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Parestesiat ovat ryhmä tuntohäiriöitä. Ne voidaan määritellä subjektiivisiksi ihotuntemuksiksi 

(esim. puutuminen ja tikustelu), jotka aistitaan spontaanisti ilman stimulaatiota. Parestesiat 

ovat yleisiä oireita potilaiden keskuudessa ja usein myös syy erikoissairaanhoidon lähettee-

seen. Niiden taustalla voivat olla vakavat keskushermosto- tai ääreishermostoperäiset syyt, 

mutta usein selvää syytä oireiden taustalta ei saada selville. 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, löytyykö neurologian poliklinikalle parestesia-

diagnooseilla tulleista lähetepotilaista tietoja, jotka auttaisivat tulevaisuudessa kohdentamaan 

jatkotutkimuksia oikeaan suuntaan. Lisäksi selvitettiin kuinka monen lähetepotilaan oireiden 

taustalta löytyi neurologinen sairaus. 

 

Tutkielma suoritettiin retrospektiivisesti valitsemalla vuoden 2011 Oulun yliopistollisen sai-

raalan (Oys) neurologian poliklinikkaan tulleista lähetteistä 100 perättäistä parestesia-

diagnoosilla tullutta lähetepotilasta. Näiden potilaiden lähetetiedot sekä tieto mahdollisista 

jatkotutkimuksista neurologian poliklinikalla kerättiin elektronisista lähetteistä ja ESKO-

potilastietojärjestelmästä. 

 

Tulokset viittasivat siihen, että kyseisten potilaiden joukosta löytyivät hyvin välitöntä ja kii-

reellistä hoitoa vaativat sairaudet. Epäselvemmillä oireilla tulleiden potilaiden hoitoketjuissa 

oli kuitenkin usein hiottavaa. Erikoissairaanhoidossa potilaille päädyttiin usein tekemään jat-

kotutkimuksia. Etenkin pään kuvantamistutkimukset olivat yleisiä suhteessa löydöksiin. Neu-

rologian poliklinikalle tulleissa lähetteissä oli usein puutteita niin statuksen kuin esitietojenkin 

osalta. Pääosa näistä lähetteistä tuli perusterveydenhuollosta, joten hoitoketjun tehostamisen 

tulisi tähdätä ensisijaisesti sen alkupäähän eli terveyskeskuksiin. Tämä johtaisi turhien lähet-

teiden vähenemiseen ja tätä kautta myös erikoissairaanhoidossa tehdyt jatkotutkimukset vä-

hentyisivät ja kohdentuisivat oikeille potilasryhmille. 

 

Avainsanat: parestesia, puutuminen, sensorinen puutos, tuntohäiriö, tuntopuutos  
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1. JOHDANTO 

 

Parestesiaoireet eli tuntohäiriöt, kuten puutuminen ja tikustelu, ovat yleisiä lähetteiden syitä 

erikoissairaanhoidossa. Kuitenkin näyttäisi siltä, että perusterveydenhuollon puolella on jos-

kus epätietoisuutta siitä, miten parestesiaoireiset potilaat tulisi tutkia, mitkä oireet viittaavat 

mahdollisesti neurologiseen sairauteen ja kenet tulee lähettää erikoissairaanhoitoon. Nämä 

parestesiaoireiset potilaat ovat usein myös haastavia erikoissairaanhoidossakin ja jatkotutki-

muksiin (etenkin kuvantamistutkimuksiin) päädytään usein.  

 

Parestesiaoireisista potilaista on aiempaa tutkimustietoa saatavissa vain vähän suhteessa ky-

seisten oireiden yleisyyteen. Tässä tutkielmassa pyrittiin arvioimaan neurologian poliklinikal-

le tulleiden lähetteiden laatua ja keräämään lähetteiden potilaista tietoja, jotka mahdollisesti 

auttaisivat tulevaisuudessa kohdentamaan hoitoketjua ja käytettävissä olevia resursseja oikein. 

Tutkielmassa pyrittiin myös selvittämään, löytyikö potilailta oireiden taustalta neurologisia 

sairauksia ja oliko näillä potilailla yhteisiä tyyppioireita ja mitä jatkotutkimuksia heille tehtiin. 

 

Tutkielma suoritettiin retrospektiivisesti valitsemalla vuoden 2011 Oysin neurologian polikli-

nikkaan tulleista lähetteistä 100 perättäistä parestesia-diagnoosilla tullutta lähetepotilasta. 

Näiden potilaiden lähetteet ja jatkotoimenpiteet neurologian poliklinikalla tutkittiin. Tiedot 

kerättiin elektronisista lähetteistä ja ESKO-potilastietojärjestelmästä. 

 

 

2. PARESTESIAN MÄÄRITELMÄ JA ETIOLOGIA 

 

Parestesiat ovat ryhmä tuntohäiriöitä. Ne voidaan määritellä subjektiivisiksi ihotuntemuksiksi 

(esim. puutuminen, kylmä, kuuma, pistely, paine jne.), jotka aistitaan spontaanisti ilman sti-
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mulaatiota. Yleisimmin parestesiat esiintyvät raajojen alueella, mutta ne voivat sijaita myös 

muualla kehossa. Ne ovat yleisiä oireita väestön keskuudessa ja niiden taustalla voi olla kes-

kushermosto- tai ääreishermostoperäisiä syitä, mutta usein selvää syytä oireiden taustalta ei 

saada selville (mm. psykosomaattiset syyt).  

 

Keskushermostoperäisiä syitä parestesioille ovat mm. iskemia, kompressio, infektio, tulehdus 

ja degeneratiiviset tilat. Ääreishermostoperäisten parestesioiden yleisimmät syyt ovat neuro-

patiat. Perifeeriset neuropatiat voivat aiheutua metabolisista häiriöistä, pinneoireyhtymistä, 

traumasta, tulehduksesta, sidekudoshäiriöistä, myrkytyksestä, perinnöllisistä sairauksista, ma-

ligniteetista, ravintoainepuutoksista, infektioista ja muista sekalaisista syistä. Jotkin yleiset 

perifeeriset neuropatiat ovat sekundaarisia diabetekselle, hypotyreoosille, B12-vitamiiinin 

puutokselle tai alkoholismille. (Mcknight ja Adcock 1997). 

 

 

3. TUNTOHÄIRIÖIDEN ANATOMIAA JA FYSIOLOGIAA 

 

3.1. Yleistä anatomiasta ja fysiologiasta 

 

Tuntohäiriöiden tutkiminen on haastavaa oireiden subjektiivisen luonteen vuoksi. Keskeistä 

tuntohäiriöiden tutkimisessa on statuslöydösten suhteuttaminen anatomiaan. Tämän vuoksi on 

välttämätöntä tuntea ihmisen anatomiaa ja tehdä aina riittävän kattava ja huolellinen status 

jokaisen potilaan kohdalla. Tässä kappaleessa käsitellään anatomiaa ja fysiologiaa. Hyvän 

statuksen tekeminen käsitellään myöhemmin. 
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3.2. Aistitransduktio 

 

Aistipääte-elinten eli ihon aistireseptorien aktivaatio tuottaa generaattoripotentiaalin afferent-

teihin neuroneihin. Jos generaattoripotentiaali saavuttaa ärsykekynnyksen, syntyy aktiopoten-

tiaali, jonka aksonit kuljettavat selkäytimeen. Neuropaattiset tilat vaikuttavat harvoin suora-

naisesti tähän aistitransduktioketjuun, mutta perifeeriset vaskulaaritaudit voivat aiheuttaa toi-

mintahäiriöitä ihon sensorisiin aksoneihin ja esim. systeeminen skleroosi voi vaurioittaa ihoa 

riittävästi aiheuttaen primäärin puutoksen aistitransduktiossa (Daroff ym. 2012). 

