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Selkäytimen vammoihin ei ole parantavaa hoitoa ja parhaimmillaankin voidaan 
vain ehkäistä vammojen aiheuttamia lisäkomplikaatioita. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena on tarkastella tetrapareesipotilaiden selkäydinvammojen 
radiologisia muutoksia diffuusiotensorikuvantamisella (DTI). 
 
Tampereen yliopistollisen sairaalan neurokirurgian osaston tetrapareesipotilaita 
oli mukana 5 kpl, verrokkeja 30 kpl. Kuvaukset suoritettiin 3 T:n MRI-laitteella. 
Tarkastelualueiksi otettiin sekä kaularanka että aivot ja aivorunko, joihin region 
of interestit (ROI) asetettiin. ROI:sta määritettiin fraktionaalinen anisotropia (FA) 
ja apparent diffusion coefficient (ADC). Potilaita tarkasteltiin yksitellen 
piirtämällä heidän FA- ja ADC-arvonsa kuvioksi. Arvoja verrattiin verrokkien 
vastaaviin ja lopuksi vielä kokoavasti. Lähtökohtaisesti leesioalueilla FA laski ja 
ADC nousi. 
 
Tyyppilöydökset olivat oikeassa capsula internassa ja vasemmassa corona 
radiatassa. Muuttujakohtaisesti havaittiin seuraavaa: ADC nousi oikeassa 
basillaariponsissa, oikeassa capsula internassa, oikeassa  ja vasemmassa 
corona radiatassa sekä vasemmassa centrum semiovalessa. ADC laski 
oikeassa mesencephalonissa. FA laski oikeassa capsula internassa ja 
vasemmassa corona radiatassa. FA nousi corpus callosumin keskiosissa.  
Tarkastelujen perusteella vaikuttaa siltä, että kaulaytimen vaurio aiheuttaa 
diffusiviteetin muutoksia valtaosassa aivojen rakenteita.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Vaikean liikuntavamman tai muiden elintoimintojen häiriötä aiheuttavan  

traumaattisen selkäydinvamman saa Suomessa vuosittain vajaat 100 henkilöä. 

Vammautuneita on Suomessa noin 3 000. (1) Käpylän kuntoutuskeskukseen 

tulleiden potilaiden keski-ikä on 39 vuotta. Miesten osuus on 77 %. (2) Noin 4 

% selkäytimen vammaan johtavista vaurioista tapahtuu urheilussa ja suurin osa 

vammautuvista (95,3 %) on miehiä (3). Vammautumisen muita syitä voi olla 

esim. liikenneonnettomuus, putoamistapaturma, sukellustapaturma (2–6 

tapaturmaa syntyy joka kesä sukellustapaturmana (4)), epäonnistunut 

itsemurhayritys tai väkivalta. Tetraplegiaan johtavan kaulaydinvaurion osuus on 

48,2 % (2).  

 

Selkäytimen vammoihin ei ole parantavaa hoitoa. Toistaiseksi voidaan vain 

ehkäistä vammojen aiheuttamia lisäkomplikaatioita.  Oleellista on 

aksoniyhteyksien säilyttäminen. Lisäksi tiedetään sekundaaristen vaurioiden 

syntyvän lähinnä apoptoosin ja nekroosin kautta primaarileesion ympärille (5).  

Operatiivinen hoito keskittyykin lisäkudosvaurioiden rajoittamiseen selkärankaa 

tukevoittamalla. Leikkaushoidossa sekä selkärangan muoto että 

selkäydinkanavan laajuus pyritään palauttamaan alkuperäistä vastaaviksi. 

Hoitomahdollisuuksien vähyys johtuu siitä, että vaikka selkärangan anatomia 

pystytään palauttamaan, selkäytimen fysiologiaa ei täysin tunneta eikä 

hermorakenteiden korjaamiseen ole menetelmiä.  

 

1.1 Neuroanatomiaa 

 

1.1.1 Kaularanka ja selkäydin  

 

Kaularanka koostuu seitsemästä nikamasta, jotka ovat selvästi pienempiä kuin 

muut selkärangan nikamat. Corpus on matala ja aksiaalitasossa neliön 

muotoinen. Jokaisessa kaularangan nikamassa on foramen transversarium, 
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joiden muodostamaa käytävää pitkin kulkevat arteria ja vena vertebralis. 

Nikaman dorsaalipuolen uloke processus spinosus on kaksihaarainen ja 

muiden nikamien processus spinosuksia lyhyempi. Selkäydinkanava, canalis 

vertebralis, on kaularangan alueella kolmion muotoinen.  

 

Kaularankaa tukevoittavat lukuisat ligamentit (lig.). Nikamien välistä välilevyä, 

discus intervertebralis, tukevoittavat edestä lig. longitudinale anterius ja takaa 

lig. longitudinale posterius (selkäydinkanavan etuseinä). Selkäydinkanavan 

takaosaa peittää lig. flavum.  

 

Ylimmät kaksi nikamaa atlas (CI) ja axis (CII) ovat muodoltaan muista 

nikamista poikkeavia ja mahdollistavat pään laajemman kiertoliikkeen. Kahden 

ylimmän kaulanikaman haavoittuvaisin kohta on axiksen etuosasta ylöspäin 

suuntautuva dens axis, jonka murtuma-alttius aiheuttaa selkäytimelle 

vauriovaaran.  

 

 

 

Kuva 1. Kaulanikamat IV ja VII. Vasemmalla hyvin havaittavissa kolmion muotoinen foramen 

vertebrale ja neliön muotoinen corpus. Nikamien koko pienenee siirryttäessä kohti kaularankaa. 

(18) 
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Selkäydin ulottuu aivorungon alueelta tasolle L1–L2, josta alkaa cauda equina, 

harva hermojuurikimppu. Selkäydin laajenee mm. kaularangan alueella tasoilla 

C5–T1, joilla hermosolukimppu on paksumpi.  

 

Kaularangan alueen selkäytimen poikittaisleikkeessä on havaittavissa H:n 

muotoinen kuvio harmaata ainetta. Kuvion dorsaaliosassa on kaksi takasarvea, 

joihin sensorinen informaatio tulee takajuurta pitkin. Ventraalisissa etusarvissa 

sijaitsevat motoristen hermojen soomat, joista etukautta poistuvat aksonit 

hermottavat poikkijuovaisia lihaksia. Selkäydinhermoja kaularangan alueella on 

kahdeksan paria (CI–CVIII). Hermot poistuvat selkärangasta nikamien välistä 

foramen intervertebraleja pitkin.  

