDH:lle. Suurimmalla osalla potilaista (50-80 

%) CSDH:a edeltää pään vamma. Yleensä pään vamma on lievä, kuten kaatuminen samalla 

tasolla, ja joskus vamma on niin lievä, ettei potilas edes muista sitä (Sim ym. 2012).  
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2.4.2. Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys 

 

Antitromboottisen lääkehoidon on todettu olevan tärkeä etiologinen tekijä subduraalihema-

tooman taustalla. Antitromboottisen lääkehoidon yhteys CSDH:an näyttäisi liittyvän erityisen 

vahvasti sellaisiin potilaisiin, joilla CSDH:a ei ole edeltänyt pään vamma. Erään tutkimuksen 

mukaan ei-traumaattisissa subduraalihematoomatapauksissa 71 % potilaista käytti antitrom-

boottista lääkitystä, kun taas traumaattisissa subduraalihematoomissa vain 18 %:lla potilaista 

oli käytössään antitromboottinen lääke (Lindvall ja Koskinen 2009). Myös Aspergen ym. to-

tesivat tutkimuksessaan (2013), että antitromboottisten lääkkeiden käyttö on yleisempää ei-

traumaattisissa kuin traumaattisessa CSDH:ssa. 

 

Antikoagulantit ja verihiutaleiden toimintaa estävät lääkkeet (ADP-salpaajat, COX-1 estäjät) 

lisäävät CSDH:n riskiä etenkin iäkkäillä (De Bonis ym. 2013). Veren hyytymiseen vaikutta-

vien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt ja niiden osuus CSDH:n riskitekijänä on suurempi kuin 

aikaisemmin. Merkittävin riskiä lisäävä lääkeryhmä on antikoagulanteista K-vitamiinin anta-

gonistit (varfariini) ja verihiutaleiden toimintaa estävistä lääkkeistä ADP-reseptorin salpaajat 

(Sim ym. 2012). 

 

2.4.3. Korkea ikä 

 

Krooninen subduraalihematooma on etenkin vanhempien ihmisten sairaus. Ikääntyneillä ai-

voatrofia lisää taipumusta saada CSDH. Aivojen hermosolujen kato laajentaa subaraknoidaa-

litilaa ja venyttää siltalaskimoita (Sim ym. 2012). Iäkkäillä ihmisillä on myös suurempi tai-

pumus kaatumiseen ja pään traumaan. Ikääntyvillä myös antikoagulanttien käyttö on yleisem-

pää, ja riski verenvuotoihin on suurempi (Soleman ym. 2014). 

 

2.4.4. Miessukupuoli 

 

Krooninen subduraalihematooma on yleisempi miehillä kuin naisilla. Miehillä on arveltu ole-

van suurempi riski CSDH:an, koska heillä on suurempi alttius pään traumoille kuin naisilla 

(Sim ym. 2012). 
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2.4.5. Alkoholismi 

 

Alkoholismi on CSDH:n riskitekijä. Sim ym. totesivat tutkimuksessaan (2012), että alkoho-

lismi oli CSDH:n taustalla 15,7-23,5 %:ssa tapauksista. Etiologinen mekanismi on osittain 

vielä epäselvä, mutta alkoholismia CSDH:n riskitekijänä on selitetty sillä, että alkoholin jat-

kuva nauttiminen saa aikaan aivojen atrofiaa ja veren hyytymishäiriöitä. Alkoholisteilla 

CSDH:n taustalla mahdollisesti oleva pään trauma jää myös usein tunnistamatta (Sim ym. 

2012). 

 

2.4.6. Muut riskitekijät 

 

Hyytymishäiriöitä aiheuttavat mm. erilaiset perinnölliset hyytymistekijöiden vajaukset, vaike-

at infektiot, maksan vajaatoiminta ja loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (Lee 2016, So-

leman ym. 2014). Muita riskitekijöitä kroonisen subduraalihematooman kehittymiselle ovat 

epilepsia, verisuonimalformaatiot, tuumorit ja infektiot, kuten meningiitti ja tuberkuloosi (So-

leman ym. 2014). Subduraalihematooman kehittymiselle voivat altistaa myös araknoideaali-

kystat, likvorvuoto, spinaalinen anestesia, intrakraniaalinen hypotensio ja hydrokefalus (Lee 

2016).  

 

2.5. Krooninen subduraalihematooma ja kallonsisäinen hypotensio 

 

Kallonsisäinen hypotensio on tila, jossa likvortilavuus on pienentynyt. Kallonsisäistä hypo-

tensiota voivat aiheuttaa iatrogeeniset syyt, joita ovat esimerkiksi lannepiston ja neurokirur-

gisten leikkausten komplikaatiot. Tällöin rangan alueen toimenpiteessä syntyneen duravauri-

on kautta likvoria valuu duran ulkopuoliseen tilaan (Beule ym. 2007). Myös ventrikuloperi-

toneaalishuntti voi aiheuttaa kallonsisäistä hypotensiota. Shuntin ylivirtaus voi johtaa duran 

siltalaskimoiden venymiseen, mikä lisää CSDH:n riskiä. Potilailla, joilla on asennettu shuntti 

normaalipaineisen hydrokefaluksen takia, on 8 %:n riski saada CSDH. Vaikka säädettävien 

shunttien käyttö on parantanut tilannetta, shunttien ylivirtaukseen liittyvät CSDH:t ovat edel-

leen merkittävä ongelma (Soleman ym. 2014). 