 

3.3. Afferentit aistihermot 

 

Aktiopotentiaalin leviämisnopeuteen vaikuttavat aksoneiden halkaisija ja se, ovatko her-

mosyyt myelinisoituneita vai myelinisoitumattomia. Yleisesti ottaen nosiseptiset afferentit eli 

somaattista ja viskeraalista kipua välittävät hermosyyt ovat pieniä myelinisoituneita ja mye-

linisoitumattomia aksoneita. Muut tuovat hermosyyt ovat halkaisijaltaan isoja ja myelinisoi-

tuneita aksoneita (Daroff ym. 2012). 

 

3.4. Selkäytimen sensoriset radat 

 

Afferentti sensorinen informaatio kulkee selkäytimen takajuuren hermosolmun läpi selkäyti-

men takasarveen. Osa sensorisista aksoneista kulkee takasarven läpi muodostamatta synapseja 

ja nousee samanpuoleisessa takapylväässä. Nämä aksonit välittävät lähinnä kosketus- ja asen-

totuntoa. Muut aksonit muodostavat synapsin selkäytimen takasarvessa ja tämän jälkeen se-

kundaariset sensoriset neuronit risteävät selkäytimen etummaisessa valkean aineen kannak-

sessa ja nousevat spinotalaamista rataa pitkin. Tämä rata tunnetaan parhaiten kipu- ja lämpöti-

lainformaation kuljettajana, mutta myös osa kosketustunnosta kulkee tätä rataa pitkin. Taka-

pylvään radat nousevat kaularangan ytimen junktioon, missä jaloista tulevat aksonit muodos-

tavat synapsin nucleus graciliksessa ja käsistä tulevat aksonit muodostavat synapsin nucleus 
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cuneatuksessa (Daroff ym. 2012). Nämä selkäytimen nousevat sensoriset radat näkyvät vielä 

alla olevassa kuvassa (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Poikkileikkaus selkäytimestä, jossa nähdään kaksi sensorista afferenttia nousevaa 

rataa: etu-sivujuostejärjestelmä (nosiseptinen, lähinnä lämpöaisti) ja takapylväät (kosketus, 

vibraatio, proprioseptiikka eli asento- ja liiketunto). (Muokattu kirjasta Bradley’s Neurology 

in Clinical Practice Volume I, 6th edition s.330) 

 

3.5. Aivojen sensoriset radat 

 

3.5.1. Aivorunko 

 

Nucleus graciliksesta ja nucleus cuneatuksesta tulevat aksonit risteävät ydinjatkeessa ja nou-

sevat tuntovemmeltä eli lemniscus medialista pitkin. Selkäytimestä lähtöisin olevat spinota-

laamiset radat jatkuvat aivorungossa nousten tuntovemmelen lateraalipuolella (Daroff ym. 

2012). 
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3.5.2. Talamus 

 

Talamuksen vauriot vaikuttavat harvoin vain yhteen alueeseen, mutta talamuksen rakenteen 

tunteminen voi auttaa kliinisten löydösten arvioimisessa. Ventroposteriorinen kompleksi on 

tärkein somatosensorista informaatiota vastaanottava alue. Tämä kompleksi sisältää ventro-

posteriorisen lateraalisen tumakkeen, joka vastaanottaa kehosta tulevan sensorisen informaa-

tion ja ventroposteriorisen mediaalisen tumakkeen, joka puolestaan vastaanottaa päästä ja 

kasvoista tulevan sensorisen informaation. Nämä tumakkeet projisoituvat pääosin takakeski-

poimun primääriselle somatosensoriselle kuorikerrokselle. Talamuksen posteriorinen tumake-

ryhmä vastaanottaa spinotalaamisen radan nosiseptiivistä informaatiota ja projisoi pääosin 

aivosaaren vieressä sijaitsevalle takakeskipoimun sisäpinnalla olevalle sekundaariselle somes-

teettiselle alueelle (Daroff ym. 2012). 

 

3.5.3. Aivokuori 

 

Klassisen neuroanatomisen opin mukaan isoaivojen motorinen kuorialue sijaitsee anteriorises-

ti keskiuurteesta katsottuna ja sensorinen alue posteriorisesti. Tämä jako on kuitenkin peräisin 

suurelta osin primitiivisillä eläimillä tehdyistä kokeista. Kehittyneemmillä eläimillä tämä mo-

torisen ja sensorisen kuorialueen jako ei ole enää niin selkeä ja näistä kuorialueista onkin alet-

tu käyttää yhteistä nimitystä motosensorinen alue. Yleisesti ottaen sensoriset funktiot ovat 

kuitenkin pääosin takakeskipoimun alueella. Sensorisella korteksilla pään ja käsien alueet 

sijaitsevat lateraalisesti ja jalkojen alueet puolestaan sijaitsevat edellä mainittujen alueiden 

yläpuolella lähellä aivopuoliskon keskiviivaa kiertyen parasagittaaliselle korteksille (Daroff 

ym. 2012). 
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4. DIAGNOSTIIKKA 

 

4.1. Yleistä diagnostiikasta 

 

Erilaiset puutumisoireet ovat yleisiä ja taustalla voi olla vakava sairaus tai usein vain harmiton 

ohimenevä tila. Tärkeää on selvittää liittyykö puutumistilaan tuntohäiriötä ja sijaitseeko tun-

tohäiriö selvästi tietyn dermatomin alueella. Pelkkä fluktuoiva puutumisoire ilman tuntopuu-

tosta tai muita poikkeavia statuslöydöksiä menee yleensä itsestään ohi ja edellyttää harvoin 

jatkolähetettä. Yleislääkärin tehtävänä on tunnistaa välitöntä tai kiireellistä hoitoa vaativat 

mahdollisesti tuntohäiriöitä aiheuttavat sairaudet (esim. aivoverenkiertohäiriöt, MS-tauti, po-

lyradikuliitti ja selkäydinkasvain) ja lähettää nämä potilaat kiireellisesti neurologiseen arvi-

oon. Myös tilat, jotka hoitamattomina saattavat johtaa palautumattomaan vaurioon, tulisi hoi-

taa ilman pitkää viivettä (esim. ulnarispinne) (Airas 2010). Parestesiapotilaan tutkiminen pe-

rustuu ensisijaisesti hyvään anamneesiin ja statukseen, joiden perusteella tarvittaessa harki-

taan tarkempia tutkimuksia (elektroneuromyografia eli ENMG-, kuvantamis- ja laboratorio-

tutkimukset). 

