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KATSAUS

Seppo Kaakkola ja Hannu Laaksovirta

Tunnistatko harvinaisia aivojen 
rappeumasairauksia?

Epätyypilliset parkinsonismit, kuten monijärjestelmäsurkastuma (MSA), etenevä supranukleaarinen hal-
vaus (PSP) ja kortikobasaalinen rappeuma (CBD) sekä motoneuronitauti primaarinen lateraaliskleroosi 
(PLS) ovat melko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia, joiden diagnostinen kriteeristö on viime vuo-
sina uudistunut. Kertyvän valkuaisaineen perusteella MSA on alfasynukleopatia, PSP ja CBD ovat 4R-tau-
opatioita ja PLS:ssa kertyvä proteiini on TDP-43. MSA on autonomisen hermoston häiriön, parkinsonis-
min ja ataksian yhdistelmä. Klassinen PSP koostuu silmänliikehäiriöstä, posturaalisesta instabiiliudesta, 
parkinsonismista sekä kortikaalisesta häiriöstä, mutta siitä tunnetaan useita muita alatyyppejä. CBD on 
eräs kortikobasaalisen oireyhtymän muoto, jolla tarkoitetaan kortikaalisen häiriön ja liikehäiriön yhdis-
telmää. PLS on ylemmän motoneuronin tauti, johon voi liittyä myös ekstrapyramidaali- tai kognitiivisia 
löydöksiä.

M onet harvinaiset keskushermoston 
rappeumasairaudet, kuten epätyypilli-
set parkinsonismit ja motoneuronitau-

tiryhmään kuuluva PLS, tuottavat diagnostisia 
vaikeuksia. Epätyypillisistä parkinsonismeista 
(MSA, PSP, CBD) on kirjoitettu Duodecim-
lehdessä viimeksi vuonna 2005 (1). Sen jäl-
keen on uudistettu tämän ryhmän ja myös 
PLS:n diagnostisia kriteerejä (2–5). Epätyy-
pillisiin parkinsonismeihin luettavasta Lewyn 
kappale -taudista on saatavilla tuore katsaus 
(6). PSP ja CBD luetaan myös otsa-ohimoloh-
korappeumiin, joista on myös hiljan kirjoitettu 
Duodecim-lehdessä (7).

Rappeumasairauksien varma diagnoosi pe-
rustuu neuropatologiseen tutkimukseen, jon-
ka osana on molekyylipatologinen luokittelu 
hermostoon kertyvän valkuaisaineen mukaan 
(TAULUKKO 1) (8). Samaan proteinopatiaan 
kuuluvat taudit ovat kliinisesti lähempänä toisi-
aan. Diagnosoinnin parantamiseksi on laadittu 
yhä tarkempia kriteerejä ja luetteloita erityis-
piirteistä, joiden muistaminen tuottaa vaikeuk-
sia (9). Esittelemme käsiteltävien sairauksien 
epidemiologiaa lyhyesti (suomalaisia tietoja ei 
ole), tyypillisimmät piirteet sekä tavanomai-
set lisätutkimukset, joiden perusteella alustava 

diagnoosi on tehtävissä. Diagnoosin varmistus 
vaatii usein vuosien seurantaa.

Monijärjestelmäsurkastuma

MSA on parkinsonismin, ataksian ja autonomi-
sen hermoston häiriön yhdistelmä (10,11). Oi-
rekuvan perusteella tauti voidaan jakaa parkin-

 Artikkeli sisältää videoaineistoa

TAULUKKO 1. Tavallisimpiin rappeumasairauksiin liit-
tyvät proteiinikertymät.

Sairaus Kertyvä proteiini

Alzheimerin tauti Beeta-amyloidi; 3R/4R-tau

Otsa-ohimolohkorappeuma 3R-tau (Pickin tauti); 
3R/4R-tau; TDP-43; FUS

Amyotrofinen lateraaliskle-
roosi

TDP-43; FUS; SOD1

Primaari lateraaliskleroosi TDP-43

Kortikobasaalinen rappeuma 4R-tau

Etenevä supranukleaarinen 
halvaus

4R-tau

Parkinsonin tauti Alfasynukleiini

Lewyn kappale -tauti Alfasynukleiini

Monijärjestelmäsurkastuma Alfasynukleiini
3R = 3 repeat; 4R = 4 repeat; FUS = fused in sarcoma; 
SOD1 = superoxide dismutase 1; TDP-43 = transactive 
response DNA binding protein 43 kDa
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sonismityyppiseen (MSA-P), pikkuaivotyyppi-
seen (MSA-C) tai sekamuotoiseen. MSA:ssa 
kertyy poikkeavaa alfasynukleiinia erityisesti 
oligodendrogliasoluihin ja hieman hermosolui-
hin, mutta Lewyn kappaleita ei havaita (8). 
Kertymät painottuvat striatonigraaliseen ja 
olivopontoserebellaariseen ratajärjestelmään. 
Taudin ilmaantuvuus on vajaat 1/100 000 ja 
esiintyvyys noin 5/100 000 (11). Keskimääräi-
nen sairastumisikä on 55–60 vuotta eli muita 
parkinsonismeja varhaisempi ja sairastamisaika 
vajaat kymmenen vuotta.