 

Kallonsisäinen hypotensio voi syntyä myös spontaanisti. Spontaanin kallonsisäisen hypoten-

sion (spontaneous intracranial hypotension, SIH) taustalla uskotaan olevan spinaalikanavan 
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duran vaurio, joka johtaa likvorin vuotamiseen ympäröiviin kudoksiin. Syynä voi olla aivo-

kalvojen divertikkeli, perineuraalinen kysta, spondyloottinen kysta tai välilevypullistuma. 

Taustalla voi olla myös duran rakenteellinen heikkous esimerkiksi Marfanin oireyhtymään 

liittyen. Vuodon etiologia tai vuotopaikan tarkka sijainti jäävät kuitenkin usein epäselväksi.  

Vaurion kautta likvoria vuotaa epiduraalitilaan ja paraspinaalisiin kudoksiin. Koska elimistö 

ei pysty korvaamaan likvorin menetystä tarpeeksi nopeasti, likvortilavuus pienenee. Kompen-

satorisesti laskimotilat laajentuvat ja duran alle voi muodostua verikeräymä (Beule ym. 2007). 

 

Spinaalinen likvorvuoto voi johtaa erilaisiin kliinisiin ilmentymiin, kuten spontaaniin kallon-

sisäiseen hypotensioon tai krooniseen subduraalihematoomaan. Beck ym. (2014) totesivat 

tutkimuksessaan, että spinaalinen likvorvuoto on usein alle 60-vuotiaiden CSDH:n taustalla. 

Tutkimuksessa CSDH-potilaista 25,9 %:lla oli todettavissa spinaalinen likvorvuoto spinaali-

kanavan MRI-kuvassa. Tutkimuksen potilaista 33,3 %:lla todettiin kaula- ja rintarangan alu-

eella meningeaalisia kystia, jotka voivat aiheuttaa spinaalista likvorvuotoa. Likvorvuoto voi 

johtaa aivojen alaspäin painumiseen ja siltalaskimoiden repeytymiseen ja täten ehkä mahdol-

listaa CSDH:n muodostumisen. CSDH voi muodostua komplikaationa likvorvuodosta, spon-

taanista intrakraniaalisesta hypotensiosta, shunttitoimenpiteestä ja spinaalisesta anestesiasta. 

Tämä vahvistaa syy-seuraussuhdetta spinaalisen likvorvuodon ja CSDH:n välillä. CSDH:n 

uusiutuminen oli yleisempää potilailla, joilla oli todettu spinaalinen likvorvuoto kuin niillä, 

joilla likvorvuotoa ei todettu (Beck ym. 2014). 

 

Tutkimusten mukaan SIH yhdessä CSDH:n kanssa on mahdollisesti henkeä uhkaava tila (De 

Noronha ym. 2003). CSDH:n insidenssi SIH-potilailla vaihtelee 16-57 % välillä. SIH:n ja 

CSDH:n samanaikainen esiintyminen on yleisempää miehillä, kun taas SIH ilman CSDH:a on 

yleisempää naisilla. SIH, johon liittyy CSDH, ilmenee usein vanhemmalla iällä kuin SIH il-

man CSDH:a. Kallonsisäiseen hypotensioon liittyvä subduraalihematooma on usein, jopa 90 

%:ssa tapauksista bilateraalinen. Jos keski-ikäisellä potilaalla todetaan ei-traumaattinen bilate-

raalinen CSDH, selkäytimen MRI-kuvausta tulisi harkita mahdollisen SIH:n toteamiseksi 

(Takahashi ym. 2016). 

 

Tutkimukset ovat ristiriitaisia keskenään siitä, pitäisikö SIH ja CSDH hoitaa ensisijaisesti 

epiduraalisella veripaikalla vai hematooman trepanaatiolla. Toisten tutkimusten mukaan var-

sinkin laaja CSDH vaatii välitöntä tyhjennystä (De Noronha ym. 2003), kun taas toiset tutkijat 

ovat sitä mieltä, että CSDH:n trepanaatio ennen veripaikan laittoa voi olla haitallista. Potilail-
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le, joille tehtiin ensin trepanaatio, ilmeni usein subduraalihematooman uusiutumista, pysyviä 

oireita ja joskus kliinisen tilan huononemista (Schievink 2006). Nykyään valtaosa tutkimuk-

sista osoittaa, että epiduraalinen veripaikka tulisikin laittaa ennen subduraalihematooman 

leikkausta (Takahashi ym. 2016). Joidenkin potilaiden paksutkin subduraalihematoomat pie-

nentyivät spontaanisti epiduraalisen veripaikan laiton jälkeen, eikä erillistä hematooman pois-

toa tarvittu. Toisaalta on raportoitu tapauksia, joissa veripaikan laiton jälkeen on ilmaantunut 

viivästynyt subduraalihematooma, joka on vaatinut trepanaatiota (Mao ym. 2011). On havait-

tu, että jopa neljäsosa potilaista, joilla on SIH ja CSDH, paranevat konservatiivisella hoidolla. 

Siksi konservatiivinen hoito, kuten nesteytys ja lepo, on ensisijaista hoitoa (Takahashi ym. 

2016). 