 

4.2. Anamneesi 

 

Ensimmäiseksi selvitetään oireen tarkka alue ja kehittymisnopeus (akuutti, subakuutti, kroo-

ninen vai uusiutuva vaiva) ja oireen kesto. Akuutti oireisto viittaa usein vaskulaariperäiseen 

etiologiaan, subakuutit oireet puolestaan tulehdukselliseen, immunologiseen tai toksiseen 

etiologiaan. Hitaasti kehittynyt oireisto voi viitata tulehdukselliseen, toksiseen, ravitsemuksel-

liseen, systeemiseen tai neoplastiseen prosessiin. Vuosien kuluessa kehittynyt oireisto on ta-

vallisimmin perinnöllisten tai metabolisten sairauksien aiheuttamaa. Tunto-oireen ominaislaa-

tu on syytä myös tarkentaa (tunnottomuus, puutuminen, pistely, kylmyys vai kipu). Liittyykö 

puutumiseen motorisia oireita (mm. heikkous, väsyminen, krampit ja tasapainovaikeus) ja 

vaikeuttaako puutuminen potilaan elämää? Vaihteleeko oireen esiintymisalue? Potilaan lääki-

tys, alkoholinkäyttö ja liitännäissairaudet selvitetään. Onko potilaalla ollut punkinpuremia tai 
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onko hän altistunut ammatissaan myrkyille? Onko suvussa esiintynyt neurologisia sairauksia? 

(Airas 2010). 

 

4.3. Status ja vaurioiden paikantaminen 

 

4.3.1. Status 

 

Parestesiapotilaille tulisi suorittaa kattava fysikaalinen ja neurologinen status. Fysikaalisen 

tutkimisen tulisi auttaa löytämään metaboliset ja systeemiset syyt neuropatioiden taustalla. 

Neurologisen tutkimisen tulisi testata motorisia ja sensorisia toimintoja. Ensisijaisesti senso-

risten toimintojen testaamisessa tulisi keskittyä potilaan vasteisiin kivulle, kosketukselle, vä-

rinälle, nivelten asennolle ja lämpötilan tuntemiselle. Mahdolliset löydökset tulisi suhteuttaa 

potilaan muihin motorisiin tai refleksipoikkeavuuksiin (Mcknight ja Adcock 1997). Alla ole-

va vuokaavio auttaa diagnostiikassa ja jatkohoidon arvioimisessa (kuva 2). 
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Kuva 2. Diagnostinen vuokaavio tuntohäiriöpotilaan tutkimuksista (Airas 2010) 

 

4.3.2. Vaurioiden paikantaminen 

 

4.3.2.1. Perifeeriset sensoriset vauriot 

 

Perifeeristen hermojen ja pleksusten vauriot aiheuttavat sensorisia puutoksia alueille, jotka 

noudattavat näiden anatomisia hermotusalueita. Tarkka puutosalueen rajaaminen on kuitenkin 
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käytännössä hankalaa löydösten subjektiivisen luonteen vuoksi. Lisäksi anatomiset rakenteet 

voivat erota hieman eri yksilöiden välillä ja tuntoalueiden välillä saattaa ilmetä limittymistä. 

Perifeeristen vaurioiden selvittelyssä on myös yleistä, että potilaan oireiston ja tutkimuslöy-

dösten välillä on ristiriitaa (Daroff ym. 2012). 

 

Perifeeristen vaurioiden paikantamiseen on kuitenkin muutama hyvä ohje. Distaalinen tunto-

puutos ja/tai kipu useammassa kuin yhdessä raajassa viittaa perifeeriseen neuropatiaan. Tun-

topuutos tarkalla alueella raajassa viittaa hermo- tai pleksusvaurioon. Koko raajan tuntopuutos 

on harvoin perifeerisen vaurion aiheuttamaa, koska proksimaalinen pleksusvauriokaan har-

voin aiheuttaa koko raajan puutosoiretta. Koko raajan tuntopuutoksessa tuleekin herätä epäily 

keskushermoston vauriosta (Daroff ym. 2012). 

 

4.3.2.2. Selkäytimen sensoriset vauriot 

 

Selkäytimen vaurioon viittaavat vartalolla oleva tuntoraja ja vartalon tai raajojen dissosioitu-

nut tuntopuutos ilman kasvojen oireita Selkäytimen vauriokohdan kaudaalipuolelle syntyvä 

tuntopuutos ilman lihasheikkoutta ja refleksilöydöksiä on todella harvinaista. Alkavan myelo-

patian sensoriset oireet ovat useimmiten positiivisia, esim. kaularangan alueen myelopatiassa 

tavattava Lhermitten oire (Daroff ym. 2012).  

 

Dissosioituneen tuntopuutoksen taustalla on tuntokvaliteettien erilainen risteäminen selkäyti-

men alueella, kuten anatomiaosuudessa käytiin lävitse. Tämän vuoksi toispuoleinen selkäyti-

men vaurio voi aiheuttaa saman puoleisen puutoksen asento- ja vibraatiotunnossa ja vastak-

kaisen puolen puutoksen kipu- ja lämpötilatunnossa. Tämän tyylinen tuntopuutos liittyy 

yleensä sisäisiin vaurioihin kuten kasvaimiin, mutta voi esiintyä myös ulkoisen massan paina-

essa selkäydintä paikallisesti (Daroff ym. 2012). 

 

Dissosioituneen tuntopuutoksen toinen muoto voi saada alkunsa selkäytimen dorsaalisen tai 

ventraalisen puolen vauriosta. Tästä hyvä esimerkki on spinalis anterior -oireyhtymä, jossa 
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etumaisen selkäydinvaltimon tukkeuma aiheuttaa selkäytimen ventraalisen puolen infarktin 

säästäen takapylväät. Tästä aiheutuvat vauriokohdan alapuolinen spastinen para- tai tetrapa-

reesi sekä kipu- ja lämpötunnon puuttuminen vauriokohdan alapuolelta, mutta asento- ja vä-

rinätunnot säästyvät. Takapylväinen selektiiviset vauriot ovat harvinaisempia. Dissosioitu-

neesta tuntohäiriöstä on vielä kolmaskin muoto, jossa kipu- ja lämpötunnot puuttuvat ja muut 

tuntokvaliteetit ovat tallella. Tätä muotoa tavataan syringomyelian yhteydessä (Daroff ym. 

2012). 

 

Selkäytimessä nousevat afferentit hermot ovat järjestäytyneet niin, että kehon kaudaalisesta 

osasta tulevat hermosyyt kulkevat perifeerisemmin ylempää tuleviin hermosyihin nähden. 

Sentraalinen selkäydinvamma voi siis vaikuttaa ylempiin hermosyihin ennen alempia her-

mosyitä ja aiheuttaa näin alaraajoihin tuntopuutoksen kauttaaltaan säästäen kuitenkin peria-

naalisen tunnon. Tämä epätäydellinen selkäydinvamma tunnetaan nimellä sacral sparing ja se 

on yleisimmin trauman aiheuttama. Magneettikuvaus (MK) on paras ja yleensä ensisijainen 

jatkotutkimus selkäydinperäistä tuntohäiriötä epäiltäessä (Daroff ym. 2012). 