Alkuoireet. Yli puolella potilaista MSA 
alkaa autonomisilla oireilla, tavallisimmin 
erektiohäiriönä, rakon toiminnan häiriönä tai 
ortostatismiin liittyvänä huimauksena (12). 
Ennakko-oireena voi olla myös vilkeunen ai-
kainen käyttäytymishäiriö (REM sleep beha-
vior disorder, RBD), jota esiintyy taudin ede-
tessä 90 %:lla potilaista (13). Osalla tauti alkaa 

parkinsonismi- tai ataksiaoireilla (14). Taudin 
alkuoireisiin ei kuulu hajuaistin huonontumista 
toisin kuin muissa synukleopatioissa.

Tyypilliset löydökset. MSA-diagnoosi 
edellyttää autonomisen hermoston häiriötä 
yhdistyneenä parkinsonismi- tai ataksialöydök-
siin (TAULUKKO 2) (5,11). Alkuvaiheessa oireita 
voi esiintyä vain yhdellä hermoston alueella, 
jolloin epäillään autonomista neuropatiaa, Par-
kinsonin tautia tai pikkuaivosairautta. MSA 
etenee varsin nopeasti ja johtaa kolmen vuoden 
kuluessa tyypillisiin löydöksiin. Autonomiset 
poikkeavuudet ovat selvästi vaikeammat kuin 
Parkinsonin taudissa. Tavallisimpia ongelmia 
ovat erektiohäiriön ja rakon toimintahäiriöiden 
(tihentynyt virtsaamistarve, nykturia, inkon-
tinenssi, virtsaumpi, jäännösvirtsa) lisäksi or-
tostatismi (≥ 20/10 mmHg), johon voi liittyä 
hartioiden seudun kipua (”henkarikipu”). 

Parkinsonismi ilmenee symmetrisenä hitau-
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TAULUKKO 2. Monijärjestelmäsurkastuman (MSA) tyypilliset piirteet parkinsonismi- (MSA-P) ja pikkuaivotyy-
peissä (MSA-C) (10,15,45,46).

Alue Oire tai löydös MSA-P MSA-C

Autonominen hermosto Erektiohäiriö +++ +++

Rakon toimintahäiriö +++ +++

Ortostatismi +++ +++

Hikoilun heikentyminen ++ ++

Ummetus ++ ++

Ekstrapyramidaalinen Bradykinesia +++ +

Rigiditeetti +++ +

Aktiovapina ++ ++

Posturaalinen instabiilius ++ ++

Vaste levodopalääkitykseen (osuus potilaista) 30 % < 10 %

Pikkuaivot Kävelyn ataksia + +++

Raaja-ataksia + +++

Pyramidirata Positiivinen Babinskin merkki, kiihtyneet heijasteet + +

Muut Kognition heikentyminen + +

Dysartria ++ ++

Dysfagia ++ ++

Nystagmus ± ++

RBD +++ +++

Inspiratorinen stridor tai huokailu + +

Muutokset magneetti-
kuvauksessa

Pikkuaivojen, ponsin tai keskimmäisten pikkuaivovarsien 
atrofia ja ristikuvio

++ ++

Putamenin atrofia ++ ++
± = harvinainen, + = mahdollinen, ++ = kohtalaisen tavallinen, +++ = tavallinen; RBD = vilkeunen aikainen käyt-
täytymishäiriö (REM sleep behavior disorder)
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tena ja jäykkyytenä. Lepovapinaa on harvoin. 
Levodopa auttaa kohtalaisesti noin 30 %:a po-
tilaista muutaman vuoden ajan. Taudin edetes-
sä käsien ulkonäkö voi muuttua (KUVA 1). Noin 
40 %:lle kehittyy antekollista, kamptokormiaa 
tai Pisa-oireyhtymää (KUVA 2). Noin 20 %:lla 
potilaista esiintyy inspiratorista stridoria, osalla 
jo taudin alkuvaiheessa.