 

 

Kuva 2: Selkäytimen poikkileikkaus. Harmaan aineen rakenteista näkyvät erityisesti etu- ja 

takajuuret (root) sekä etu- ja takasarvet (horn). (19) 

 

Selkäytimen poikkileikkauksessa valkea aine sijoittuu harmaan aineen 

ympärille ja koostuu selkäydinratojen aksoneista. Valkea aine jaetaan etu-, 

taka- ja sivujuosteisiin. Etujuosteessa sijaitsevat motorisista radoista tractus 

corticospinalis anterior, tractus vestibulospinalis medialis sekä tractus reticulo- 

ja tectospinalis. Kipua ja lämpötilaa aistivia sensorisia ratoja (nousevat radat) 

ovat esimerkiksi tractus spino-olivaris ja tractus spinothalamicus anterior.  

Sivujuosteessa sijaitsevat aivokuorelta interneuroneille ja etusarvien 

motoneuroneille laskeutuvat neuronit. Kyseessä on tärkeä rata nimeltä tractus 

corticospinalis lateralis sekä lähellä tätä toinen tärkeä rata: tractus 

rubrospinalis. Takajuosteessa kulkee somaattisilta mekanoreseptoreilta 
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nousevaa sensorista informaatiota, jota aivorungon tumakkeille välittävät 

fasciculus cuneatus ja fasciculus gracilis.  

 

Kuva 3: Oleellisimmat radat laskevista radoista (vihreä) ovat tractus corticospinalis sekä tractus 

vestibulospinalis ja nousevista (punainen) anterolateraalinen systeemi, tractus 

spinocerebellaris sekä takajuosteen radat. (20) 

 

1.1.2 Aivorunko 

 

Pons on osa aivorunkoa. Se sijaitsee mesencephalonin ja medulla oblongatan 

välissä aivorungon keskiosissa. Tällä alueella on runsaasti risteäviä ratoja, 

jotka ylittävät sen ventraalipuolen keskilinjan. Ponsin alueella sijaitsee tärkeitä 

tumakkeita mm. aivohermoilta VI–VIII.  

 

Vireystilaa säätelevä formatio reticularis kulkee ponsin yli ja säätelee tällä 

alueella myös mm. kehon asentoa välittämällä laskevaa informaatiota 

cerebellumiin. Anatomisesti dorsaalipinnalla sijaitsevat cerebellumin 

kiinnittymiskohdat, pikkuaivovarret. Ponsin takana ja cerebellumin edessä 

sijaitsee 4. aivokammio. 
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Mesencephalon sijaitsee anatomisesti ponsin yläpuolella ja diencephalonin 

alapuolella. Mesencephalonin dorsaalipinnalla sijaitsevat colliculukset superior 

ja inferior, jotka liittyvät näön ja kuulon aistimiseen.  

 

Ventraalipuolella puolestaan sijaitsevat mm. isoaivoihin kiinnittyvät pedunculi 

cerebri sekä liikkeitä säätelevät substantia nigra ja nucleus ruber. Lisäksi 

mesencephalonissa sijaitsevat tumakkeet aivohermoilta III ja IV. 

Mesencephalonin dorsaaliosassa sijaitsee 3. ja 4. aivokammioita yhdistävä 

aqueductus mesencephali.  

 

1.1.3 Isoaivojen anatomia 

 

Capsula interna on suuri aksonikimppu, joka yhdistää subkortikaalisen valkean 

aineen muihin aivojen osiin ja selkäytimeen. Erityisen suuri osa sen aksoneista 

kulkee talamukseen tai sieltä pois. Se sijaitsee diencephalonin lateraalipuolella 

ja muodostaa kapselin sen ympärille. Motorisista radoista mm. tractus 

corticospinalis ja tractus corticobulbaris kulkevat capsula internassa.  

 

Corpus callosum, aivokurkiainen, yhdistää aivopuoliskojen korteksit toisiinsa ja 

sitä pitkin kulkee kortikokortikaalisia yhteyksiä assosiaatiokuorille ympäri aivoja. 

Corpus callosum sijaitsee 1. ja 2. aivokammion yläpuolella.  

 

Centrum semiovale on anatomisesti epätäsmällinen valkean aineen alue 

isoaivojen frontaali- ja parietaalilohkoissa. Se sijaitsee korteksin ja tumakkeiden 

välissä ja havaitaan hemisfäärien aksiaalileikkeissä puoliovaalin muotoisena 

keskuksena, joka sijaitsee aivokammioiden yläpuolella.  

 

Corona radiata on isoaivokorteksilta lähtevä aksoniviuhka, joka jatkuu 

anteriorisesti centrum semiovalena ja kaudaalisesti capsula internana. Corona 

radiataa pitkin kulkevia ratoja ovat mm. tractus corticospinalis, tractus 

corticobulbaris ja tractus corticopontinus.  
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Kuva 4: 

Aivorungon osat 

(medulla, pons, 

mesencephalon eli 

midbrain ja 

diencephalon) sekä 

corpus callosum 

näkyvät kuvassa 

hyvin. (21) 

 

 

 

Kuva 5: 

Corona radiatan ja capsula internan 

sijainti. Yläosissa myös centrum 

semiovale (ei merkitty kuvaan). (22) 

 

 

 

 

1.2 DTI/Traktografia 

 

DTI on ei-invasiivinen menetelmä, jonka avulla voidaan kuvantaa valkean 

aineen ratoja aineen reittejä ja sensorimotorisia ratoja. Se perustuu 

vesimolekyylien mikroskooppisen lämpöliikkeen (Brownin liikkeen) 

kuvantamiseen vahvakenttämagneetilla. DTI:llä voidaan havaita esimerkiksi T2-

painotteista MRI:tä paremmin aivojen valkoisen aineen vauriot (6). Se on 

havaittu hyväksi selkäytimen kuvauskeinoksi myös muissa tutkimuksissa.  

 

Yleisin kuvauslaite on 1,5 T:n MRI ja käytetyimmät diffuusiopainotukset b = 0 

(ei diffuusiopainotusta) ja b = 500–1500 s/mm2. Tensoridatasta lasketaan 

Fractional Anisotropy (FA) ja Apparent Diffusion Coefficient (ADC) -kartat 

vokseleittain yhdistämällä vähintään kaksi eri diffuusiopainotteista kuvaa. 