 

4.3.2.3. Aivorungon sensoriset vauriot 

 

Aivorungon vauriot vaikuttavat harvoin vain pelkästään sensorisiin toimintoihin ja näissä vau-

rioissa nähdään yleensä myös motorisen toiminnan häiriöitä. Poikkeuksena on kolmoisher-

mosärky, jolle on tyypillistä voimakas sähköiskumainen kipu ilman tuntopuutoksia kolmois-

hermon alueella. Trigeminusneuralgian diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja kuvanta-

mistutkimuksia tulisi käyttää tässä yhteydessä vain muiden syiden poissulkemiseen (Daroff 

ym. 2012). Käytännössä kuitenkin kuvantamiseen päädytään kaikkien kolmoishermosärkypo-

tilaiden kohdalla. Kuvantamisella poissuljetaan mm. basaaliset meningeoomat ja demyelinaa-

tiomuutokset. 

 

Wallenbergin oireyhtymä (lateral medullary syndrome) johtuu takimmaisen alemman pikku-

aivovaltimon tukkeutumisesta, josta aiheutuvat samanpuoleinen kasvojen tuntopuutos ja kipu- 

ja lämpötuntopuutokset vastakkaiselle puolelle kehoa. Tämä oireyhtymä aiheuttaa myös vai-
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keita motorisia oireita: samanpuoleinen pikkuaivoataksia, Hornerin syndrooma ja ydinjatkeen 

vaurioitumisesta johtuva dysartria ja dysfagia (Daroff ym. 2012). 

 

Mediaalinen ydinjatkeen iskemia (medial medullary syndrome) aiheuttaa vastakkaisen puolen 

asento- ja vibraatiotuntojen puutokset, mutta jälleen motoriset oireet vallitsevat – vastakkaisen 

puolen hemipareesi ja samanpuoleinen kielipareesi. Myös muut verisuoniperäiset tai muista 

syistä johtuvat aivorungon vauriot voivat aiheuttaa vastakkaisen puolen tuntopuutoksen, mut-

ta kuten aiemmissakin oireyhtymissä, motoriset oireet ovat huomattavasti sensorisia oireita 

vallitsevampia (Daroff ym. 2012). 

 

4.3.2.4. Aivojen sensoriset vauriot 

 

Aivoista peräisin oleva tuntohäiriö on yleensä seurausta talamusvauriosta. Dejerine-Roussyn 

oireyhtymä (thalamic pain syndrome) on joskus jälkiseuraus talaamisesta halvauksesta. Tässä 

oireyhtymässä potilas kärsii distaalisesta käden ja jalan spontaanista kivusta, jota pahentavat 

kosketus ja stressi (Daroff ym. 2012). 

 

Aivokuoren takakeskipoimun vauriot aiheuttavat enemmän sensorisia kuin motorisia oireita. 

Tämän alueen infarkti, johtuen keskimmäisen aivovaltimon haaran tukkeumasta, voi aiheuttaa 

tuntopuutoksen ilman tai vähillä motorisilla oireilla. Posteriorisemmat vauriot voivat säästää 

primaariset tuntomodaliteetit (kipu, lämpötila, kosketus, asento), mutta heikentää ylempiä 

sensorisia funktioita aiheuttaen häiriöitä mm. grafestesiassa, kahden pisteen erotuskyvyssä ja 

kahden samanaikaisen ärsykkeen aistimisessa (Daroff ym. 2012). 
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5. SENSORISIA OIREYHTYMIÄ 

 

Sensorisia puutoksia aiheuttavia oireyhtymiä on paljon. Usein sensoristen puutosten ohella 

ilmenee myös muitakin neurologisia häiriöitä (esim. motoriikan häiriöt) ja vain puhtaasti sen-

sorisia puutoksia aiheuttavat oireyhtymät ovat suhteellisen harvinaisia. Tässä kappaleessa 

käsitellään yleisimpiä sensorisia oireyhtymiä. 

 

5.1. Perifeerisiä oireyhtymiä 

 

5.1.1. Sensorinen polyneuropatia 

 

Sensoriikan häiriöt ovat yleisimpiä  oireita potilailla, jotka sairastavat distaalista, symmetristä 

perifeeristä polyneuropatiaa . Oireet voivat olla negatiivisia (heikentynyt ärsykkeiden diskri-

minaatio ja kasvanut ärsykekynnys) tai positiivisia (neuropaattinen kipu, parestesiat, dyses-

tesiat) tai näitä molempia. Useimmat neuropatiat vaikuttavat sekä motorisiin, että sensorisiin 

hermosyihin, vaikka oireet usein ovatkin sensorisia (Daroff ym. 2012). 

 

Polyneuropatian yleisin syy länsimaissa on alati lisääntyvä diabetes, ja tälle tyypillistä ovat 

symmetriset distaaliset tuntopuutokset sukka- ja hansikasalueilla (Airas 2010). Diabeettinen 

sensorinen neuropatia vaikuttaa pääosin pieniin myelinisoituneisiin ja myelinisoitumattomiin 

aksoneihin aiheuttaen häiriöitä kipu- ja lämpötuntoihin. Potilaat kärsivätkin usein samanaikai-

sesti polttavasta kivusta ja tuntopuutoksista vaurioalueilla (Daroff ym. 2012). 

 

Neuropatioiden jatkoselvittelyissä ja toteamisissa elektroneuromyografia eli ENMG on perus-

tutkimus, jolla voidaan poissulkea paksujen säikeiden neuropatia. Ohuiden säikeiden neuropa-

tiaa epäiltäessä suoritetaan jatkotutkimuksena kylmä-lämpökynnysmittaukset. Mikäli nämä 

mittaukset jäävät normaaleiksi ja edelleen on vahva epäily kliinisen kuvan perusteella kysei-

sestä neuropatiasta, voidaan ottaa ihobiopsia. Biopsianäytteestä etsitään mahdollisia ohuiden 
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säikeiden neuropatiaan viittaavia hermovaurion merkkejä. Lannepistonäyte on harvoin tar-

peen, mutta autoimmuuniperäisissä demyelinoivissa neuropatioissa näytteissä nähdään ko-

honneita proteiinipitoisuuksia. Lannepistonäytteen kohonneet solupitoisuudet viittaavat puo-

lestaan tulehdusperäiseen syyhyn. Lihasbiopsioita otetaan yleensä vain määritettäessä myopa-

tioita, mutta neuropatioissa biopsiassa voidaan nähdä denervaatiota (hermon tuhoutuminen) ja 

reinnervaatiota (hermon korjaantuminen). Hermobiopsiassa voidaan nähdä useita eri neuropa-

tioiden syitä kuten tulehdusinfiltraatteja, segmentaalista demyelinisaatiota, amyloidikertymiä 

ja aksonien katoa (Daroff ym. 2012).  

 

5.1.2. Toksinen neuropatia 

 

Jotkin toksiset neuropatiat voivat olla etupäässä sensorisia. Yleisimpiä ovat kemoterapioiden 

aiheuttamat perifeeriset neuropatiat. Usein potilailla esiintyy myös motorisia oireita, jotka 

kuitenkin jäävät sensoristen oireiden varjoon useimmiten. Tuntopuutokset, dysestesiat ja polte 

ovat yleisiä oireita näiden potilaiden keskuudessa (Daroff ym. 2012). 

 

Krooniseen alkoholinkäyttöön liittyvä yleisin neurologinen komplikaatio on polyneuropatia. 