Ataksia ilmenee sekä kävelyn että raajojen 
hapuiluna. Kävely ja tasapaino huononevat sel-
västi nopeammin kuin Parkinsonin taudissa, ja 
puolet potilaista tarvitsee kävelyn apuvälineitä 
kolmen vuoden kuluttua motoristen oireiden 
alusta (11). Pikkuaivotoiminnan häiriö voi 
ilmetä myös äänen rytmin ja voimakkuuden 
vaihteluna sekä katsesuunta- tai alaspäin lyövä-
nä nystagmuksena (silmävärve). Vajaalla puo-
lella potilaista on havaittavissa pyramidiradan 
löydöksiä. Kognitiivinen heikentyminen on 
harvinaista mutta lisääntyy taudin edetessä. 

Magneettikuvauksessa tyypillisiä muutoksia 
ovat ponsissa (aivosilta) havaittava ristikuvio, 
ponsin, keskimmäisten pikkuaivovarsien, pik-
kuaivojen ja putamenin atrofia sekä putamenin 
lateraalisyrjän korostunut reunus (KUVA 3). Löy-
dökset ovat spesifisiä mutta epäherkkiä (15,16). 
Fluorideoksiglukoosi-positroniemissiotomo-
grafiassa (FDG-PET) löydöksenä on putame-
nin, aivorungon ja pikkuaivojen vähentynyt 
aktiivisuus (KUVA 4) (15,16). Striatumin dopa-
miininkuljettajaproteiini-yksifotoniemissioto-
mografian (DAT-SPECT) löydös on poikkeava, 
eikä se erota MSA:ta muista parkinsonismeista 
(KUVA 3). Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin 
taudin merkkitekijöissä (beeta-amyloidi 42, 
tau-proteiini ja fosforyloitunut tau-proteiini) 
ei ole diagnostisia muutoksia (17). Aivo-selkä-

ydinnesteen alfasynukleiinin sakkaumissa on 
eroja, mistä voisi olla hyötyä MSA:n ja Parkin-
sonin taudin erotusdiagnostiikassa (18).

Etenevä supranukleaarinen halvaus

PSP on silmänliikehäiriön, posturaalisen insta-
biiliuden, parkinsonismin sekä kortikaalisen 
häiriön yhdistelmä (2,19,20). Se voidaan jakaa 
moneen alatyyppiin (TAULUKKO 3). Taudin ede-
tessä suurimmalle osalle kehittyy klassisen eli 
Richardsonin oireyhtymän (PSP-RS) oirekuva. 
Sekä PSP että CBD kuuluvat 4R-tauopatioihin 
ja ovat oirekuviltaan läheisiä sairauksia. On 
jopa keskusteltu siitä, ovatko PSP ja CBD edes 
eri tauteja (21). Kertyvässä tau-proteiinissa on 
neljä noin 30 aminohapon pituista hyperfos-
foryloitunutta toistojaksoa (4R-tau), kun taas 
normaalissa aivokudoksessa on sekä kolmen 
että neljän toistojakson tau-proteiinia (22). 
Neuropatologisia muutoksia on sekä hermo- 
että gliasoluissa (hermosäiekimput, tupsumai-
set astrosyytit, oligodendroglian vyyhtimäiset 

Tunnistatko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia?

KUVA 1. Monijärjestelmäsurkastumapotilaiden käsien värin (A) ja rakenteen (B) muutoksia (39,40). Kuvat julkais-
taan alkuperäisjulkaisujen kustantajien luvalla.

A B C

KUVA 2. Monijärjestelmäsurkastuman ja myös Par-
kinsonin taudin yhteydessä tavataan antekollista (A), 
kamptokormiaa (B) ja Pisa-oireyhtymää (C).

A B
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kappaleet), ja ne painottuvat keskiaivojen, tyvi-
tumakkeiden, amygdalan, hammastumakkeen 
(nucleus dentatus) ja otsalohkon alueille (22). 
PSP:n ilmaantuvuus on vajaat 2/100 000 ja 
esiintyvyys noin 8/100 000 (23). Keskimääräi-

nen sairastumisikä on 65 vuotta ja sairastamis-
aika 7–9 vuotta.

Alkuoireet. PSP-RS:n ensimmäiset oireet 
ovat kävelyn ja tasapainon huonontuminen, 
kaatumiset, huimaus, silmien ongelmat (valon-
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KUVA 3. Putamenin ulkosyrjän korostuminen (putaminal rim) (A) ja ponsin ristikuvio (hot cross bun) (B) T2-pai-
notteisissa magneettikuvissa sekä molemminpuolinen pienentynyt merkkiaineen kertymä dopamiininkuljetta-
japroteiini-yksifotoniemissiotomografiassa (DAT-SPECT) (C) monijärjestelmäsurkastumapotilaalla (41). Kuva jul-
kaistaan alkuperäisjulkaisun kustantajan luvalla.