Näistä kartoista valitaan erikseen tarkasteluun halutut alueet, ROI (Region of 

Interest). ROI-alueiden virheellinen valinta voi olla haitallista tulosten kannalta, 

joten sen vuoksi asian hoitavat kokeneet neuroradiologit. 
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Kuva 7: Perus-T2-painotteinen kuva (b = 0), jonka avulla on laskettu FA- ja RA-kartat (Rational 

Anisotropy). Oikealla ylhäällä on värikoodattu FA-kartta. (23) 

 

ROI:ssa veden diffuusio-ominaisuuksia kolmeen pääsuuntaan kvantifioimalla 

saadaan kolme ominaisvektoria ja niille arvot. Isotropia terminä tarkoittaa, että 

virtaus on kaikkiin suuntiin homogeenistä ja siten siis anisotropia tiettyjen 

virtaussuuntien selvempää erottumista. Anisotropiaa kuvataan 

diffuusiokartoissa ellipsoidilla ja ominaisarvot kuvastavat diffuusioellipsoidin 

akseleiden diffuusiokertoimia, eli tensorimatriisin ominaisarvot määrittävät 

ellipsoidin muodon.  Yhteensä mittaussuuntia ellipsoidissa on noin 20. Suurinta 

vesimolekyylien liikkuvuutta kuvataan pääakselin ominaisvektorin arvolla λ 1, 

joka määrittää diffuusion (tässä tapauksessa hermosyiden) pääasiallisen 

suunnan kyseisessä ellipsoidissa. (7–9) 

 

 

 

Kuva 8: Vasemmalta oikealle: ADC-kartta, FA-kartta ja diffuusion suuntaa osoittava värikartta 

(AP-suunta vihreä, cephalokaudaalisuunta sininen ja sivusuunta punainen). (24) 
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ADC-kartassa intensiteetti kuvaa kokonaisdiffuusion voimakkuutta. ADC on 

ellipsoidin ominaisarvojen keskiarvo. FA-kartassa intensiteetti kuvaa diffuusion 

suuntautumisen astetta. FA:n laskeminen tapahtuu ominaisarvojen avulla 

erillisellä kaavalla (kuva 6) ja skaalaus tehdään yleensä joko välille 0–1 tai 0–

1000. Skaalan maksimiarvo ilmaisee diffuusion tapahtuvan yhteen suuntaan. 

Värikoodattu FA-kartta ilmaisee diffuusion suunnan. 

 

 

Kuva 6: FA:n laskeminen ominaisarvoista. (25) 

 

Muita kuvista saatavia tai laskettavissa olevia suureita ovat mm. mean 

diffusivity (MD), volume ratio (VR), fibers per voxel (FpV) ja radial diffusion 

coefficient kahden vähäisemmän ominaisarvon keskiarvona (λ 23). Yleisimmin 

käytetyt parametrit ovat FA ja ADC.  

 

DTI-muuttujista FA:n on osoitettu laskevan mm. masennustiloissa (10), 

kontralateraaleissa pyramidaaliradoissa hemipareesissa (7) ja kroonisissa 

leesioissa (11). FA:n on osoitettu iän myötä laskevan ja MD:n nousevan (12), 

mutta näiden muutosten suuruus on minimaalista.  

 

ADC:n muutoksista vaurioalueella on vaihtelevaa tietoa. Toisaalta sen on 

havaittu laskevan merkitsevästi (13), toisin kuin esimerkiksi eräässä 

korealaisessa tapausselosteessa, joka ilmoitti ADC:n joko nousevan 

(primaarileesiot) tai säilyvän ennallaan (degeneroitunut rata) (14). Toisaalta on 

tiedossa, että todennäköisesti ADC kasvaa akuuttivaiheessa, jonka jälkeen  se 

laskee hieman ja vamman kroonistuessa nousee jälleen. Tutkimuksia on 

aiheesta erittäin vähän. 

 

Diffusiviteettia hyödyntämällä diffuusiotensoritraktografia -menetelmällä 

voidaan rekonstruoida valkoisen aineen ratoja. Tämä visualisointikeino 

helpottaa ratojen sijainnin havaitsemista esimerkiksi leikkauksissa. 

Traktografiakuvat luodaan käyttäen kolmen suunnan värikoodausta: 
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cephalokaudaalisuuntaan sininen, anteroposteriorisuuntaan vihreä ja oikealta 

vasemmalle punainen (15).  

 

 

Kuvat 9 ja 10: Traktografiakuvia. DTI-datasta muodostettu fiber tracking -kuva.(26–27) 

 

 

1.3 ASIA-luokitus 

 

ASIA-luokitus kuvastaa selkäydinvamman astetta. Arvioitaessa ASIA-luokitusta 

testataan ihotunto jokaiselta dermatomilta sekä terävällä että tylpällä esineellä. 

Lisäksi arvioidaan lihasvoima sekä ylä- että alaraajoista. Näiden testien avulla 

saadaan pistemäärä, joka osoittaa ASIA-luokan. Hermostollisen vaurion taso 

on ylin nikamaväli, jolla motoriset ja sensoriset toiminnot ovat vielä normaalit. 

Hermovamma voi olla murtuman ylä- tai alapuolella, eikä diagnoosi välttämättä 

kerro vammatasoa. (16) 

 

ASIA-luokka A tarkoittaa, että aivoyhteydet ovat kokonaan poikki. Luokka B:ssä 

on vamman alapuolella tuntoa jäljellä. Luokka C:ssä tunnon lisäksi on myös 

vähäistä lihasvoimaa. Luokka D on kuin luokka C, mutta lihastoiminta 

kuvaillaan kohtalaiseksi. (16) 

 

1.4 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tetrapareesipotilaiden (kaikkien 

raajojen osittainen tai täydellinen halvaus) selkäydinvammojen radiologisia 

muutoksia diffusion tensor -kuvauksella (DTI) ja traktografialla.  
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Riittävästi aineistoa DTI:n käytöstä selkäytimen vammojen tunnistamisessa ei 

vielä ole kliinisiin sovelluksiin asti käytettäväksi, joten tutkimukset ovat tarpeen.  

 

Radiologisia muutoksia apuna käyttäen tavoitteena on tutkia, mitä kaularangan 

vaurion saaneilla potilailla radoille tapahtuu leesiokohdan yläpuolella. Tarkoitus 

on edetä aina aivoihin asti tarkastelemaan ratojen diffusiviteetin muutoksia 

kuudessa aivojen tai aivorungon rakenteessa: basillar pons, mescencephalon, 

capsula interna, corpus callosum, corona radiata ja centrum semiovale. 

Vastaavia tutkimuksia ei lukuisista etsinnöistä huolimatta löytynyt, eikä 1,5 T:aa 

tehokkaampaa 3 T:n kenttävoimakkuutta ole vielä käytetty DTI-tutkimuksissa. 

 

Tutkimuksen hyödyt painottuvat välillisiin hyötyihin tulevaisuudessa.  