Polyneuropatian kehittymisen syinä pidetään alkoholin suoraa neurotoksista vaikutusta ja al-

koholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyviä ravintoainepuutoksia. Alkoholin aiheuttama po-

lyneuropatia on tyypillisesti symmetristä distaalista sensomotorista neuropatiaa. Yleisimmin 

tätä polyneuropatiaa tavataan alaraajoissa, joissa ilmenee värinä- ja kosketustuntojen 

alenemaa ja heikentyneet tai puuttuvat nilkkarefleksit. Distaalista lihasheikkoutta ja au-

tonomisia häiriöitä tavataan myös joissakin tapauksissa (Greenberg ym. 2002). 

 

5.1.3. Amyloidi neuropatia 

 

Primaarinen amyloidoosi aiheuttaa sensorista neuropatiaa noin yhdelle kolmasosalle potilais-

ta. Familiaalinen amyloidi polyneuropatia on dominantisti periytyvä sairaus, joka aiheuttaa 

kivuliaita dysestesioita ja kipu- ja lämpötunnon heikkenemistä. Epäily diagnoosista syntyy 
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kliinisten löydösten ja oireiden perusteella ja se varmistetaan DNA-testillä tai hermobiopsialla 

(ENMG-löydökset eivät ole spesifejä) (Daroff ym. 2012). 

 

5.1.4. Proksimaalinen tuntopuutos 

 

Proksimaalinen tuntopuutos vartalolla tai raajojen yläosissa on harvinaista, mutta sitä tavataan 

porfyrioiden ja diabeteksen yhteydessä sekä joissakin proksimaalisissa pleksopatioissa. Muita 

harvinaisempia syitä proksimaalisille neuropatioille ovat Sjögrenin syndrooma, Tangierin 

tauti ja paraneoplastinen syndrooma. Oireina voivat olla kivut ja tuntopuutokset, mutta myös 

motoriset oireet yhdessä lihasheikkouden kanssa ovat yleisiä (Daroff ym. 2012). 

 

5.1.5. Akuutti inflammatorinen demyelinoiva polyradikuliitti 

 

Guillain-Barrén oireyhtymä eli akuutti inflammatorinen demyelinoiva polyradikuliitti (AIDP) 

on nopeasti etenevä autoimmuunitauti, jossa tapahtuu hermojuurien ja perifeeristen hermojen 

tulehduksellista demyelinisaatiota. Potilailla on oireina yleinen nouseva lihasheikkous jaloista 

ylöspäin ja jänneheijasteet katoavat oireiston edetessä. Sensoriset oireet kuten puutuminen 

jäävät yleensä motoristen oireiden varjoon. Mikäli potilaalla on oireina etenevää lihasheikko-

utta ja areflexiaa, tulee herätä kliininen epäily tästä sairaudesta. Diagnoosin varmistaminen 

tapahtuu ENMG-tutkimuksen ja lannepistoanalyysin avulla (Daroff ym. 2012). 

 

5.1.6. Mononeuropatia 

 

Rannekanavaoireyhtymä (syndroma canalis carpi) on yleisin mononeuropatioista. Keski- eli 

medianushermon puristuminen rannekanavassa aiheuttaa tuntohäiriöitä peukalon, etusormen, 

keskisormen ja nimettömän alueella. Motorisia oireita saattaa pahemmissa tapauksissa ilmetä, 

mutta alkuun sensoriset oireet vallitsevat. Thenar-lihaksiston (abductor pollicis brevis) heik-

koutta ja surkastumaa saattaa ilmetä (Daroff ym. 2012) Phalenin testissä 60%:lla potilaista 
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esiintyy radialispuolen sormien tunnottomuutta tai oireet korostuvat. Rannekanavaoireyhty-

mädiagnoosia tukee etenkin oireiston provosoituminen testissä jo ensimmäisten 20 sekunnin 

aikana. Tinelin testi puolestaan aiheuttaa sähköiskumaisia tuntemuksia sormiin vajaalla puo-

lella potilaista (Tolonen ym. 2002). Mononeuropatioita epäiltäessä diagnoosi varmistetaan 

yleensä ENMG-tutkimuksella (Daroff ym. 2012). 

 

Ulnaarihermon pinnetila on toiseksi yleisin mononeuropatia. Yleisimmin ulnaarihermon pin-

ne syntyy sulcus nervi ulnariksen seutuun kyynärpäähän. Tämän pinnetilan oireita ovat nimet-

tömän ja pikkusormen puutuminen. Sormivälilihasten (m. interossei) heikkous seuraa oireyh-

tymän edetessä (Daroff ym. 2012) Lopulta ulnarisvaurio voi aiheuttaa ns. haukan käden (claw 

hand). Ulnarisvaurio voi sijaita myös ranteessa (syndroma canalis Guyon). Ulnarishermo kul-

kee ranteessa os. pisiformen vieressä ja jakaantuu tämän jälkeen pinnalliseen tuntohaaraan ja 

syvään motoriseen haaraan, joista jälkimmäinen kulkee Guyonin kanavan läpi. Syndroma 

canalis Guyonissa sormien tunto on tallella, mutta peukalon adduktio, sormien saksiliike ja ip-

nivelten ojennus ovat heikentyneet tai puuttuvat (Tolonen ym. 2002). 

 

Radiaalihermon pinnetila syntyy useimmiten, kun kyseinen hermo joutuu puristuksiin hume-

ruksen takaosassa. Tätä pinnetilaa tavataan usein alkoholin käyttäjillä (ns. Saturday night pal-

sy, joka seuraa, kun potilas nukkuu kätensä päällä). Tämä johtaa lihasvaurioihin radialiksen 

hermottamilla alueilla olkalihaksesta distaalisuuntaan. Potilaat kärsivät yleensä ranteen ojen-

nusheikkoudesta (wrist drop) ja sensoriset oireet ovat vähäisempiä. Radiaalihermon pinne 

distaalisesti käsivarren alueella lähellä rannetta voi aiheuttaa tuntopuutoksen ja dysestesiaa 

kämmenselän radiaalipuolelle, jolloin mukana ei ole motorisia löydöksiä tai oireita (Daroff 

ym. 2012). 

 

5.1.7. Hermopunosten sairaudet 

 

Thoracic outlet syndrome (TOS) eli rintakehän yläaukeaman oireyhtymä on yläraajan hermo-

punoksen pinnetila, joka voi vaurioittaa kaikkia pleksuksen haaroja ja osia. Useimmiten TOS 

aiheuttaa kuitenkin oireet pleksuksen alaosan C7-C8–juurista lähteviin hermoihin (ulnaris). 
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Kun pinnetila kohdistuu hermoihin, puhutaan neurogeenisesta TOS-oireyhtymästä. Pinne voi 

kohdistua myös yläraajaan tuleviin verisuoniin (a. ja v. subclavia) ja tällöin kyseessä on vas-

kulaarinen tai venoosi TOS. Oireyhtymän syynä voivat olla mm. poikkeavat anatomiset ra-

kenteet, jotka aiheuttavat pinnetilan (esim. kaulakylkiluu) tai vammojen jälkitilat (solisluu-

murtumat) (Tolonen ym. 2002). Pinnetilasta seuraa yläraajan ulnaarireunan myötäistä kipua 

ja/tai yläraajan puutumisoireita ja hyvin harvoin käden lihasatrofioita tai Hornerin oireyhty-

mä. Neurogeeninen TOS, jossa hermokudos todella vaurioituu, on erittäin harvinainen sairaus 

(n. 1/1000000/vuosi). Verisuonien pinnetilat ovat tavallisempia, tällöin oireina voi ilmetä ylä-

raajan kylmyyttä ja/tai valkosormisuutta (Raynaud’n ilmiö) (Soinila ym. 2011). TOS-

diagnoosia voidaan varmistaa erilaisilla provokaatiotesteillä (Roosin – ja Adsonin testi). Nä-

mä testit ovat kuitenkin lähinnä viitteellisiä. ENMG-tutkimus on myös harvoin diagnostinen. 