KUVA 4. Fluorideoksiglukoosi-positroniemissiotomografia (FDG-PET) -löydöksiä (lateraalinen ja mediaalinen nä-
kymä) eri parkinsonismeissa (42). Vihreä merkitsee lisääntynyttä (INC), punainen vähentynyttä (DEC) ja keltainen 
mahdollisesti vähentynyttä aineenvaihduntaa. Kuva julkaistaan kustantajan avoimen lisenssin perusteella.
CBD = kortikobasaalinen rappeuma, MSA = monijärjestelmäsurkastuma; PD = Parkinsonin tauti, PSP = etenevä 
supranukleaarinen halvaus.

A B C

Tyypilliset kliiniset löydökset

• Epäsymmetrinen parkinsonismioireyhtymä:  
hypokinesia, jäykkyys ja lepovapina

• Hitaasti etenevä
• Vaste levodopalääkitykseen

• (Symmetrinen) parkinsonismi (MSA-P)
• Pikkuaivolöydökset (MSA-C)
• Autonomiset toimintahäiriöt
• Rajallinen vaste levodopalääkitykseen

• Vartaloon painottuva jäykkyys
• Hidastuneet vertikaaliset silmänliikkeet
• Kaatumiset taudin varhaisvaiheessa
• Dysartria, dysfagia
• Rajallinen vaste levodopalääkitykseen

• Epäsymmetrinen hypokineettinen  
jäykkyys oireyhtymä

• Vieras raaja -ilmiö
• Myoklonus, dystonia
• Rajallinen vaste levodopalääkitykseen

• INC: striatum, talamus, 
liikeaivokuori, pikkuaivot

• DEC (mahdollinen): tempo-
roparietaalis-oksipitaalinen 
aivokuori

• DEC: striatum (posteriori-
nen putamen) ja pikkuaivot

• DEC: mediaalinen ja dorso-
lateraalinen frontaali-
nen aivokuori, nucleus 
caudatus, talamus, ylempi 
aivorunko

• DEC: frontoparietaalinen 
aivokuori, striatum (epä-
symmetrinen!)

PD

MSA

PSP

CBD

Lateraalinen näkymä Mediaalinen näkymä
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arkuus, kuivuminen, kaksoiskuvat, luomien 
avaamisvaikeus, lukemisen vaikeus), puhevai-
keudet ja käytösmuutokset (14,24,25). Myös 
apatiaa, masennusta, unihäiriöitä tai nielemis-
vaikeuksia voi esiintyä. Alkuvaiheessa monen 
PSP:n alaryhmän erottaminen muista rappeu-
masairauksista, kuten Parkinsonin taudista, 
CBD:stä, otsa-ohimolohkodementiasta tai Alz-
heimerin taudista voi olla mahdotonta.

Tyypilliset löydökset. PSP-diagnoosi edel-
lyttää löydöksiä silmien liikehäiriöstä, postu-
raalisesta instabiiliudesta, bradykinesiasta ja 
kognitiivisesta heikentymisestä (TAULUKKO 3) 
(2,19,24). Tyypillisiä silmänliikehäiriöitä ovat 
horisontaaliset kanttiaaltonykinät (square wave 
jerks), hidastuneet vertikaaliset nopeat liikkeet 
(sakkadit), silmänliikkeen kiertäminen sivuitse 
(”round the house”) ja vertikaalisen liikkeen 
heikentyminen tai puuttuminen (supranukle-
aarinen halvaus) (VIDEO 1) (26). Räpyttely 
vähenee, katse on tuijottava ja silmäluomien 
avaaminen on vaikeutunut tai ilmenee luomi-
kouristusta.

Potilas kaatuu yleensä taaksepäin, mikä on 

havaittavissa myös vetotestissä. Kävely on lie-
västi leveäraiteista. Kävelyn aloittaminen on 
vaikeaa ja jähmettymiset ovat tavallisia. Niska 
tai koko vartalo pyrkii taipumaan taaksepäin. 
Parkinsonismi ilmenee vartaloon painottuvana 
jäykkyytenä ja hitautena. Lepovapina on har-
vinaista. PSP-P-alatyypissä potilas voi hyötyä 
levodopasta muutaman vuoden ajan.