Tavoitteena on, että tämän jälkeen ymmärtäisimme hieman paremmin 

selkäydinvammojen mekanismeja sekä DTI-kuvantamisen merkitystä niiden 

paikantamisessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä radoille tapahtuu 

siirryttäessä kaulaytimen leesioalueelta kohti isoaivokuorta. Mekanismien 

ymmärtämisen myötä on mahdollista alkaa kehittää täsmällisempiä 

hoitomuotoja nykyisellään hoitojen ulottumattomissa olevalle selkäytimelle.  

Hernesniemi (17) toteaa neurokirurgian tulevaisuudennäkymistä seuraavaa: 

”Kuntoutus on laajaa ja intensiivistä, ja sen apuna on kanta- tai muiden solujen 

siirto aivojen ja selkäytimen sekä hermojen vaurioiden korjaamiseksi.” Ennen 

kuin voimme antaa esimerkiksi edellä mainittuja kantasoluhoitoja, on meidän 

selvitettävä vammojen etiologia nykyistä tarkemmin. 

 

 

2 Tutkimusaineisto ja metodit 

 

 

Tutkimus on tyypiltään kokeellinen analyyttinen tutkimus ja asetelmana on 

tapaus-verrokkiasetelma. Myös retrospektiivistä kohorttia käytetään 

apukeinona. Tulokset analysoidaan käyttäen SPSS:ää (SPSS 17.0, SPSS 

Inc.).  

 

Aineistona tutkimuksessa olivat Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) 

neurokirurgian osaston leikkaussalipäiväkirjaan merkityt tetrapareesipotilaat,  



11 
 

joista tutkimukseen osallistui 5 kpl. Verrokkeina olivat Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin (PSHP) kuvantamiskeskuksen projektiin osallistuneet henkilöt 

(n = 30). Kuvaukset suoritettiin TAYS:ssa.  

 

Tutkittavat kuvattiin 3,0 T:n MRI-laitteella diffuusiopainotuksilla b = 0 s/mm2 ja b 

= 1000 s/mm2. Tarkastelualueiksi otettiin sekä kaularanka että aivot (ja 

aivorunko). ROI:t piirrettiin ensin kaularangan alueella kolmelle tasolle: leesio 

sekä leesiotasosta nikaman verran ylös- ja alaspäin. Näillä kolmella tasolla 

aksiaalileikkeissä ROI:ta piirrettiin neljä kappaletta: anterior, posterior, lateral 

left ja lateral right. Aivojen ja aivorungon alueella ROI:t piirrettiin sekä 

vasemmalle että oikealle aivopuoliskoille seuraaviin rakenteisiin: basillar pons, 

mesencephalon, capsula interna, corona radiata ja centrum semiovale. Corpus 

callosumiin ROI:t piirrettin eteen, keskelle ja taakse.  

 

ROI:den pikselikoko vaihteli verrokeiden arvoista 4–20 tapausten arvoihin 2–

21, corpus callosumin alueella ROI:den pikselikoot olivat puolestaan välillä  

37–221 (tapaukset) ja 31–300 (verrokit). ROI:den sijoittelun hoitivat 

neuroradiologit. Jokaisessa ROI:ssa saatiin pikselikohtaiset arvot FA:lle ja 

ADC:lle ja näiden keskimääräistä arvoa käytettiin tutkimuksessa jokaisen ROI:n 

kohdalla. FA skaalattiin välille 0–1000.  

 

2.1 Potilasaineisto 

 

Potilaita tutkimukseen osallistui alun perin kuusi, joista yksi perui klaustrofobian 

vuoksi. Potilasaineisto oli tetrapareesin etiologian ja vaikeusasteen kannalta 

varsin heterogeeninen. Viidestä tutkimukseen osallistuneesta potilaasta neljällä 

oli altistavana tekijänä spinaalistenoosi ja yhdellä tetrapareesi johtui 

traumaperäisestä nikamasubluksaatiosta. Jokaisella potilaalla, jolle oli 

määritetty ASIA-luokka, oli luokkana D (eli vammatason alapuolella on tallella 

tuntoa ja kohtalaista lihasvoimaa). Pienen potilasmäärän vuoksi on mielekästä 

esitellä lyhyesti jokaisen potilaan tetrapareesin syyt ja seuraukset. Tämä auttaa 

myös lopussa tehtävää tulosten analyysiä.  

 

Potilas 1:llä oli stenoosia nikamavälillä C V–VI. Hänellä oli pitkän aikavälin 

stenoosia ja vuoden takainen avarrusleikkaus takanaan. Potilaalla oli vaikea 



12 
 

kipuoireyhtymä, joka haittasi leikkauksen aiheuttamien hyötyjen kokemista. 

Avarrusleikkauksen jälkeen käsien kömpelyys lievittyi ja alaraajojenkin voima 

parantui hieman. Kävely onnistui kahden sauvan avulla, lyhyet matkat jopa 

ilman sauvoja. ASIA-luokitusta ei ollut määritetty.  

 

Potilas 2 puolestaan oli tetrapareettinen traumaperäisen nikamaluksaation 

vuoksi. Ennen leikkausta alaraajat olivat olleet pleegiset (täydellinen halvaus). 

Sensoriset vauriot olivat nikamatason C IV alapuolella ja motoriset C V:n 

alapuolella. Kuvaushetkellä oikean puolen raajoissa oli vasenta puolta 

vahvempi lihasvoima. Kävely onnistui kyynärsauvojen ja rollaattorin kanssa. 

ASIA-luokka oli D.  

 

Potilas 3 oli stenoottinen (nikamaväli C V-VII). Hän oli pitkäaikainen 

reumaatikko, jolla stenoosi pahentuessaan oli alkanut oireilla. Sensorisen 

toiminnan nikamataso oli vasemmalla C II ja oikealla C V. Potilas oli hyvin 

lieväoireinen ja käveli ilman tukea. Oikea käsi puutui ja siinä oli myös vähän 

sensorista heikkoutta. ASIA-luokka oli D.  

 

Potilas 4:llä oli myös myötävaikuttavana tekijänä spinaalistenoosi. Hänellä se 

oli nikamavälillä C III–V.  Potilaalle tehtiin vuosi sitten nikamien avarrusleikkaus, 

jonka ansiosta plegia lievittyi. Ennen leikkausta käsissä ei ollut distaalisesti 

motoriikkaa eikä alaraajoissa painovoiman voittavaa voimaa. Leikkauksen 

jälkeen potilas siirtyi jatkokuntoutukseen, eikä hänen nykytilastaan ollut enää 

dataa saatavilla.  

 

Potilas 5:llä altistavana tekijänä oli nikamavälin C IV–VII stenoosi. 