 

2.6. Diagnostiikka 

 

2.6.1. Kliininen diagnostiikka 

 

CSDH:a on tärkeää muistaa epäillä oireiden taustalla, koska suurin osa potilaista on iäkkäitä 

ja kärsii jo ennestään aivoatrofian aiheuttamista kognitiivisista ja psyykkisistä ongelmista. 

Lisäksi taustalla oleva pään vamma voi olla niin lievä, ettei potilas muista sitä, ja vamma on 

voinut tapahtua useita viikkoja tai kuukausia sitten (Sim ym. 2012, Soleman ym. 2014). Ai-

voatrofia ja hematooman hidas muodostuminen ja laajeneminen mahdollistavat hema-

toomaontelon kasvamisen suureksi ilman neurologisten oireiden syntyä. Oireita syntyy, kun 

hematooma aiheuttaa niin suuren painevaikutuksen, etteivät kompensaatiomekanismit enää 

riitä. Vanhaan hematoomaan voi syntyä myös akuutti vuoto, jolloin oireet ilmaantuvat nope-

asti ja ovat voimakkaampia (Soleman ym. 2014). 

 

Muutama viikko aikaisemmin tapahtunut trauma ja sopivat oireet antavat viitteitä mahdolli-

sesta CSDH:sta. Yleisimpiä CSDH:n aiheuttamia oireita luetellaan taulukossa 1. Iäkkäillä 

potilailla yleisin oire on kognitiiviset oireet ja tajunnantason vaihtelu, johon kuuluu sekavuus, 

uneliaisuus tai tajuttomuus. Muut neurologiset tai psykiatriset sairaudet voivat vaikeuttaa 

diagnoosia. Päänsärky on tyypillinen oire CSDH:ssa. Sitä esiintyy enemmän nuorilla kuin 

iäkkäillä potilailla. Esimerkiksi Beckin ym. tutkimuksessa (2014) päänsärky oli CSDH:n oi-

reena 56 %:lla työikäisistä potilaista. Päänsäryn vähäisempi osuus CSDH:n oireena iäkkäillä 

potilailla johtuu osittain siitä, että hematooman aiheuttama painevaikutus kohdistuu aivoku-
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dokseen vasta myöhäisessä vaiheessa aivoatrofian vuoksi. Sekavuus on usein hallitseva oire 

iäkkäillä ja ilmaantuu usein ennen pääsärkyä (Adhiyaman ym. 2002). Muita CSDH:an viit-

taavia oireita voivat olla erilaiset motoriset ja puheen tuottamisen häiriöt, pahoinvointi ja ok-

sentelu. Vakavampia oireita ovat muun muassa kouristukset ja kooma. Oireiden fluktuaatio 

on tavallista (Soleman ym. 2014).  

 

Taulukko 1. Kroonisen subduraalihematooman kliiniset oireet ja esiintyvyys (Gelabert-

González ym. 2004). 

Oire Esiintyvyys (%) 

 70-vuotiaat >70-vuotiaat 

Kognitiiviset häiriöt 22 34 

Päänsärky 30 21 

Hemipareesi 26 24 

Kouristelu 16 10 

Afasia 7 8 

Tajuttomuus 4 3 

 

 

2.6.2. Kuvantamistutkimukset 

 

Diagnostiikan kulmakivi on kuvantamistutkimus, koska CSDH:n erotusdiagnostiikka iskee-

miseen aivohalvaukseen ja muihin aivovaurioihin voi olla vaikeaa. Pään CT-tutkimus eli tie-

tokonetomografia on tärkein kuvantamismenetelmä ja sen avulla diagnostiikka on helppoa. 

Paras diagnostinen CSDH:n merkki on puolikuun muotoinen isodensinen (samantiheyksinen 

kuin aivokudos) tai hypodensinen (aivoa tummempi) nestekeräymä subduraalitilassa. Tyypil-

lisesti unilateraalinen hematooma on levinnyt laajalle koko toisen aivopuoliskon alueelle. 

Hematooman tiheys riippuu sen iästä: akuutti subduraalihematooma näkyy hyperdensinä ke-

räymänä, subakuutti hematooma isodensinä ja krooninen hematooma hypodensinä (Soleman 

ym. 2014). Subakuutin ja kroonisen subduraalihematooman kliininen jaottelu on kuitenkin 

epätarkkaa. Hematoomaan liittyy usein keskiviivarakenteiden siirtymä sekä saman puolen 

sulkusten ja ventrikkelien litistyminen. 
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Yleisesti CSDH:n diagnostiikassa käytetään pään CT-tutkimusta, koska se helposti saatavilla 

oleva ja nopea menetelmä, antaa riittävän tarkan informaation ja voidaan tehdä myös tajutto-

malle potilaalle. CT-kuvauksen etuna on myös mahdollisten luunmurtumien helppo diagnos-

tiikka. MRI-kuvaus eli magneettikuvaus on kalliimpi, mutta se ei aiheuta säderasitusta poti-

laalle ja siinä on parempi pehmyskudostarkkuus. Pienet ja isodensit hematoomat on helpompi 

tunnistaa MRI- kuin CT-tutkimuksella. (Soleman ym. 2014). 

 

2.7. Hoito 

 

Leikkauspäätös tehdään potilaan oireiden sekä CSDH:n koon mukaan. Yleisesti ottaen oiree-

tonta CSDH:a ei operoida ja suuret hematoomat yleensä leikataan. Raja-arvona pidetään yhtä 

senttimetriä: sitä paksummat oireettomatkin hematoomat yleensä operoidaan (Soleman ym. 