PSP:ssä esiintyy monenlaisia otsalohkon toi-
mintahäiriöön viittaavia muutoksia, kuten aloi-
tekyvyttömyyttä, estyneisyyden vähentymistä, 
emotionaalista labiiliutta, apatiaa, toiminnan-
ohjauksen poikkeavuuksia ja toistokäyttäyty-
mistä (24). Potilas voi nousta tuolista vauhdilla 
kuin raketti ja rojahtaa tuolille takaisin. Lau-
serakenne lyhenee, ja potilas toistaa sanoja tai 
puhetta (ekolalia) ja etsii oikeita sanoja työlääs-
ti. Edenneessä vaiheessa nielemisvaikeudet ja 
dysartria voivat olla huomattavia. Noin puolelle 
kehittyy myös pyramidiradan löydöksiä. PSP-
potilaan tutkimisesta ja löydöksistä on käytet-
tävissä erinomainen video (VIDEO 2).

Pään magneettikuvauksessa tyypillisin löy-
dös on keskiaivojen ja ylemmän pikkuaivovar-

Tunnistatko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia?

TAULUKKO 3. Etenevän supranukleaarisen halvauksen (PSP) alatyypit ja niiden tavanomaiset löydökset alkuvai-
heessa (24,47,48). Silmänliikehäiriöitä voi esiintyä useissa alatyypeissä jo alkuvaiheessa.

Alatyyppi Lyhenne Päälöydökset Osuus potilaista (%)1

Richardsonin  
oireyhtymä

PSP-RS Posturaalinen instabiilius, hidastuneet sakkadit, vertikaalinen 
silmänliikehäiriö, rigiditeetti, bradykinesia, huono levodopavaste, 
frontaalinen käytös, apatia, puheen, kielen ja toiminnanohjauk-
sen heikentyminen, dysfagia, dysartria

25–70

Parkinsonismi PSP-P Bradykinesia, rigiditeetti, vapina, dystonia, asymmetria, vaste 
levodopalääkitykseen

15–30

Posturaalinen insta-
biilius

PSP-PI Kaatumiset, positiivinen vetotesti < 1

Kävelyn jähmetty-
minen

PSP-PGF Bradykinesia, liikkeellelähdön vaikeus, kävelyn jähmettyminen, 
äänen hiljaisuus

1–10

Kortikobasaalinen 
oireyhtymä

PSP-CBS Asymmetrisyys, bradykinesia, rigiditeetti, dystonia, myoklonus, 
apraksia, kortikaalinen tuntohäiriö, vieras raaja -ilmiö, huono 
levodopavaste

5–15

Etenevä sujumaton 
afasia

PSP-SL Etenevä sujumaton afasia, puheen apraksia 1–10

Otsalohkodementia PSP-F Persoonallisuuden ja käytöksen muutos, toiminnanohjauksen 
häiriö, sairaudentunnottomuus, toistuvat liikkeet tai sanat

1–20

Silmänliikehäiriö PSP-OM Kanttiaaltonykinät, hidastuneet sakkadit, supranukleaarinen 
halvaus, silmäluomien avaamisapraksia, blefarospasmi

< 1

Ataksia PSP-C Raajojen ja vartalon ataksia, kaatumiset < 1

Primaarinen late-
raaliskleroosi

PSP-PLS Pyramidiratalöydökset, nielemis- ja puhevaikeudet < 1

1Osuudet suuntaa antavia, aineistot pieniä



1900

ren atrofia sekä kolmannen aivokammion laa-
jentuminen (15,16). Muutoksille on annettu 
kuvaannollisia nimiä (KUVA 5). Löydökset ovat 
melko spesifisiä PSP:lle, erityisesti sen RS-
alatyypille, mutta epäherkkiä. Epäspesifisenä 
löydöksenä tavataan otsalohkon atrofiaa. FDG-
PET:ssä on usein havaittavissa keskiaivojen, ty-
vitumakkeiden, talamuksen ja otsalohkon hy-
pometaboliaa (KUVA 4) (15,16). DAT-SPECT-
löydös on poikkeava, eikä se erota PSP:tä muis-
ta parkinsonismeista. Aivo-selkäydinnesteen 
Alzheimerin taudin merkkitekijöissä ei ole 
spesifisiä muutoksia (17).

Kortikobasaalinen oireyhtymä

CBD on neuropatologinen diagnoosi, jota on 
käytetty myös kliinisenä diagnoosina (3,27). 

Oikeampi kliininen termi on kortikobasaalinen 
oireyhtymä (CBS) (28). Sekaannusta aiheut-
taa se, että CBS:n taustalla on muitakin tauteja 
kuin CBD (TAULUKKO 4), ja toisaalta CBD voi 
ilmetä muinakin fenotyyppeinä kuin CBS:nä 
(INTERNETTAULUKKO 1). CBS-potilaan oireista 
ja löydöksistä on usein vaikeaa päätellä, onko 
taustalla CBD (osuus noin 50 %) vai jokin muu 
TAULUKON 4 rappeumasairaus.