Traumaperäinen murtuma tasolla C V–VI aiheutti nirhauman selkäytimeen ja 

tästä seurasi tetraplegia. Leikkauksen jälkeen sensorinen vammataso oli C IV 

ja motorinen C VIII. Kädet olivat kömpelöhköt, mutta kävely luonnistui 

kyynärsauvojen avulla. ASIA-luokka oli D.  
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2.2 Potilaiden yksilöllinen tarkastelu 

 

Ennen tilastollista testaamista jokaisen potilaan FA- ja ADC-arvoja tarkasteltiin 

silmämääräisesti muodostamalla potilaskohtaiset kuvaajat. Kuvaajien x-

akselille asetettiin kahdeksan eri pistettä: leesio, leesion yläpuolinen kaularanka 

sekä em. kuusi aivojen rakennetta. Jokaiseen näistä pisteistä piirrettiin 

vastaavat FA:n ja ADC:n arvot y-akselille. Tarkoitus oli havainnollistaa 

muuttujien trendiä eri rakenteiden välillä, joten rakenteen oikean ja vasemman 

puolen välille ei tehty eroa kuvaajaa piirrettäessä vaan molemmat puolet 

piirrettiin samanlaisena pisteenä.  

 

Silmämääräiseen arviointiin käytettiin kolmenkymmenen verrokin 

rakennekohtaisia keskiarvoja (taulukko 1). Arvot pyöristettiin kuvaajan 

lukemisen helpottamiseksi vielä lähimmän viidenkymmenen tarkkuudelle.  

 

Taulukko 1: Verrokkien rakennekohtaiset FA:n ja ADC:n keskiarvot (myös aivopuoliskojen 

välillä otettu keskiarvot) pyöristettynä lähimmän viidenkymmenen tarkkuudelle. 

 FA ADC 
Basillar pons 650 750 
Mesencephalon 800 750 
Capsula interna 750 700 
Corona radiata 500 650 
Centrum semiovale 500 700 
Corpus callosum 800 800 

 

2.3 Potilaiden tapaus-verrokkitutkimus 

 

Alkutunnustelun jälkeen tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: tapaukset (ryhmä 

1, n = 5) ja verrokit (ryhmä 2, n = 30). Kaularangan alueen vamman saaneiden 

FA:ta ja ADC:tä lähdettiin aivojen alueella tutkimaan siten, että kaikkia kuutta 

aivojen rakennetta verrattiin verrokkien vastaaviin. Käytännössä siis tutkittiin, 

oliko numeerisen muuttujan jakauma (esim. vasemman aivopuoliskon 

basillaarisen ponsin FA) verrokeilla yhtä suuri kuin tapauksilla ja oliko tämä 

mahdollinen ero merkitsevä.  

 

Jakaumien normaalius arvioitiin niiden tilastollisten ominaisuuksien perusteella, 

sillä havaintomäärät olivat liian pienet (n ≤ 50) kolmogorov-smirnovin 

normaalisuustestiä varten. Mikäli jakauma olisi normaali, vinouden (skewness) 
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tuli sijoittua välille -0,5–0,5 ja huipukkuuden (kurtosis) välille -1,0–1,0. Lisäksi 

nyrkkisäännön mukaan vinous eikä huipukkuus ei saa olla yli kaksi kertaa niin 

suuri kuin niiden std error -arvot. Tämän perusteella jokainen jakauma 

määritettiin joko normaalijakautuneeksi tai vinoksi jakaumaksi.  

 

Vain kolmen muuttujan jakaumat olivat normaalijakautuneet samanaikaisesti 

molemmissa ryhmissä: ADC vasen basillar pons, ADC oikea centrum 

semiovale ja ADC corpus callosum edestä. Näiden kolmen muuttujan 

vertailussa käytettiin tunnuslukuina keskiarvoa ja keskihajontaa sekä 

testauksessa riippumattomien otosten t-testiä (kategorinen ja numeerinen 

muuttuja, molemmat ryhmistä normaalijakautuneita). Muutoin testaamiseen 

käytettiin Mann-Whitneyn testiä (kategorinen muuttuja ja numeerinen muuttuja, 

molemmat tai toinen ryhmistä vinosti jakautunut). Tunnuslukuina 

jälkimmäisessä olivat mediaani sekä minimi- ja maksimiarvot.  

 

Lopuksi vielä tehtiin tarkempi kokoova taulukko, johon otettiin mediaanien 

sijasta tarkasteluun keskiarvot. Näitä keskiarvoja verrattiin potilaiden 

keskiarvoihin tarkoituksena havainnollistaa arvojen muutoksia. Taulukon 

keskiarvoja verrattiin riippumattomien otosten t-testillä.  

 

 

3 Tulokset 

 

 

3.1 Potilaiden yksilöllisen tarkastelun tulokset 

 

Silmämääräisten arvioiden yhteenvetona neljällä ensimmäisellä potilaalla 

yhteistä oli mesencephalonin korkeahko FA ja FA:ta matalampi ADC. Kahdella 

ensimmäisellä potilaalla corona radiatassa oli matala FA. Potilailla 1, 4 ja 5 oli 

centrum semiovalen FA:ssa poikkeavaa.  
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Kuvaaja 1: Leesioalueella ja sen yläpuolisessa kaularangassa on hyvin matala FA ja korkea 

ADC. Silmämääräisesti matala FA on havaittavissa basillaarisessa ponsissa, corona radiatassa 

ja centrum semiovalessa. 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 2: Potilaalla leesioalueella on havaittavissa sijainnista riippuvaa poikkeamaa FA:ssa ja  

ADC:ssä. Kraniaalisesti leesioalueeseen nähden FA on matala ja ADC korkea. 

Mesencephalonissa FA on korkea ja ADC matala, corona radiatassa on päinvastoin.  

 

 

 

Potilaan 1 FA- ja ADC-arvot 
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Kuvaaja 3: Leesioalueella FA on alarajoilla ja osa ADC-arvoista on korkeita. Tyyppilöydös 

matala FA ja korkea ADC on selvemmin havaittavissa leesion yläpuolisen nikaman alueella.. 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 4: Selvästi matala FA ja korkea ADC leesioalueella ja sen yläpuolella. Basillaarisessa 

ponsissa on lievästi samanlaista trendiä. FA on centrum semiovalessa lievästi koholla.  
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Potilaan 4 FA- ja ADC-arvot 
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Potilaan 5 FA- ja ADC-arvot 
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Kuvaaja 5: Leesioalueella ja sen yläpuolella näkyvät samat löydökset kuin monilla muillakin 

potilailla: korkea ADC ja matala FA. Tällä potilaalla kuitenkin näkyy myös mesencephalonissa 

ja centrum semiovalessa korkeahko ADC ja matalahko FA. 