2014). Leikkaushoitoa puoltaa myös pään CT-kuvassa aivojen rakenteiden litistyminen keski-

viivaan päin (Ivamoto ym. 2016). Senttimetriä pienemmät oireettomat hematoomat hoidetaan 

konservatiivisesti (Gelabert-González ym. 2004). 

 

Operatiivinen hoito on ensisijainen hoitomuoto suurimmalle osalle potilaista, koska sairaalas-

saolojakso on huomattavasti lyhyempi ja leikkaustekniikat ovat turvallisia ja mini-

invasiivisia. Kroonisen subduraalihematooman operatiiviseen hoitoon on eri mahdollisuuksia 

(Gelabert-González ym. 2004).  

 

Kraniotomia eli kallonavaus oli 1960-luvulle asti vallalla oleva hoitomuoto, mutta nykyisin 

harvoin tehtävä toimenpide CSDH:n hoidossa (Soleman ym. 2014). Kraniotomia tehdään 

yleisanestesiassa. Sitä voidaan käyttää etenkin hematooman uusintaleikkauksessa, jos hema-

tooma on kiinteä ja hematoomakalvot ovat paksut (Gelabert-González ym. 2004). 

 

Trepanaatio eli kallonporaus on eniten käytetty leikkausmuoto CSDH:n hoitoon. Trepanaation 

etuna on se, että se voidaan tehdä potilaan hereillä ollessa paikallispuudutuksessa. Näin on 

turvallisempaa operoida iäkkäitä, monisairaita anestesiologisesti suuren riskin potilaita. He-

matooman on oltava nestemäistä, jotta se voidaan dreneerata eli huuhdella toimenpiteen yh-

teydessä (Gelabert-González ym. 2014, Soleman ym. 2014). Trepanaatiossa poranreikiä teh-

dään yksi tai kaksi. Kummankaan näistä vaihtoehdoista ei ole selvästi katsottu olevan toista 

parempi. Useimpien tutkimusten mukaan poranreikien määrällä ei ole yhteyttä hematooman 

uusiutumistaipumukseen. Joidenkin tutkimusten mukaan sairaalassaolojakso oli lyhyempi 
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niillä potilailla, joille tehtiin kaksi poranreikää. Erään tutkimuksen mukaan yhteen trepa-

naatioreikään liittyi korkeampi infektioriski kuin kahteen (Smith ym. 2012). Toisten tutkijoi-

den mukaan hematoomaonteloa ympäröivien kalvojen poisto on tarpeetonta hematooman 

paranemisen kannalta, kun taas jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että huolellinen dreneeraus 

vähentää kalvojen solukkuutta ja verisuonitusta, jolloin kalvot aikanaan häviävät (Ivamoto 

ym. 2016). 

 

2.8. Postoperatiiviset komplikaatiot ja ennuste 

 

CSDH:n operatiivinen hoito on turvallista, mutta kaikkien toimenpiteiden tavoin se voi ai-

heuttaa komplikaatioita.  Komplikaatiot ovat yleisimpiä iäkkäillä, monisairailla ja huonokun-

toisilla potilailla. Postoperatiivisiin komplikaatioihin kuuluvat epileptiset kohtaukset, postope-

ratiiviset infektiot ja aivokudoksen sisäinen verenvuoto tai turvotus (Soleman ym. 2014). 

 

Kirurgisesti hoidettujen potilaiden kuolleisuus riippuu potilaan iästä, muista sairauksista ja 

leikkaustekniikasta. Kokonaisleikkauskuolleisus vaihtelee 0-8 % välillä, ja nuorilla hoitotulos 

on parempi kuin iäkkäillä. Kraniotomian yhteydessä mortaliteetti on korkeampi kuin trepa-

naatiossa (Soleman ym. 2014). Agawan ym. tutkimuksen (2016) mukaan bilateraalinen 

CSDH on yhteydessä huonompaan hoitotulokseen kuin unilateraalinen. Bilateraalinen subdu-

raalihematooma etenee nopeammin ja johtaa useammin aivojen herniaatioon kuin unilateraa-

linen hematooma. Huonoa tulosta ennustaa myös varfariinin käyttö (Agawa ym. 2016). 

 

2.9. Uusiutuminen 

 

CSDH uusiutuu 3-30 %:lla potilaista (Soleman ym. 2014). CSDH:n uusiutumiselle on kuiten-

kin käytetty useita eri määritelmiä eikä yksiselitteisiä kriteerejä uusiutumiselle ole. Usein he-

matooma katsotaan uusiutuneeksi, jos hematoomaontelo laajentuu tai muodostuu uudelleen 

leikkauksen jälkeen ja potilaalle ilmaantuu oireita. Jäännösnestettä voidaan havaita CT-

tutkimuksella kuitenkin jopa 80 %:lla potilaista. Suurin osa näistä potilaista on kuitenkin oi-

reettomia eikä jäännösnesteellä ole välttämättä kliinistä merkitystä. CSDH:n uusiutumista 

onkin vaikeaa erottaa epätäydellisestä paranemisesta (Oh ym. 2010). Ei ole löydetty yksinker-

taista selitystä sille, miksi osa CSDH:ista uusiutuu. Pääasiassa uusiutuvat hematoomat, joissa 

on nestemäisen komponentin lisäksi mukana kiinteämpi hyytymä, jota ei saada trepanaatio-
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teitse täysin poistettua. Uusiutuminen voi myös johtua siitä, ettei aivokudos pysty kompensa-

torisesti laajenemaan uudelleen hematooman poiston jälkeen (Soleman ym. 2014). 