CBD:ssä 4R-tau kertyy erityisesti otsa- ja 
päälakilohkon sekä tyvitumakkeiden hermo- ja 
gliasoluihin. Tyypillisiä neuropatologisia löy-
döksiä ovat astrosyyttien plakit, pullistuneet 
hermosolut ja hermosolujen säiekimput (22). 
CBS:n ilmaantuvuus lienee alle 1/100 000 ja 
esiintyvyys noin 5/100 000 (28). Keskimääräi-
nen sairastumisikä on 60–65 vuotta ja sairasta-
misaika 7–8 vuotta.

Alkuoireet. CBS:n alkuoireet voivat vaih-
della taustalla olevan taudin mukaan. CBD-
potilaan tavallisin alkuoire on hitaasti etenevä 
toisen käden kömpelyys ja jäykkyys tai kävelyn 
huonontuminen (29). Osalla tauti alkaa kor-
tikaalisilla oireilla, kuten käytöksen, puheen, 
hahmottamisen, muistin tai laskukyvyn muu-
toksilla (14).

Tyypilliset löydökset. CBS:ssä on havait-
tavissa sekä liikehäiriöitä että kortikaalisen 
toiminnan häiriöitä (INTERNETTAULUKKO 1) 
(3,27,28). Liikehäiriöt, kuten jäykkyys, myo-
klonus, dystonia, hitaus ja aktiovapina, ovat 

S. Kaakkola ja H. Laaksovirta

KATSAUS

KUVA 5. Etenevän supranukleaarisesta halvauksesta kärsivän potilaan keskiaivojen muutoksia pään T2-painot-
teisissa magneettikuvissa. Vasemmalla kolibrin päätä ja nokkaa muistuttava muutos (hummingbird sign), kes-
kellä Mikki Hiiren päätä muistuttava muutos (Mickey Mouse sign) ja oikealla päivänsineä (morning glory sign) 
muistuttava muutos (43). Kuva julkaistaan kustantajan avoimen lisenssin perusteella.

TAULUKKO 4. Kortikobasaaliseen oireyhtymään (CBS) 
liittyvät tavallisimmat taudit (27,28,49).

Tauti Lyhenne Osuus poti-
laista (%)1

Kortikobasaalinen rappeuma CBS-CBD 25–70

Etenevä supranukleaarinen halvaus CBS-PSP 20–30

Muu otsa-ohimolohkorappeuma CBS-FTLD 5–10

Alzheimerin tauti CBS-AD 15–50

Lewyn kappale -tauti CBS-LBD < 5

Creutzfeldt–Jakobin tauti CBS-CJD < 5
1Prosenttiosuudet hyvin vaihtelevia pienten neuropa-
tologisesti varmistettujen potilasmäärien vuoksi
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tyypillisesti toispuoleisia ja painottuvat ylä-
raajaan. Levodopa saattaa ohimenevästi auttaa 
osan potilaista parkinsonismioireisiin. Varhai-
set kaatumiset ja silmänliikehäiriöt ovat tyypil-
lisiä erityisesti PSP-CBD-tyypin yhteydessä. 

Varhainen kortikaalisen vaurion löydös on 
molemminpuolinen raajojen ideomotorinen 
apraksia, potilas ei esimerkiksi pysty esittämään 
kädellä hampaiden harjausta (28). Myös suun 
alueen apraksiaa saattaa esiintyä. Noin 30 %:lla 
on havaittavissa vieras raaja -ilmiö (alien limb) 
(VIDEO 2). Toinen käsi voi elää omaa elämäänsä 
eikä tottele käskyjä. Se voi myös tahattomasti 
tarttua esineisiin. 

Kortikaalinen tuntohäiriö ilmenee kyvyt-
tömyytenä tunnistaa annettuja esineitä (aste-
reognosia) tai iholle kirjoitusta (agrafestesia). 
Kognitiivisina muutoksina havaitaan kielen, 
puheen, lasku- ja kirjoitustaidon, toiminnan-
ohjauksen sekä avaruudellisen hahmottamisen 
heikentymistä. Otsalohkon toimintahäiriöön 
sopivat käytösmuutokset ovat tavallisia. Epi-
sodisen eli tapahtumamuistin huonontuminen 
viittaa siihen, että CBS:n taustalla on Alzhei-
merin tauti (30). Noin puolelle potilaista kehit-
tyy pyramidiradan löydöksiä. 