 

Taulukko 2: Testeissä merkitseviksi osoittautuneet muuttujat. Lukuarvot on pyöristetty kolmen 

numeron tarkkuudelle lukemisen helpottamiseksi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tapaus-verrokkitutkimuksen tulokset 

 

Tapaus-verrokkiasetelmalla tutkittaessa ryhmien 1 ja 2 välillä Mann-Whitney U -

testissä havaittiin neljän eri ryhmän arvoissa merkitsevä ero (taulukko 2). 

Oikean capsula internan ADC oli aivan merkitsevän rajalla (p = 0,053), joten se 

otettiin mukaan taulukkoon. 

ADC oikea mesencephalon Tapaukset Verrokit 
Mediaani 682 760 

Maksimiarvo 
Minimiarvo 

824 
637 

894 
617 

Mann-Whitney U:n p-arvo 0,048 
 

ADC vasen centrum semiovale Tapaukset Verrokit 
Mediaani 772 713 

Maksimiarvo 
Minimiarvo 

814 
692 

801 
587 

Mann-Whitney U:n p-arvo 0,027 
 

ADC vasen corona radiata Tapaukset Verrokit 
Mediaani 709 649 

Maksimiarvo 
Minimiarvo 

1045 
682 

794 
571 

Mann-Whitney U:n p-arvo 0,003 
 

FA corpus callosum keskeltä Tapaukset Verrokit 
Mediaani 802 637 

Maksimiarvo 
Minimiarvo 

891 
773 

815 
486 

Mann-Whitney U:n p-arvo 0,001 
 

ADC oikea capsula interna Tapaukset Verrokit 
Mediaani 742 692 

Maksimiarvo 
Minimiarvo 

776 
681 

763 
608 

Mann-Whitney U:n p-arvo 0,053 
 

ADC corpus callosum edestä Tapaukset Verrokit 

Keskiarvo 
Keskihajonta 

820 
109 

752 
52,3 

t-testin p-arvo 0,03 
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FA:n merkitseviä muutoksia ei havaittu muualla kuin corpus callosumin 

keskiosassa, jossa tapausten mediaani (md = 802) oli selvästi verrokkeja 

suurempi (md = 637). ADC:n merkitseviä muutoksia havaittiin corpus 

callosumin etuosassa (tapauksilla arvo oli korkeampi: md = 820 ja md = 752), 

oikeassa mesencephalonissa (tapauksilla arvo oli hieman alhaisempi: md = 

682 ja md = 760), vasemmassa corona radiatassa (tapauksilla arvo oli 

suurempi: md = 709 ja md = 649 sekä) vasemmassa centrum semiovalessa 

(tapauksilla arvo oli suurempi: md = 772 ja md = 713). 

 

Tämän lisäksi tehtiin myös kokoava taulukko, jossa käytettiin tunnuslukuina 

keskiarvoja:  

 

Taulukko 3. Potilaiden ja verrokkien keskiarvojen vertailu t-testillä. Varmennettuna P < 0,05 on 

tilastollisesti merkitsevä arvo ja p < 0,10 on tilastollisesti suuntaa-antava arvo. Merkitsevät arvot 

on merkitty punaisella. Suuntaa-antavat sekä suuntaa-antavuuden rajoilla olevat arvot on 

merkitty sinisellä. 

   Potilaat Verrokit  Potilaat Verrokit  

   FA FA 
p-
arvo ADC ADC p-arvo 

Basillar pons oikea keskiarvo 594,5 647,1 0.374 784,7 712,2 0.069 

  SD 95,4 84,84  69,8 84,18  

 vasen keskiarvo 647,1 658,9 0.795 734,7 704 0.953 

  SD 107 61,29  62,3 43,82  

Mesencephalon oikea keskiarvo 808,6 854,4 0.712 699,9 721,6 0.059 

  SD 48,3 60,52  72,2 70,17  

 vasen keskiarvo 825,3 850,7 0.768 735,2 700,4 0.898 

  SD 129,8 53,69  187,8 67,67  

Capsula interna oikea keskiarvo 682,6 734,8 0.069 734,1 699 0.019 

  SD 52,6 52,09  39,8 28,31  

 vasen keskiarvo 710,0 733,6 0.394 702,0 671,1 0.371 

  SD 23,2 45,86  56,9 37,1  

Corona radiata oikea keskiarvo 434,1 484,3 0.114 706,0 647,2 0.030 

  SD 49,6 55,46  64,7 27,54  

 vasen keskiarvo 431,4 535,6 0.028 796,3 640,2 0.106 

  SD 106,2 63,43  154,6 38,57  
Centrum 
semiovale oikea keskiarvo 544,3 502,0 0.187 735,2 684,9 0.108 

  SD 85,9 56,26  43,2 36,45  

 vasen keskiarvo 501,8 507,3 0.873 771,4 690,5 0.012 

  SD 137,4 71,1  49,9 40,79  
Corpus 
callosum edestä keskiarvo 782,6 833,6 0.169 819,9 758,4 0.237 

  SD 76,9 41,4  108,9 67  

 keskeltä keskiarvo 816,8 750,3 <0.001 836,9 754,7 0.422 

  SD 49,7 48,1  45,8 72,8  

 takaa keskiarvo 877,9 856,4 0.465 689,8 713,3 0.449 

  SD 44,4 55,4  55,3 54,7  
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4 Pohdinta 

 

 

Tutkimuksen ensisijainen pohdintaa haittaava tekijä oli potilasaineiston 

vähäisyys. Viisi potilasta eivät muodosta kovin hyvää otosta verrokkeihin (n = 

30) nähden, mutta silti jonkinasteisia trendejä oli näiden viidenkin potilaan 

avulla havaittavissa. Nämä trendit saattavat antaa aihetta lisätutkimuksille. 

Tuloksia analysoitaessa täytyy jokaisessa johtopäätöksessä pitää mielessä 

potilasaineiston vähäisyys ja potilasaineiston heterogeenisuus.  

 

Selkäydinvamman vaikeusaste vaihteli kaikilla potilailla ja heikkous oli erilaista 

(vaikkakin valtaosalla oli ASIA-luokka D). Toisilla vamma oli hyvinkin lievä ja 

toisilla hyvinkin vaikea. Tetraplegiaa ei esiintynyt kellään. Ennen leikkausta 

monella potilaalla oli jopa pleegisiä oireita, mutta ajan myötä toimintakykyä oli 

saatu palautettua. On mahdotonta sanoa, mikä osuus on ollut kuntoutuksella ja 

mikä osuus mahdollisella regeneraatiolla. Regeneraation arviointi olisi vaatinut 

DTI-arvojen tarkastelun ajan funktiona, mutta seurantaan ei tässä 

tutkimuksessa ollut mahdollisuutta.  