 

CSDH:n uusiutumiselle on löydetty useita riskitekijöitä (Taulukko 2). Vaikka antitrombootti-

nen hoito on CSDH:n syntymisen riskitekijä, antikoagulanttihoidolla ja verihiutaleiden toi-

mintaa estävillä lääkkeillä ei ole merkittävää vaikutusta CSDH:n uusiutumiseen (Torihashi 

ym. 2008, Aspergen ym. 2013). CSDH:n hoitomuotona kraniotomialla ja trepanaatiolla ei ole 

merkittävää eroa uusiutumisen kannalta (Ivamoto ym. 2016). Trepanaatiota varten tehdyllä 

poranreiän sijainnilla ei myöskään vaikuta olevan yhteyttä uusiutumistaipumukseen (Ohba 

ym. 2013).  

 

Taulukko 2. Riskitekijät kroonisen subduraalihematooman uusiutumiselle. 

Riskitekijä Artikkeliviite 

Miessukupuoli Kim ym. 2015 

Aiempi maligniteetti Kim ym. 2015 

Verenvuototaipumus Ko ym. 2008 

Hemipareesi  Jung ym. 2015 

Bilateraalinen CSDH Torihashi ym. 2008 

Isodensinen CSDH Kim ym. 2015 

Hyperdensinen CSDH Ko ym. 2008 

Yli 20 mm paksu CSDH Oh ym. 2010 

Yli 10 mm keskiviivasiirtymä Jung ym. 2015 

Postoperatiivinen ilmakeräymä subduraalitilassa Ohba ym. 2013 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Työikäisten krooninen subduraalihematooma jää usein etiologialtaan epäselväksi. Kirjallisuu-

dessa on esitetty tutkimuksia spinaalisen likvorvuodon ja kallonsisäisen hypotension yhtey-

destä krooniseen subduraalihematoomaan. Tutkimuksemme tavoitteena oli saada retrospektii-

visesti tietoa kroonisen subduraalihematooman esiintyvyydestä, kliinisistä piirteistä ja riskite-

kijöistä alle 60-vuotiailla Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Erityisesti mielenkiinnon koh-
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teena oli, onko työikäisten kroonisten subduraalihematoomien taustalla epäilyä spinaalisesta 

likvorvuodosta. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Retrospektiivistä tutkimusta varten Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) potilaistiedoista 

tehtiin rekisterihaku ICD-10-luokituksen mukaisilla diagnoosikoodeilla I62.0, 162.1, I62.9 ja 

S06.5. Näistä poimittiin 97 perättäistä potilasta, joita oli hoidettu OYS:ssa vuosina 2008-2014 

kroonisen tai subakuutin subduraalihematooman vuoksi. Tutkimukseen valittiin potilaat, jotka 

olivat korkeintaan 60-vuotiaita kroonisen subduraalihematooman diagnoosihetkellä. Diagnoo-

si perustui pään CT- tai MRI-kuvaukseen. Niillä potilailla, joilla alkuvaiheen seurannan jäl-

keen päädyttiin myöhemmin hematooman operaatioon, diagnoosihetkeksi katsottiin se kuvan-

tamistutkimus, joka johti hematooman operaatioon. Saadusta potilasaineistosta haettiin poti-

laiden tarvittavat tiedot ESKO-potilastietojärjestelmästä, siirrettiin ne Microsoft Excel –

tiedostoksi ja analysoitiin retrospektiivisesti. Taulukoissa esitetyt lukuarvot on esitetty medi-

aaneina. 

 

Potilastietojärjestelmästä tutkittiin potilaiden ikä- ja sukupuolijakauma, hoitoon hakeutumisen 

oireet, aiemmin tehdyt neurokirurgiset toimenpiteet ja aiemmin sairastetut aivoinfarktit. 

Subduraalihematooman kliiniset piirteet selvitettiin. Hematooman sijainti, laatu ja paksuus 

arvioitiin. Selvitettiin CSDH:n hoitomuoto ja uusintaoperaatioon joutuneiden potilaiden mää-

rä. Potilailta selvitettiin mahdolliset CSDH:n riskitekijät. Arvioitiin tieto mahdollisesta edel-

tävästä pään vammasta ja sen ajankohdasta. Selvitettiin mahdollinen tiedossa oleva runsas 

alkoholin kulutus sekä käytössä oleva antitromboottinen lääkitys. Potilailta kartoitettiin 

aiemmat lannepistot, spinaaliset anestesiat ja mahdolliset spinaalikanavan MRI-tutkimuksien 

tulokset. 

 

 

5. TULOKSET 

 

Tutkimuksessa oli mukana 97 potilasta. Potilaiden demografiset tiedot esitetään taulukossa 3. 

Potilaista suurin osa, 77 % oli miehiä. Suurimmalla osalla potilaista aiempia kallonsisäisiä 
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tapahtumia ei ollut tiedossa. Yleisin hoitoon hakeutumisen oire oli päänsärky, jota esiintyi 

noin puolella potilaista. 

 

Taulukko 3. Tutkimuspotilaiden (n=97) demografiset tiedot. 