Pään magneettikuvauksessa on usein havait-
tavissa epäsymmetrinen otsa- ja päälakilohkoon 
painottuva aivokuoren atrofia (KUVA 6) (16). 
Lisäksi voi olla talamuksen ja tyvitumakkei-
den atrofiaa. Atrofian jakautumisesta voidaan 
hieman päätellä, mikä tauti CBS:ää aiheuttaa. 
FDG-PET:ssä havaitaan asymmetrinen otsa- 
ja päälakilohkoon painottuva hypometabolia. 

Myös FDG-PET voi auttaa taustalla olevan 
taudin määrityksessä (KUVA 4) (31). Enemmis-
töllä DAT-SPECT-löydös on poikkeava, mutta 
normaali tulos voi viitata Alzheimerin tautiin 
(32). Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin tau-
din merkkitekijöiden tutkiminen voi auttaa 
erottamaan CBD:n Alzheimerin taudista (17).

Primaarinen lateraaliskleroosi

PLS on ylemmän motoneuronin tauti, johon 
voi liittyä kognitiivisia ja joskus ekstrapyrami-
daalilöydöksiä (4,33). PLS-potilaiden aivoihin 
kertyy fosforyloitunutta TDP-43-proteiinia 
(34). Kertymiä on sekä hermo- että gliasoluis-
sa ja laajemmin kuin pelkästään motorisella 
aivokuorella. Neuropatologisesti havaitaan ai-
vokuoren pyramidisolujen ja pyramidiradan 
rappeuma. Espanjalaistutkimuksessa PLS:n 
ilmaantuvuus oli noin 0,3/100 000 ja esiinty-
vyys 0,5/100 000 (35). Keskimääräinen sairas-
tumisikä on 50–60 vuotta ja sairastamisaika yli 
kymmenen vuotta eli huomattavasti pidempi 
kuin ALS-potilailla (33).

Alkuoireet. PLS alkaa alaraajojen oireilla, 
kuten kävelyn ja juoksemisen vaikeutumisella, 
kömpelyydellä, jäykkyydellä ja tasapainovai-
keuksilla (36). Joka kymmenennellä potilaalla 
tauti alkaa bulbaarisilla oireilla, kuten puheen 
epäselvyytenä tai nielemisen vaikeutumisena.

Tyypilliset löydökset. PLS etenee hitaasti 
niin, että 3–5 vuoden aikana tauti leviää ala-
raajoista bulbaarialueelle tai päinvastoin (33). 
Alaraajoissa havaittavissa ovat symmetrinen 

Tunnistatko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia?

KUVA 6. Potilaalla on neuropatologisesti varmistettu kortikobasaalinen rappeuma, ja T1-painotteisissa magneet-
tikuvissa on havaittavissa toiselle puolelle painottuva otsa-päälakilohkon atrofia (44). Kuva julkaistaan kustanta-
jan avoimen lisenssin perusteella.
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spastisuus, kiihtyneet heijasteet ja positiivinen 
Babinskin merkki (4,36). Sen sijaan lihasatro-
fioita, faskikulaatioita tai merkittäviä tuntohäi-
riöitä ei ole. Puheen ja nielemisen vaikeudet 
ovat yleensä lievempiä kuin ALS:ssä, mutta 
niihin voi liittyä pseudobulbaarioireita (nauru- 
tai yleisimmin itkukohtauksia). Noin 30 %:lla 
virtsaamistarve on tihentynyt. Pienellä osalla 
potilaista voi olla ekstrapyramidaalilöydöksiä, 
lähinnä bradykinesiaa. Otsalohkorappeumaan 
viittaavia kognitiivisia muutoksia on havaittu 
myös PLS-potilailla, joskin harvemmin kuin 
ALS-potilailla (33).

Erotusdiagnostisesti tärkeimmät sairaudet 
ovat ALS ja perinnöllinen spastinen parapa-
reesi (HSP) (TAULUKKO 5). Yleensä ALS:n ja 
PLS:n erottaminen ei tuota vaikeuksia, paitsi 
kun kyseessä on pelkästään ylemmän moto-
neuronin oireilla alkava ALS, jolloin vaaditaan 
yli neljän vuoden seuranta diagnoosin varmis-
tamiseksi (33). Erottaminen HSP:stä voi olla 
vaikeaa, mutta nämä potilaat ovat yleensä nuo-
rempia eikä heillä esiinny bulbaarioireita, vä-

S. Kaakkola ja H. Laaksovirta
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TAULUKKO 5. Primaarisen lateraaliskleroosin (PLS), amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) ja perinnöllisen spas-
tisen parapareesin (HSP) vertailua (33,36).