 

Stenoosi oli yhteinen tekijä neljällä potilaalla viidestä. Viidennellä potilaalla syy 

oli traumaperäinen nikaman luksaatio. Stenoositaso vaihteli suuresti ja 

stenoosia löytyi oikeastaan atlaksen ja axiksen alta koko kaularangan alueelta. 

Yleensä potilaskohtaiset stenoottiset muutokset ulottuivat yhden nikamavälin 

alueelle, mutta eräällä potilaalla ne ulottuivat kahden ja toisella kolmen 

nikamavälin alueelle. 

 

4.1 Potilaiden yksilöllisen tarkastelun pohdinta 

 

Kuvaajien 1–5 silmämääräinen arviointi ei ole erityisen tarkka. Kuvaajat eivät 

ole kovin tarkkoja, eivätkä myöskään rakenteiden pyöristetyt keskiarvot anna 

tarkkoja tuloksia. Tarkoitus oli kuitenkin vain tehdä huomioita mahdollisista 
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poikkeavuuksista tilastollista testausta auttamaan. Oleellisempaa on liikkua 

oikeassa suuruusluokassa kuin tarkoissa luvuissa. Mitään lopullisia 

johtopäätöksiä ei pelkkien silmämääräisten kuvaaja-arvioiden perusteella voi 

tehdä, mutta potilaiden oireistoihin verraten muutamia mielenkiintoisia asioita 

tuli esille.  

 

Potilaalla 1 leesioalueella tyyppilöydös on erittäin selkeästi nähtävissä: matala 

FA ja korkea ADC. Ne viestivät diffuusion olevan tuolla alueella voimakkaan 

isotrooppista. Myös nikaman verran leesioalueen yläpuolelta on DTI:ssä 

havaittavissa samat vauriota osoittavat muutokset. Corona radiatassa 

havaitaan voimakkaasti sama ilmiö kuin leesioalueellakin: matala FA ja korkea 

ADC. Muut arvot olivat silmämääräisesti arvioiden normaalitasoilla. 

Leesioalueen löydökset olivat tetrapareesipotilaalle sopivia, mutta 

mielenkiintoisinta oli se, että tällä potilaalla myös corona radiatan FA laski 

vasemmalla aivopuoliskolla oikeaa voimakkaammin. Ottaen huomioon, että 

kaikkein alhaisin FA ja korkein ADC löytyi potilaalta leesioalueen 

aksiaalileikkeen anteriorisesta osasta (FA = 265, ADC = 1195,5), voi löydös 

viitata hyvinkin kortikospinaaliradan leesioon.  

 

Potilaalla 2 puolestaan kuvaajan 2 perusteella leesioalueen reaktio on hyvinkin 

vaihteleva. Tyyppilöydökset ovat havaittavissa leesiotason aksiaalileikkeen 

oikealta ja vasemmalta puolelta. Vahvimmat muutokset ovat oikealla puolella 

(FA =  119, ADC = 1588,8), kun taas vasemmalla lievemmät (FA = 392,6, ADC 

= 844,6). Posteriorisesti oltiin melkein normaaliarvoissa, ja anteriorisesti 

tulokset olivat jopa päinvastaisia (FA = 925, ADC = 502,1). Korkea FA ja matala 

ADC viittaisivat siihen, että virtaus tapahtuu lähes yhteen suuntaan täällä 

(huom. FA:n skaala 0–1000). Eräs mahdollinen selitys ilmiölle voisi olla 

anterioristen kortikospinaaliratojen kompensaatio lateraalisten 

kortikospinaaliratojen vaurioon. Mielenkiintoinen havainto on myös, että 

potilaskertomuksen mukaan potilaan lihasvoima oli oikean puolen raajoissa 

vasenta puolta vahvempi, mutta leesioalueella oikean puolen FA ja ADC olivat 

liki katastrofaaliset. Paradoksaalisesti kyllä leesioalueen kraniaalipuolella FA ja 

ADC olivat tetrapareesioirestoon sopivia. Muut aivojen rakenteet olivat 

suunnilleen viitearvojen tasolla.  
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Potilaalla 3 oli spinaalistenoosin kautta vähitellen syntynyt tetrapareesi, joka oli 

erittäin lieväoireinen verrattuna traumapotilaisiin. Tämä lieväoireisuus näkyi 

varsin hyvin DTI-tuloksissa. Vain leesioalueen kraniaalipuolen 

aksiaalileikkeessä oikealla näkyi alhainen FA ja korkeahko ADC (FA = 347,6, 

ADC = 871,4), mikä on outoa, sillä leesioalueella vahvoja muutoksia ei ollut 

havaittavissa. Potilaalla ilmeni oikean käden puutumista, mikä todennäköisesti 

selittyy oikean puolen arvojen heilahduksilla. Potilaan aivojen DTI-arvot olivat 

melko tasaisesti viitearvojen läheisyydessä, eikä mitään radikaalia muutosta 

ollut havaittavissa.  

 

Potilaalla 4 oli tilanne ennen leikkausta erittäin huono: käsissä ei ollut 

distaalista motoriikkaa eikä alaraajoissa painovoiman voittavaa voimaa. 

Leikkauksen jälkeen tilanne oli hieman lievittynyt, mutta DTI:ssä oli edelleen 

havaittavissa selvästi koko leesioalueen matala FA ja korkea ADC, joka jatkui 

vielä leesiosta kraniaalisesti. Muiden aivojen rakenteiden DTI-arvot olivat, 

kummallista kyllä, varsin hyvin viitealueiden läheisyydessä. Muutokset ovat 

kaularangan alueella kiistattomat, mutta kliinisiin oireisiin sovittaminen oli 

vaikeaa, sillä jatkokuntoutuspaikan tietoja ei ollut saatavilla.  

 

Potilaalla 5 olivat kaikki DTI-arvot  kaularangan leesioon sopivia, mutta 

posteriorisesti löydökset olivat voimakkaimmat (FA = 269,8, ADC = 1916). 

Sairaskertomuksen perusteella tämä sopii löydökseen, sillä traumaperäinen 

murtuma oli nikamatasoilla C V–VI, kun sensorinen vammataso oli 

nikamatasolla C IV ja motorinen C VIII. Sensorista informaatiota kuljettava 

takajuosterata oli leesioalueella vaurioituneempi kuin motoriset radat, mikä 

näkyi DTI-arvoissa. Posteriorinen DTI-arvojen heilahdus korjaantui mentäessä 

nikaman verran kraniaalisuuntaan leesiosta, missä kaikki arvot viittasivat 

kaularankavammaan. Vasemman puolen mesencephalonissa viitearvoihin 

nähden oli matala FA ja korkea ADC, jonka syntyperä jää hämärän peittoon, 

sillä muut arvot noudattivat melko hyvin arvioita. 