Jopa viidenneksellä TOS-potilaista on kuitenkin myös rannekanvaoireyhtymä mukana ja täl-

löin ENMG-tutkimus on hyödyksi (Tolonen ym. 2002). 

 

5.2. Selkäytimen oireyhtymiä 

 

5.2.1. Radikulopatia 

 

Radikulopatia eli juurikompressiosta johtuva hermojuurisairaus aiheuttaa yleensä kipua ja/tai 

tuntopuutoksen yhdelle tai useammalle hermojuuren alueelle eli dermatomille. Motoriset oi-

reet ja löydökset tulevat vaurion pahenemisen myötä, mutta sensoriset oireet voivat olla esillä 

vuosiakin ennen kuin motoriset oireet ilmaantuvat. Refleksipoikkeavuudet ovat myös yleisiä 

radikulopatiassa. Diabeettinen ja herpes zosterin aiheuttama radikulopatia ilmaantuu yleensä 

rintakehän dermatomialueille, kun taas spondyloosi tai välilevyvauriot harvoin ilmenevät kau-

lan tai rintakehän dermatomeilla. MK on paras menetelmä varmistaa diagnoosi (Daroff ym. 

2012). 
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5.2.2. Myelopatia 

 

Myelopatia eli selkäydinpinne aiheuttaa tyypillisesti tuntopuutoksen, vaikka monien potilai-

den kohdalla motoriset ja refleksilöydökset vievätkin päähuomion. Selkäkipua valittavalta 

potilaalta tulisikin aina tutkia tunto ja etsiä mahdollista tuntorajaa, vaikka potilaalla ei olisi-

kaan jalkojen lihasheikkoutta. Tuntoa tutkiessa on hyvä muistaa, että tuntopuutosalueet eivät 

aina välttämättä vastaa täysin dermatomikartoissa esitettyjä malleja (Daroff ym. 2012). 

 

5.2.3. Syringomyelia 

 

Syringomyeliassa eli selkäytimen ontelotaudissa selkäytimessä todetaan yksi tai useampi nes-

teen (selkäydinneste) täyttämä ontelo. Ontelot voivat laajeta niin pituus- kuin poikittaissuun-

nassa ja ulottua usean selkäydinsegmentin alueelle. Syringomyelia liittyy usein Chiarin mal-

formaatioon. Syringomyelian aiheuttamat oireet riippuvat ontelon sijainnista ja koosta. Tyy-

pillisiä oireita ovat kivut ja monenlaiset tuntohäiriöt (mm. dissosioitunut tuntohäiriö) (Daroff 

ym. 2012). 

 

5.3. Aivoperäisiä oireyhtymiä 

 

5.3.1. Talaaminen infarkti ja hemorragia 

 

Talaaminen infarkti tai hemorragia aiheuttaa tyypillisesti vastakkaisen puolen sensorisen puu-

toksen ja on useimmiten puhtaiden sensoristen aivohalvausten takana. Talaaminen infarkti 

vaikuttaa kaikkiin tuntomodaliteetteihin. Tietokonetomografia (TT) tulee tehdä päivystykse-

nä, mikäli tällainen oireisto alkaa äkillisesti.  (Daroff ym. 2012). 
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5.3.2. Dejerine-Roussyn oireyhtymä 

 

Dejerine-Roussyn oireyhtymä eli talaaminen kipuoireyhtymä (thalamic pain syndrome) on 

joskus seurausta talaamiselle infarktille, joka yleensä vaikuttaa koko vastakkaiselle puolelle 

kehoa päästä jalkoihin. Pääosin distaalisesti raajoissa oleva kipu on jatkuvasti läsnä, mutta 

pahenee sensorisesta stimulaatiosta. Kun talaaminen kipuoireyhtymä tulee potilaalle, jolla on 

tiedossa oleva talamusinfarktihistoria, jatkotutkimukset eivät useinkaan ole enää tarpeen. Mi-

käli talamusinfarktista on kuitenkin kulunut pitkä aika, on uusintakuvantaminen suositeltavaa 

uuden infarktin, hemorragian tai kasvaimen poissulkemiseksi (Daroff ym. 2012). 

 

5.3.3. Trigeminusneuralgia 

 

Viides aivohermo, n. trigeminus eli kolmoishermo toimii kasvojen tuntohermona. Se jakaan-

tuu kolmeen haaraan: 1.silmähermo, 2.yläleukahermo ja 3. alaleukahermo. Kasvojen alueen 

dermatomien rajat ovat tarkat ja poiketen selkäytimen segmentaalisista dermatomeista, pääl-

lekkäisyyttä (overlapping) ei esiinny. Kolmoishermon syiden vaurio voi aiheuttaa tarkalle 

alueelle rajoittuvan parestesian (Haines 2012).  

Vaikka trigeminusneuralgia ei varsinaisesti aiheuta sensorisia puutoksia, niin se käsitellään 

tässä yleisyytensä vuoksi. Trigeminusneuralgia aiheuttaa sähköiskumaisia voimakkaita kipuja 

kolmoishermon alueelle. Kivut tulevat yleensä kohtauksittain ja kestävät muutaman sekunnin. 

Kuten jo todettu, sensorisia puutoksia ei kolmoishermosäryssä esiinny, joten tuntohäiriöiden 

ilmaantuessa tulee etsiä muita syitä (Daroff ym. 2012). Trigeminusneuralgian tarkkaa etiolo-

giaa ei tunneta, mutta kolmoishermon juuren verisuoniperäistä kompressiota ja mikroneuroo-

mia pidetään mahdollisina aiheuttajina (Haines 2012). 
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5.3.4. Aivokuoren infarkti 

 

Käden ja kasvojen alueen sensorisen aivokuoren infarkti johtuu keskimmäisen aivovaltimon 

haarojen tukoksesta. Etumaisen aivovaltimon alueen infarkti aiheuttaa jalan alueen sensorisen 

puutoksen. Motorisia oireita ja löydöksiä ilmenee yleensä myös sensoristen puutosten ohella. 

Mikäli vaurioalue on rajautunut, sensoriset oireet voivat olla kuitenkin paljon selvempiä kuin 

motoriset (Daroff ym. 2012). 