Piirre PLS ALS HSP

Alkamisikä 50–60 55–65 30–40

Sairastamisaika (vuotta) > 10 3–5 > 20

Positiivinen sukuanamneesi < 1 % 10–20 % 50 %

Alkuoireet Alaraajat 90 %

Bulbaariset 10 %

Alaraajat 30 %

Yläraajat 30 %

Bulbaariset 30 %

Alaraajat 100 %

Symmetrisyys +++ + +++

Varhainen painonmenetys − ++ −

Spastisuus +++ + +++

Kiihtyneet heijasteet +++ ++ +++

Positiivinen Babinskin merkki +++ ++ +++

Faskikulaatiot ± +++ ±

Dysfagia ++ +++ ±

Dysartria ++ +++ ±

Tihentynyt virtsaamistarve ++ ± ++

Värinätunnon heikkeneminen ± ± ++

Emotionaalinen labiilius + ++ −

Kognition heikentyminen + ++ ±

Bradykinesia + − −
− = ei esiinny; ± = harvinainen, + = mahdollinen, ++ = kohtalaisen tavallinen, +++ = tavallinen

rinätunto voi kuitenkin olla heikentynyt (33). 
HSP-diagnoosia voidaan varmistaa geenites-
teillä. PLS-potilailla on hyvin harvoin kuvattu 
tautia varmuudella aiheuttavia mutaatioita.

Pään ja selkärangan magneettikuvaukset ovat 
tärkeitä muiden sairauksien, kuten MS-taudin, 
vaskulaaristen muutoksien tai kaularangan ah-
tauman pois sulkemiseksi (33,36). Pään mag-
neettikuvauksessa saatetaan havaita presentraa-
lisen poimun atrofiaa, ja FDG-PET voi osoittaa 
samalla alueella hypometaboliaa. EMG on nor-
maali tai siinä havaitaan vain vähäisiä denervaa-
tiomuutoksia.

Lopuksi

Harvinaisilla rappeumasairauksilla on monia 
erottavia mutta myös päällekkäisiä piirteitä, 
eikä niiden erotusdiagnoosi ole helppo neu-
rologillekaan (INTERNETTAULUKKO 2). Suoma-
laisessa parkinsonismiaineistossa vain 71 % 
neurologien tekemistä parkinsonismioireyh-
tymädiagnooseista oli neuropatologisen tutki-
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muksen perusteella oikeita (37). Perusteelli-
nen anamneesi ja kliininen tutkimus sekä hyvä 
tautien tuntemus ovat oikeaan diagnoosiin pää-
semisen edellytys. Diagnoosin varmistus pe-
rustuu neuropatologiseen tutkimukseen, jonka 
tärkeyttä ei pitäisi unohtaa.

Kliinikon työn helpottamiseksi tarvitaan pa-
rempia diagnoosia varmentavia tutkimusmene-
telmiä, joita kehitetään koko ajan. Jo nyt uusim-
milla magneettikuvausmenetelmillä voidaan 
parantaa epätyypillisten parkinsonismien ero-
tusdiagnostiikkaa (15,38). Myös isotooppiku-
vantamismenetelmät kehittyvät. Erityisen pal-
jon toivoa laitetaan aivoihin kertyvän proteiinin 
osoittamiseksi jo tautien varhaisvaiheessa (16). 
Aivo-selkäydinnesteen ja veren muutoksia tut-
kitaan niin ikään aktiivisesti. Varhainen oikea 
diagnoosi on edellytys rappeumasai rauksien 
kulkua hidastaville tai pysäyttäville hoidoille. 
Nykyiset hoidot vain korjaavat oireita. ■

Tunnistatko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia?
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Ydinasiat
 8 Epätyypillisten parkinsonismien ja pri-

maarisen lateraaliskleroosin diagnosoin-
ti vaatii kokemusta ja aikaa.

 8 Erityisesti etenevän supranukleaarisen 
halvauksen ja kortikobasaalisen oireyh-
tymän kliininen erottaminen on usein 
ongelmallista.

 8 Diagnoosia voidaan varmistaa kuvanta-
mis- ja aivo-selkäydinnestetutkimuksilla, 
mutta parempia erotusdiagnostisia me-
netelmiä kaivataan.

 8 Tautien varma diagnoosi perustuu neu-
ropatologiseen tutkimukseen.

 8 Oikea diagnoosi vähentää turhia tutki-
muksia ja hoitoja sekä mahdollistaa tau-
tispesifisiä hoitoja.
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