 

Kaikilla potilailla oli melko kiistattomasti havaittavissa leesioalueen DTI-arvojen 

jonkinlainen reaktio vammaan, samoin kuin leesioalueen yläpuolellakin. Ainoa, 

mikä jäi arvoitukseksi oli ylempien aivojen rakenteiden reaktio kaularangan 

vammaan. Yhdellä potilaalla esiintyi huomioitavia muutoksia corona radiatassa, 
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toisella mesencephalonissa. Näiden tulosten varjolla ei ole mahdollista 

selvittää, oliko kyseessä vaurioon liittyvä mekanismi vai ainoastaan fysiologinen 

poikkeavuus viitearvoista. Pienen ja heterogeenisen potilasmäärän vuoksi 

yksilöllinen tarkastelu lienee hedelmällisin, sillä tapaus-verrokkiasetelmalla 

tulee helposti yleistyksiä. Käyn kuitenkin tulokset läpi ja niissä mahdollisesti 

ilmenneet poikkeavuudet.  

 

4.2 Tapaus-verrokkitutkimuksen pohdinta 

 

Tapaus-verrokkiasetelman mukaan tapausten ADC oli merkitsevästi muuttunut 

neljässä aivojen osassa (taulukko 2):  

1) Oikea mesencephalon (mediaani 82 pienempi kuin verrokkien) 

2) Vasen centrum semiovale (mediaani 59 suurempi kuin verrokkien)  

3) Vasen corona radiata (mediaani 60 suurempi kuin verrokkien)   

4) Corpus callosum edestä (keskiarvo 68 suurempi kuin verrokkien) 

 

FA oli tapausten ja verrokkien välillä merkitsevästi muuttunut vain yhdellä 

alueella:  

1) Corpus callosum keskeltä (mediaani 165 suurempi kuin verrokkien) 

 

Pienen potilasmäärän vuoksi outliereitä ei lähdetty rajaamaan, joten minimit ja 

maksimit antavat toisinaan varsin suuren vaihteluvälin. ADC:n tilastollisesti 

merkitsevät muutokset olivat erittäin pieniä suhteessa siihen, että arvot olivat 

välillä 600–1000. Vasemman puolen ADC oli noussut sekä centrum 

semiovalessa että corona radiatassa, samoin kuin etuosan corpus 

callosumissa. Tämän tuloksen mukaan suuret isoaivokuorelta viestejä vievät 

aksonikimput, aivopuoliskojen välillä viestejä vaihtavat aksonikimput sekä 

valkean aineen centrum semiovale kasvattaisivat satunnaisdiffuusion suuruutta. 

Satunnaisdiffuusion kasvaminen tarkoittaa todennäköisesti ratojen 

tuhoutumisen seurauksena vallitsevaa kaaosta.  

 

Corpus callosumin keskiosan FA nousee selvästi. Tämä tarkoittaa, että corpus 

callosumissa diffusiviteetti kohdistuu lähinnä yhteen suuntaan. Tämä voisi olla 

merkki selvästi muuttuneista  ratayhteyksistä ja uudenlaisesta 
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kommunikaatiosta aivopuoliskojen välillä. Siitä, onko kyseessä 

kompensaatiomekanismi vai komplikaatio, ei ole varmuutta.  

 

Taulukosta 3. t-testin turvin analysoimalla saatiin tulokseksi, että  

1) Oikean basillaariponsin ADC nousee suuntaa-antavasti potilailla, kun  

taas oikean mesencephalonin ADC laskee suuntaa-antavasti potilailla.  

2) Oikea capsula interna käyttäytyy klassisesti: FA laskee (suuntaa-

antavasti) ja ADC nousee (merkitsevästi).  

3) Oikean corona radiatan ADC nousee merkitsevästi, vasen suuntaa-

antavasti. Vasemman corona radiatan FA laskee merkitsevästi. 

4) Vasemman centrum semiovalen ADC nousee merkitsevästi, samoin 

keskicorpuscallosumin FA.  

 

Nämä on merkitty selkeämmin luvun 3.2 taulukkoon 3. Tulokset ovat hyvin 

samanlaisia t-testillä ja Mann-Whitneyllä. Suuntaa-antavuus todennäköisesti 

muuttuu merkitsevyydeksi, kun potilasmäärä on suurempi. Oleellisinta on 

huomata, että potilailla selvästi tapahtuu muutoksia, joita ei pieni potilasmäärä 

selittäne.  

 
4.3 Yhteenveto 

 

Tilastolliset tulokset ovat hyvinkin vaihtelevia. Mitään yleispätevää ei saatujen 

tulosten valossa pysty päättelemään. Tarkastelujen perusteella vaikuttaisi 

pikemminkin siltä, että valtaosassa aivojen keskeisiä rakenteita tapahtuu 

muutoksia diffuusioparametreissa. Kokoavissa taulukoissa saatiin viidelle 

muuttujalle merkitsevä p-arvo ja toiselle viidelle suuntaa-antava p-arvo. 

Kahdestakymmenestäkuudesta muuttujasta siis kymmenen oli ainakin suuntaa-

antavalla tasolla (joka todennäköisesti muuttuu merkitseväksi potilasmäärän 

noustessa). Kaularangan leesiotasolla monilla potilaista oli yhtä 

paradoksaalista poikkeusta lukuunottamatta havaittavissa selvää FA:n laskua 

ja ADC:n nousua.   

 

Ainoa, joka selvästi nousi monessa tarkastelutavassa mielenkiintoisten 

ilmiöiden listalle, oli corpus callosum, jonka alueella tapahtui muutoksia 

pareesipotilailla. Corpus callosumissa siis verrokkeihin nähden FA nousi 
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keskiosissa ja ADC etuosissa. Niin kuin yllä olevasta huomaa, ovat tulokset 

ristiriitaisia. Tästäkin huolimatta sen päätelmän voi tehdä, että näiden tulosten 

valossa corpus callosumissa tapahtuu pareesipotilailla jotain muutoksia, joita ei 

terveillä verrokeilla tapahdu. Mielessä täytyy kuitenkin pitää kuvausmenetelmän 

virhemahdollisuudet ja pieni potilasaineisto.  Asia vaatii lisätutkimuksia 

laajemmalla potilasjoukolla.  
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