 

5.4. Toiminnalliset tuntopuutokset 

 

Toiminnalliset tuntopuutokset ovat harvinaisempia kuin muut positiiviset toiminnalliset neu-

rologiset oireet kuten kohtaus- tai halvausoireet (Daroff ym. 2012).Toiminnalliset tuntopuu-

tokset eivät useinkaan noudata anatomisia sääntöjä. Lisäksi usein esitiedoissa ja statuksessa 

ilmenevät muut epäloogisuudet antavat viitettä toiminnalliseen oireeseen. Tämä diagnoosi 

voidaan asettaa kuitenkin vain poissulkumenetelmällä (Airas 2010). Usein on vaarana, että 

tuntopuutoksen oletetaan johtuvan muusta kuin anatomisesta syystä, vaikka potilaalla on to-

dellinen sairaus. Tällainen virhediagnostiikka voi sattua etenkin talaamisten infarktien ja plek-

susvaurioiden kohdalla. Toiminnalliseen tuntopuutokseen viittaavat seuraavat oireet: 1. Tar-

kalleen keskilinjasta jakaantuva tuntopuutos ilman siirtymävyöhykettä, 2. Kehon tai alaraajan 

ympäri kulkeva tuntopuutos, 3. Vibraatiotunnon puutos ilman tarkkaa rajautumista, 4. Näön 

tai kuulon puuttuminen samalta puolelta kehoa, jolla on ihon tuntopuutos, 5. Täydellinen tun-

nottomuus. Täydellisessä tunnottomuudessa voi ristiriitana olla se, että potilaan alaraajat ovat 

täysin tunnottomat, mutta niiden liikkeet ovat täysin normaalit. Tämän asteisen orgaanisen 

tuntohäiriön pitäisi aiheuttaa myös sensorista ataksiaa. Raajan täydellisestä tuntopuutoksesta 

kärsivää potilasta voi pyytää naputtamaan raajaa esim. lattiaa vasten ja sulkemaan sitten sil-

mänsä. Mikäli raajan liike säilyy jatkuvana, on kyseessä toiminnallinen tuntopuutos. Käden 

täydellisestä tuntopuutoksesta kärsivän potilaan tuntopuutoksen voi tutkia potilaan pitäessä 

käsiään puuhkassa rintakehällä. Potilaan on näin tutkittaessa hankalampi seurata kumpi käsi 

on kyseessä ja tämä voi sekoittaa oireita simuloivan potilaan etenkin, jos tutkimus suoritetaan 

nopeasti (Daroff ym. 2012). 
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5.5. Ravitsemukselliset häiriöt 

 

Ravintoaineiden puutteellinen saanti on edelleen iso ongelma monissa kehitysmaissa. Länsi-

maissa alkoholismi on suurin syy ravintoainepuutoksiin, jotka aiheuttavat neurologisia häiri-

öitä. Erilaiset imeytymishäiriöt ja muodissa olevat dieetit aiheuttavat vain pienen osan kysei-

sistä ongelmista. Pääosin ravitsemukselliset häiriöt aiheutuvat tärkeiden vitamiinien puutok-

sista. Selkäytimen subakuutti yhdistelmätyyppinen rappeuma (SADC) aiheutuu B12-

vitamiinin puutoksesta ja ravitsemuksellinen polyneuropatia useamman vitamiinin (B1, B2, 

B3 ja B5 tai B6) puutoksesta (Lindsay ym. 2010). 

 

Metioniinin synteesi homokysteiinistä vaatii toimiakseen B12-vitamiinista saatavaa kobala-

miinia. B12-vitamiinin puutos johtaa siis homokysteiinin kertymiseen elimistöön. Metioniini 

on tärkeä aminohappo myeliinitupen fosfolipidien metylaatiossa. Kuitenkaan B12-vitamiinin 

puutoksen yhteys neurologisiin vaurioihin ei ole vielä täysin selvinnyt. Nimestäkin voidaan jo 

päätellä, että SADC:n taudinkuva on subakuutti. Oireina ovat alkuun raajojen distaaliosien 

parestesia (sukka-hansikasmaiset tuntopuutokset) ja heikkous, jota seuraavat tasapaino-

ongelmat ja alaraajojen spastisiteetti. Myöhäisemmässä vaiheessa mukaan tulevat keskusher-

mostoperäiset ongelmat kuten dementia (Lindsay ym. 2010). 

 

Ravitsemuksellisen polyneuropatian aiheuttaa siis useamman B-vitamiinin puutos. Hermojen 

distaaliosat vaurioituvat ensin, demyelinaatiota ja aksonaalista degeneraatiota tapahtuu sa-

manaikaisesti. Selkäytimen etusarven solut ja takajuuren gangliosolut kärsivät kromatolyysis-

tä. Vagushermon ja sympatikusrungon vaurioita ilmenee myös vakavissa tapauksissa. Oireina 

tässä polyneuropatiassa ovat alkuun alaraajojen distaalinen heikkous, tuntopuutokset (sukka-

hansikasmaiset tuntopuutokset) ja kivulias pistely. Myös autonomisen hermoston ongelmia 

ilmaantuu, kuten impotenssia, ortostaattista hypotensiota ja hikoilua (Lindsay ym. 2010). 
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5.6. Muita sensorisia oireyhtymiä 

 

Multippelit asymmetriset tuntohäiriöt saattavat viitata läiskäiseen ääreishermostovikaan, jol-

loin voidaan puhua multippelista mononeuropatiasta. Tämä on harvinainen tuntohäiriö, mutta 

hyvä tunnistaa, koska taustalla on usein hoidettava syy (esim. SLE tai vaskuliitti). Vaskuliit-

teihin liittyvät neuropatiat ovat tyypillisesti kivuliaita ja etenevät nopeasti. Intermittoivien 

puutumisoireiden taustalla puolestaan voivat olla hyperventilaatio, migreeni, TIA, paikallisal-

kuinen epilepsia tai MS-tauti (Airas 2010). Myös neuroborrelioosiin liittyy usein tuntohäiriöi-

tä radikulaarisen kivun ohella. Eurooppalaisessa 330 potilaan neuroborrelioosiaineistossa ra-

dikulaarista kipua esiintyi taudin aikana 70%:lla, aivohermo-oireita 30-60%:lla ja ääreisher-

moston motorisia ja sensorisia häiriöitä 45%:lla potilaista (Soinila ym. 2011). 

 

Ihmisen normaaliin ikääntymiseen liittyy sekä keskushermosto- että ääreishermostomuutok-

sia, kuten neuronimäärän vähenemistä, dendriittikatoa ja demyelinaatiota. Nämä muutokset 

vaikuttavat myös tuntoaistiin, joka heikkenee. Värinätunnon aistiminen ja kuuman- ja kylmän 

erottelu saattavat heikentyä, vaikka mitään sairautta taustalla ei olisikaan. Refleksit heikenty-

vät usein ja saattavat puuttua kokonaan. Nilkkaheijaste häviää tyypillisesti ensimmäisenä. 

Myös lihasvoimat heikkenevät ja lihakset surkastuvat iän myötä (Soinila ym. 2011). 

 

 

6. AINEISTO- JA MENETELMÄT 

 

Parestesiaoireet ovat yleisiä lähetteen syitä neurologian poliklinikalle. Tutkielman tarkoituk-

sena oli selvittää, löytyykö neurologian poliklinikalle parestesia -diagnoosilla tulleista poti-

laista sellaisia tietoja (mm. lähetediagnoosi/oire, oireen kesto, status), jotka auttaisivat tulevai-

suudessa kohdentamaan jatkotutkimuksia oikeaan suuntaan. Lisäksi selvitettiin kuinka monen 

lähetepotilaan oireiden taustalta löytyi neurologinen sairaus ja oliko heillä yhteisiä tyyp-

pioireita. Lähetepotilaista selvitettiin myös, mihin he ohjautuivat jatkohoitoon ja mitä jatko-

tutkimuksia heille tehtiin. 