Sukupuoli (M/N) 75/22 

Ikä (vuotta) 48 (19-60) 

Aiemmat kallonsisäiset tapahtumat  

 Ei tai ei tiedossa 66 (68 %) 

 Aivoinfarkti 6 (6 %) 

 Kallonsisäinen operaatio 9 (9 %) 

 Shuntti 5 (5 %) 

 SDH (>90vrk)*1 5 (5 %) 

 SDH (<90vrk)*2 34 (35 %) 

Hoitoon hakeutumisen oireet  

 Päänsärky 49 (51 %) 

 Tajunnantason lasku 27 (28 %) 

 Neurologiset puutosoireet 25 (26 %) 

 Huimaus 12 (12 %) 

 Muut oireet 39 (40 %) 

*diagnoosihetkestä 

1  aiemmin todettu ja/tai operoitu akuutti tai krooninen subduraalihematooma, joka parantunut 

2 kolme kuukautta edeltävästi tai myöhemmin todettu akuutti tai krooninen subduraalihema-

tooma, jota päätetty seurata 

 

Taulukossa 4 on esitetty tutkimuspotilaiden kroonisten subduraalihematoomien kliiniset piir-

teet. Valtaosa hematoomista hoidettiin operatiivisesti. Operatiivisesti hoidetuista potilaista 

82:lle tehtiin trepanaatiotoimenpide ja yhdelle kraniotomia. Uusintaoperaatio tehtiin 18 poti-

laalle (19 %). Uusintaoperaatio määritettiin operaatioksi, joka tehtiin saman subduraalihema-

tooman vuoksi 60 vuorokauden sisällä primäärioperaatiosta. Mediaaniaikaväli primääriope-

raatiosta uusintaoperaatioon oli 14 vuorokautta, vaihteluväli 1-50 vuorokautta. 15 uusintaope-

raatioista oli re-trepanaatioita, ja kolme kraniotomiaa. Yhtään kuolemantapausta ei potilasma-

teriaalissamme ollut.  
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Taulukko 4. Kroonisen subduraalihematooman kliiniset piirteet ja hoitomuoto tutkimuspoti-

lailla (n=97). 

Subduraalihematooman sijainti  

 Oikeanpuoleinen 38 (39 %) 

 Vasemmanpuoleinen 34 (35 %) 

 Bilateraalinen 25 (26 %) 

Subduraalihematooman paksuus (mm) 12.0 (3.0-40.0) 

Operoidun subduraalihematooman laatu  

 Hematooma 65 (78 %) 

 Effuusio 16 (19 %) 

 Ei tiedossa 2 (2 %) 

Hoito  

 Konservatiivinen 14 (14 %) 

 Operatiivinen 83 (86 %) 

 

 

Taulukossa 5 on esitetty tutkimuspotilaiden riskitekijöitä saada krooninen subduraalihema-

tooma. Suurimmalla osalla potilaista CSDH:a oli edeltänyt pään vamma. Pään vammasta ku-

lunut aika laskettiin vuorokausina pään vammasta diagnoosiin johtaneeseen pään CT- tai 

MRI-tutkimukseen. Osalla potilaista kroonisen subduraalihematooman taustalla oli mahdolli-

sesti useita lieviä pään kolautuksia. Vajaa puolella potilaista oli tiedossa runsasta alkoholin 

kulutusta. Valtaosalla potilaista ei ollut diagnoosihetkellä käytössä veren hyytymiseen vaikut-

tavaa lääkitystä. Yleisimmin käytössä oleva veren hyytymiseen vaikuttava lääke oli asetyyli-

salisyylihappo. 
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Taulukko 5. Kroonisen subduraalihematooman riskitekijät tutkimuspotilailla (n=97). 

Tiedossa edeltävä pään vamma 64 (66 %) 

 Pään vammasta kulunut aika (vrk) 17 (1-150) 

Tiedossa runsasta alkoholin kulutusta 41 (42 %) 

Lääkitys  

 Varfariini 1 (1 %) 

 ASA 17 (18 %)  

 Klopidogreeli 4 (4 %) 

 Enoksapariini* 2 (2 %) 

*Antitromboottinen annostus 

 

Aiempaa spinaalista anestesiaa ei ollut tehty kenellekään tutkimuspotilaista. Likvornäyte lan-

nepistona oli otettu viideltä potilaalta (5 %). Kaikki lannepistot oli tehty aiemmin keskusher-

mostoinfektion poissulkemiseksi. Likvorvuotoa oli epäilty kroonisen subduraalihematooman 

syyksi neljällä potilaalla (4 %). Tiivistelmä näiden potilaiden perustiedoista on esitetty taulu-

kossa 6. Lisäksi potilaiden tapausselostukset on esitetty alla.  

 

Taulukko 6. Likvorvuotopotilaiden (n=4) perustiedot. 

