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Jussi Posti: Kasvain aivoissa – sähköt sekaisin pahemman kerran 

Aivokasvaimet ovat pelätyimpiä sairauksia, eikä niillä ole tyypillistä oirekuvaa. 
Erilaisia keskushermostokasvaimia on laskutavasta riippuen lähes sata, mutta 
tavanomaisesti käytännön lääkärit tapaavat vain neljän-viiden yleisimmän 
tyypin kasvaimia.  

Alkuperäisiä keskushermostokasvaimia todetaan maassamme vuosittain noin 
tuhat, ja niistä 90 prosenttia on aivokasvaimia. Päivystyksellisen 
tietokonetomografian ja päiväaikaisen magneettikuvauksen hyvä saatavuus ovat 
nopeuttaneet aivokasvainten diagnostiikkaa, mutta huomattava osa oireista 
johtaa kliiniseen epäilyyn jo perusterveydenhuollossa, ja kliinisen diagnostiikan 
merkitys aivokasvainepäilyn yhteydessä on edelleen ensiarvoisen tärkeä. 
Hajanaisesti tai toisaalta hitaasti kasvavat kasvaimet voivat aiheuttaa 
epämääräisen ja piilevän oirekuvan, mikä saattaa viivästyttää diagnoosia. 

Aivot toimivat hermoverkkona, joten on tyypillistä, että aivokasvaimen oirekuva 
koostuu useammasta oireesta. Tämän kokonaisuuden voidaan ajatella koostuvan 
kahden eri akselin oireista: 1) Hajanaisesti kasvavat (esim. glioomat eli 
hermotukikudoskasvaimet) ja aivojen ulkopuoliset kasvaimet (esim. 
meningeoomat eli aivo- tai selkäydinkalvosta lähtöisin olevat kasvaimet) 
eroavat kasvutavoiltaan ja voivat aiheuttaa erilaisia oireita.  2) Aivokasvaimet 
aiheuttavat sijaintinsa ja kokonsa mukaan paikallistettavia tai muita oireita. 

Kliinisesti merkittävimmän primaarin aivokasvainryhmän, glioomien, ensioireet 
ovat kouristuskohtaukset ja sekavuus. Yksinään ilmenevä päänsärky ei ole 
tyypillinen glioomalle, mutta erityisesti klassinen varhaisaamun pahoinvointi ja 
päänsärky -yhdistelmä on otettava huomioon mahdollisena aivokasvaimen 
merkkinä varsinkin potilaalla, jolla on aiemmin ollut pahanlaatuisia kasvaimia 
vai syöpä (maligniteettihistoria). Meningeoomat ovat myös merkittävä 
kasvainryhmä ja löytyvät nykyään usein sattumalta. Oireita aiheuttaessaan ne 
poikkeavat jonkin verran glioomista paikallisoireiden ollessa etualalla 
kohtausoireiden ohella. Sekavuuden sijaan meningeoomat aiheuttavat ajoittain 
käyttäytymisen muutoksia ja psykomotorista hidastumista. Kuulo- ja 
tasapainohermon kasvaimen, vestibulaarischwannooman, tavallisimmat oireet 



ovat kuulon alenema, huimaus ja tinnitus. Aivolisäkkeen kasvaimet voivat 
aiheuttaa hormonitoiminnan muutoksia, pahoinvointia tai näkökenttäpuutoksia.  

Aivoihin edenneet etäpesäkkeet eli metastaasit ovat kaikkiaan yleisempiä kuin 
primaarit aivokasvaimet, mutta ilmaantuvat yleisimmin, kun kasvain on jo 
levinnyt muuallekin. Niitä ilmaantuu harvoin potilaalle, jolla ei ole aiemmin 
tiedossa olevaa muun kehon alueen syöpää. 

• Aivokasvaimelle ominaista oirekuvaa ei ole, vaan kyseessä on yhdistelmä 
erilaisia oireita 

• Aivokasvaimen aiheuttamat oireet johtuvat kasvaimen tyypistä ja 
sijainnista 

• Ensimmäinen kouristuskohtaus, epäselvät neurokognitiiviset oireet – 
etenkin sekavuus – ilman altistavia tekijöitä ja neurologiset puutosoireet 
ovat aina syy aivojen kuvantamiselle 
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