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Ohimolohkoepilepsian leikkaushoidon 
avulla saavutettu kohtauksettomuus säi-
lyy pitkäaikaisseurannassa, osoitti lääke-

tieteen lisensiaatti Leena Jutilan väitöstutki-
mus. Hyvää hoitotulosta ennusti ennen kaikkea 
ohimolohkon rakenteellisen vaurion löytymi-
nen leikkausta edeltävässä magneettikuvauk-
sessa, mutta leikkauksesta hyötyivät myös po-
tilaat, joiden magneettikuvauksen tulos oli nor-
maali. Vaikka kognitiivinen suoriutuminen säi-
lyi valtaosalla potilaista leikkauksen jälkeen en-
nallaan, osalla kielellinen muisti heikkeni eri-
tyisesti vasemman ohimolohkon leikkauksen 
jälkeen.

Ohimolohkoepilepsia on aikuisten yleisin 
paikallisalkuinen epilepsiaoireyhtymä. Merkit-
tävä osa sitä sairastavista ei kuitenkaan tule 
kohtauksettomaksi lääkehoidolla. Vaikeaan 
epilepsiaan liittyy kohtauksien lisäksi usein 
myös muita merkittäviä haittoja, kuten kogni-
tiivisia ja psyykkisiä ongelmia sekä lisääntynyt 
tapaturma- ja äkkikuolemariski. Jos asianmu-
kainen lääkehoito ei auta, vaikean ohimoloh-
koepilepsian tehokkain hoitovaihtoehto onkin 
leikkaushoito.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin ohimoloh-
koepilepsian leikkaushoidon tuloksia yli viisi 
vuotta kestäneessä seurannassa. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin leikkauksen jälkeiseen koh-
taustasapainoon ja kognitiiviseen suoriutumi-
seen. Tavoitteena oli myös tunnistaa kirurgisen 
hoidon pitkäaikaistulosta ennustavia tekijöitä. 
Tutkimuksen osatyöt perustuvat Kuopion yli-
opistollisessa sairaalassa vuosina 1988–2006 
leikattujen vaikeaa ohimolohkoepilepsiaa sai-
rastavien aikuispotilaiden leikkausta edeltäviin 
tutkimuksiin, kirurgiseen hoitoon ja pitkäai-
kaisseurantaan.

Yhdessä osatyössä selvitettiin, esiintyykö 
ohimolohkoepilepsiassa magneettikuvauksella 

havaittavia tilavuusmuutoksia ohimolohkon si-
säosien aivokuorella. Tutkimus osoitti, että en-
torhinaalisen ja temporopolaarisen aivokuoren 
tilavuus pieneni osalla toispuoleista ohimoloh-
koepilepsiaa sairastavista potilaista epilepsiape-
säkkeen puolella. Yksittäisillä potilailla tämä ta-
pahtui merkittävästi useammin entorhinaali-
sen aivokuoren alueella. Löydös viittaa näiden 
rakenteiden muodostaman laajemman hermo-
verkon häiriöön sisemmän ohimolohkon epi-
lepsiassa.

Pitkäaikaisseurannassa toispuoleista ohimo-
lohkoepilepsiaa sairastavista potilaista 46 pro-
senttia oli leikkauksen jälkeen kohtauksetto-
mia, 10 prosenttia koki auroja eli lyhyitä koh-
tauksen alkuoireita ilman tajunnan häiriötä ja 
15 prosentilla todettiin vain harvoin kohtauk-
sia. Kohtaustilanne vuoden kuluttua leikkauk-
sesta ennusti pitkäaikaistulosta. 

Vuonna 1993 käyttöön otetun magneettiku-
vauskäytännön seurauksena aiempaa suurem-
malla osalla potilaista voitiin havaita leikkausta 
edeltävässä magneettikuvauksessa paikallinen 
poikkeavuus. Magneettikuvauksen tarkentu-
minen vaikutti myös leikkaushoidon tuloksiin, 
sillä 52 prosentilla potilaista kohtaukset pysyi-
vät poissa pitkäaikaisseurannassa ja seitsemällä 
prosentilla esiintyi ainoastaan auroja.

Ohimolohkoepilepsian kirurginen hoito oli 
tuloksekasta myös niillä potilailla, joilla aivojen 
magneettikuvauksessa ei havaittu rakenteellis-
ta muutosta. Lisäksi palliatiiviset leikkaukset, 
joiden tavoitteena oli lievittää vaikeaa kohtaus-
tilannetta, olivat hyödyllisiä. Leikkausta edeltä-
vistä tekijöistä hyvää leikkauksen jälkeistä koh-
taustasapainoa ennustivat hippokampuksen ti-
lavuuden pieneneminen, muut toisen ohimo-
lohkon rakenteelliset poikkeavuudet, tajunnan-
hämärtymiskohtaukset pääasiallisena kohtaus-
tyyppinä sekä varhainen sairastumisikä. n
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