Sukupuoli (M/N) 3/1 

Ikä (vuotta) 52 (43-54) 

Hoitoon hakeutumisen oireet  

 Päänsärky 4 

Subduraalihematooman sijainti  

 Bilateraalinen 4 

 

Potilastapaus 1 

 

Kyseessä on MS-tautia sairastava 51-vuotias mies. MS-taudin vuoksi potilaalta oli otettu usei-

ta likvornäytteitä aiemmin. Potilas oli neurologian osastojaksolla spontaanin intrakraniaalisen 

hypotension vuoksi. Tällöin oireena oli päänsärkyä, joka pahentui pystyasennossa. Pään CT-

kuvissa todettiin subduraalitilassa effuusiota bilateraalisesti. Spinaalikanavan MRI-

tutkimuksessa oli epäily vuotokohdasta lumbaalitasolla. Potilaalle päädyttiin laittamaan lum-

baalisesti veripaikka, jolloin päänsärkyoire helpotti. 
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Kaksi kuukautta myöhemmin potilas tuli neurologian poliklinikalle valittaen päänsärkyä sekä 

huminaa oikeassa korvassa. Pään CT-tutkimuksessa todettiin bilateraalinen krooninen subdu-

raalihematooma. Päädyttiin subduraalihematooman trepanaatioon, joka suoritettiin paikallis-

puudutuksessa yhden porareiän kautta. Potilas kotiutui hyväkuntoisena toipilaana toisena pos-

toperatiivisena päivänä.  

 

Potilas hakeutui päivystykseen 12 vuorokautta operaation jälkeen silmissä näkyvän valonväl-

kehdinnän vuoksi. Pään CT:ssä todettiin oikealla subakuutti SDH-residiivi, joten päädyttiin 

re-trepanaatioon vanhan porareiän kautta. Toimenpide sujui ilman komplikaatioita ja potilas 

kotiutui hyväkuntoisena. 

 

Potilastapaus 2 

 

43-vuotias astmaa sairastava mies oli kolme kuukautta aikaisemmin ottanut Thaimaassa nis-

kan alueelle kovakouraisen öljyhieronnan, jonka jälkeen oli alkanut pystyasennossa provosoi-

tuva takaraivolle painottuva päänsärky. Potilas kertoi pärjänneensä päänsäryn kanssa, mutta 

viimeisen parin viikon aikana päänsärky oli pahentunut. Pään CT-kuvassa todettiin bilate-

laarisesti kapeat subduraalieffuusiot ja selkäytimen MRI:ssä nikamien C1 ja C2 välissä dor-

saalisesti epäily likvorvuodosta. Kaularangan MRI-tutkimus tehtiin uudelleen kolmen viikon 

päästä. Tässä nähtiin aiempaa kuvaa vastaava löydös. Päädyttiin duuradefektin paikkaamiseen 

operatiivisesti.  

 

Leikkauksessa duuradefektiä ei selvästi löytynyt CT-myelografiankaan avulla, mutta paljaste-

tulle dura-alueelle tehtiin liimapaikkaus. Potilas kotiutui kolmantena postoperatiivisena päi-

vänä hyväkuntoisena. Kontrollissa neljän kuukauden päästä leikkauksesta potilaalla oli vielä 

repivää niskasärkyä erityisesti aamuisin. Pään CT-kuvassa subduraalieffuusiot olivat hävin-

neet ja kaularangan MRI:ssä näkyi enää pieni nesteraita. 

 

Potilastapaus 3 

 

54-vuotias aiemmin terve nainen tuli työterveyslääkärille vuoden ajan jatkuneen päänsäryn 

takia. Potilaan kertoi säryn pahentuvan aina iltaa kohden ja helpottuvan makuuasennossa. 

Päänsäryn alkamista ei ollut edeltänyt pään vamma. Työterveyshuollossa tehtiin pään MRI, 

jossa todettiin bilateraaliset 10mm paksut krooniset subduraalihematoomat. Pään CT kontrol-
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loitiin kuukauden päästä, ja siinä tilanne oli pysynyt ennallaan. Spinaalista likvorivuotoa aja-

tellen päädyttiin tekemään selkäytimen MRI-tutkimus, jossa todettiin C1-2 tasossa posteriori-

sesti nestekertymä sopien mahdolliseen likvorivuotoon. Potilaalle päädyttiin laittamaan veri-

paikka nikamien C2 ja C3 välistä. Potilas kotiutui hyväkuntoisena.  

 

Kontrollissa kuukauden päästä potilas kertoi päänsäryn loppuneen ja pään CT-kuvissa hema-

toomat olivat säilyneet ennallaan. Pään CT-kuvaa kontrolloitiin 2-3 kuukauden välein vuoden 

ajan ja hematoomat säilyivät jokseenkin ennallaan. Potilaan ollessa oireeton hematoomien 

trepanaatioon ei ryhdytty. 

 

 

Kuva 1. Potilas 3: Pään CT ja spinaalikanavan MRI. Pään CT:ssä on bilateraalinen krooninen 

subduraalihematooma. MRI:ssä näkyy nestekeräymä nikamien C1 ja C2 välissä sopien lik-

vorvuotoon (osoitettu nuolella). Selvää vuotokohtaa spinaalikanavan seinämässä ei näy.  

 

 

Potilastapaus 4 

 

Kyseessä on 52-vuotias mies, jolla oli aiemmin epäilty idiopaattista intrakraniaalista hypoten-

siota. Tämän vuoksi potilas oli saanut veripaikkahoitoja. Lisäksi potilaalla oli aiemmin todet-

tu kapeat bilateraaliset subduraalieffuusiot, joita oli seurailtu. Potilas saapui päivystykseen 

äkillisesti alkaneen kovan päänsäryn ja pahoinvoinnin vuoksi. Taustalla ei ollut pään vam-

maa. Pään CT:ssä todettiin subduraalieffuusioiden laajentuneen, maksimipaksuuden ollessa 

yli 1cm. Päädyttiin päivystyksellisesti trepanaatioon. Päänsärky helpottui heti operaation jäl-

keen ja potilas kotiutui hyväkuntoisena toisena postoperatiivisena päivänä. 
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6. TULOSTEN POHDINTA 

 

Krooninen subduraalihematooma on yleisimmin iäkkäiden sairaus, ja työikäisten kroonisia 

subduraalihematoomia on tutkittu melko vähän. Tutkimuksessamme oli mukana 97 työikäistä 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa CSDH:n vuoksi hoidettua alle 60-vuotiasta potilasta. Edel-

tävä pään vamma (66 % tutkimuspotilaista) oli tutkimuksemme mukaan yleisin etiologinen 

tekijä kroonisen subduraalihematooman synnylle. Tulos vastaa aiempien tutkimusten tuloksia 

(Sim ym. 2012). Antitromboottista lääkitystä käytti neljäsosa tutkimuspotilaistamme eli yh-

teensä 24 potilasta, joista suurimmalla osalla, 17 potilaalla antitromboottisena lääkkeenä oli 

ASA (18 % potilaista). Lindvallin ja Koskisen tutkimuksessa (2009) ASA oli yleisemmin 

käytössä kuin varfariini CSDH-potilailla: ASA oli käytössä 27 %:lla CSDH-potilaista, kun 

taas varfariinia käytti 4 % potilaista. 

 

Beck ym. totesivat prospektiivisessa tutkimuksessaan (2014), että spinaalinen likvorvuoto on 

usein alle 60-vuotiaiden CSDH:n taustalla ja heidän tutkimuksessaan spinaalinen likvorvuoto 

todettiin CSDH:n syyksi jopa 26 %:lla potilaista. Omassa tutkimuksessamme neljällä potilaal-

la (4% tutkimuspotilaista) epäiltiin spinaalista likvorvuotoa kroonisen subduraalihematooman 

taustalla. Kolmelle potilaalle tehtiin spinaalikanavan MRI-tutkimus, jossa todettiin nesteke-

räymä sopien likvorvuotoon. Yhdelle potilaalle tehtiin lisäksi CT-myelografia. Näillä potilail-

la ei ollut taustalla klassisia kroonisen subduraalihematooman riskitekijöitä, kuten pään vam-

maa, alkoholin runsasta kulutusta tai antitromboottista lääkitystä. Yhdellä potilaalla oireiden 

alun taustalla oli tosin niskan alueen kovakourainen manuaalinen käsittely ja yhdellä potilaal-

la oli aiemmin otettu useita lumbaalisia likvornäytteitä. Beckin ym. tutkimuksessa pään vam-

ma oli taustalla 43 %:lla niistä potilaista, joilla CSDH:n taustalla oli spinaalinen likvorvuoto 

ja 75 %:lla niistä potilaista, joilla spinaalista likvorvuotoa ei todettu. 

 

Kaikilla neljällä potilaalla hoitoon hakeutumisen syynä oli päänsärky ja pään CT-kuvassa 

subduraalihematooma oli bilateraalinen. Myös Beckin ym. (2014) tutkimuksessa potilaiden 

hallitsevin oire oli päänsärky. Takahashin ym. (2016) tutkimuksessa CSDH oli bilateraalinen 

87 %:lla niistä potilaista, joilla oli spontaaniin kallonsisäiseen hypotensioon liittyvä krooninen 

subduraalihematooma. 

 

On todennäköistä, että spinaalisen likvorvuodon todellinen osuus CSDH:n etiologisena teki-

jänä on suurempi kuin tässä tutkimuksessa havaitsemamme. Potilasmateriaalissamme vain 
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kolmelle CSDH-potilaalle tehtiin spinaalikanavan kuvantamistutkimus (MRI) ja heillä kaikil-

la osoittautui olevan spinaalinen likvorvuoto. Tämä 4 %:n potilasosuus on vain kuudesosa 

siitä, mitä Beck ym. prospektiivisessa tutkimuksessaan havaitsivat. Tulosten ero johtuu tutki-

musasetelmasta. OYS:ssa työikäisen CSDH-potilaan rutiinitutkimuksiin ei kuulu spinaalialu-

een kuvantaminen, kun taas Beckin ym. tutkimuksessa kaikille tehtiin spinaalialueen kuvan-

taminen yhdellä tai useammalla eri menetelmällä. Retrospektiivinen tutkimuksemme osoitti, 

että potilasmateriaalissamme spinaalinen likvorvuoto on eräs CSDH:n etiologinen tekijä työ-

ikäisillä, ja että kuvantamisdiagnostiikan puutteen vuoksi havaitsemamme 4 %:n esiintyvyys 

on vain minimiarvio. 

 

 

7. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksemme tukee hypoteesia, että spinaalinen likvorvuoto on mahdollinen etiologinen 

tekijä CSDH:n taustalla alle 60-vuotiailla. Spinaalista likvorvuotoa CSDH:n etiologisena teki-

jänä tulee epäillä erityisesti, jos CSDH:n taustalla ei ole klassisia riskitekijöitä. Tällä hetkellä 

OYS:ssa ei rutiininomaisesti tehdä spinaalikanavan kuvantamistutkimuksia CSDH-potilaille. 

Työikäisten bilateraalisen CSDH:n taustalta tulisi etsiä aktiivisesti spinaalista likvorvuotoa 

spinaalikanavan MRI:n ja tarvittaessa CT-myelografian avulla. 
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