22 
 

 

Tutkielma suoritettiin retrospektiivisesti valitsemalla vuoden 2011 Oysin neurologian polikli-

nikkaan tulleista lähetteistä 100 perättäistä parestesia -diagnoosilla tai -oireiston takia neuro-

login tutkimuksiin lähetettyä potilasta. Näiden potilaiden lähetteet sekä sairauskertomustekstit 

luettiin ja oleellinen tieto (kuvataan tulos-osiossa) kerättiin analysoitavaksi.  

 

 

7. TULOKSET 

 

7.1. Lähete ja esitiedot 

 

Kerätyn aineiston sadasta potilaasta 29 oli miehiä ja 71 naisia. Potilaiden ikähaitari oli 17-

88v, keskiarvo 46,1v ja mediaani 47,5v. Potilaista 31% oli Oulun kaupungin alueelta ja loput 

Oysin vastuualueelta pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.  Lähetteistä 80% tuli 

terveyskeskuksista, neljä prosenttia  työterveyshuollosta, seitsemän prosenttia yksityisvas-

taanotoilta, kolme prosenttia Oulun opiskelijaterveydenhuollosta, 5 prosenttia keskussairaa-

loista ja yksi prosentti Oysin yhteispäivystyksestä.  Lähetteistä kahdeksan oli päivystyslähet-

teitä, 24 kiireellisiä, 68 kiireettömiä lähetteitä.    

 

Neurologian poliklinikalle tulleista lähetteistä laskettiin aika saapuneesta lähetteestä varsinai-

seen vastaanottopäivään jakaen se neljään ryhmään: yksi-seitsemän päivää, seitsemän-30 päi-

vää, 30-90 päivää ja yli 90 päivää. Päivystyskiireellisyydellä tulleista potilaista kuusi sai ajan 

samalle päivälle, yksi seuraavalle päivälle ja yhdestä potilaasta ei ollut potilasmerkintöjä ES-

KO-potilastietojärjestelmässä lukuun ottamatta tehtyä päivystyslähetettä. Kiireellisenä tulleis-

ta potilaista kaksi sai ajan neurologian poliklinikalle yhden-seitsemän päivän sisään, 17 seit-

semän-30 päivän sisään, kaksi 30-90 päivän sisään, kaksi yli 90 päivän kuluttua ja yksi potilas 

ei saapunut annetulle ajalle. Kiireettöminä tulleista potilaista yksi sai ajan yhden-seitsemän 

päivän sisään, seitsemän potilasta seitsemän-30 päivän sisään, 16 potilasta 30-90 päivän si-
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sään, 37 potilasta yli 90 päivän kuluttua, kuusi potilasta ei saapunut annetulle ajalle ja yhdellä 

lähetepotilaalla oli jo kontrollit olemassa neurologian poliklinikalla. 

 

Potilaiden esitiedoista kerättiin tiedot aiemmin diagnosoiduista sairauksista ja säännöllisistä 

lääkityksistä. Nämä tiedot käyvät ilmi tarkemmin kaavioista 1 ja 2. Yleisimpiä sairauksia oli-

vat sydän- ja verisuonisairaudet (n=28) sekä TULE-sairaudet (n=27). 22 potilaalla ei ollut 

aiemmin todettuja sairauksia, nämä edustivat pääosin nuorimpia potilaita. Muu sairaus–

ryhmässä yleisiä olivat mm. kilpirauhas- ja reumasairaudet. 40 potilaalla ei ollut mitään sään-

nöllistä lääkitystä. Yleisimpiä lääkityksiä olivat sydän- ja verenpainelääkkeet (n=27) ja kipu-

lääkkeet (n=13). Muu lääkitys-ryhmässä yleisiä lääkkeitä olivat mm. kolesterolilääkkeet ja 

hormonivalmisteet (e-pillerit). 

 

 

Kaavio 1. Parestesiaoireiden vuoksi neurologian poliklinikalle tulleiden potilaiden perussai-

raudet. 
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Kaavio 2. Parestesiaoireiden vuoksi neurologian poliklinikalle tulleiden potilaiden säännölli-

set lääkitykset. 

 

Parestesioireiden kestot jaettiinpotilaspapereissa olleiden esitietojen perusteella neljään ryh-

mään: akuutti, subakuutti (päiviä, viikkoja), krooninen (kuukausia, vuosia) ja ei tiedossa. 

Akuutteja tapauksia oli seitsemän, subakuutteja 37, kroonisia 55 ja yhden potilaan osalta oi-

reiden kestosta ei ollut mainintaa. Tuntohäiriöt jaettiin ryhmiin myös sen mukaan oliko tunto-

häiriö vain subjektiivinen tuntemus vai tuliko se myös statuksessa esiin. Subjektiivisia oli 46, 

objektiivisia yksi, subjektiivisia + objektiivisia 46 ja tuntostatuksesta ei ollut mainintaa seit-

semän potilaan kohdalla. 

 

Lähetteiden statustutkimuksen laatua suhteessa oireeseen pyrittiin myös arvioimaan ja status-

tutkimus jaettiin kolmeen ryhmään: kattava status, puutteellinen status ja ei tehtyä statusta. 

Tuntohäiriöiden osalta kattavasti tehtyyn statukseen vaadittiin merkinnät kosketus-, terävä- ja 

värinätunnoista, reflekseistä ja lihasvoimista. Kattavasti tämän jaon mukaan status oli tehty 

vain neljässä lähetteessä. Puutteellisesti status oli tehty 85 lähetteessä. Statusmerkinnät neuro-

logisesti ei poikkeavaa, sensoriikka ok, ei tuntopuutoksia jne. luokiteltiin myös puutteellisiin. 

Näitä merkintöjä oli 10kpl. Lähetteitä, joista puuttui vain yksi kattavaan statukseen vaaditta-

vista testeistä, oli kahdeksan kpl ja näistä uupui aina vibraatiotunnon testaus. 11 lähetteessä ei 

ollut mitään mainintaa potilaan statuksesta. 
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Neurologiset statuslöydökset kerättiin lähetteistä ja jaettiin seitsemään ryhmään (kaavio 3). 

Potilaita, joilla ei ollut mitään neurologisia statuslöydöksiä, oli 37. Kolme yleisintä löydöstä 

olivat tuntohäiriö (n=33), poikkeama lihasvoimissa (n=18) ja refleksipoikkeavuus (n=12). 

 

 

Kaavio 3. Parestesiaoireiden vuoksi neurologian poliklinikalle tehtyjen lähetteiden statuslöy-

dökset. 

 

7.2. Jatkotutkimukset ja konsultaatiot 

 

Aineiston potilaspapereista selvitettiin, mitä jatkotutkimuksia neurologian poliklinikalla teh-

tiin. Tiedot kerättiin tietokonetomografia (TT)/MK-kuvantamisten, ENMG-, aivosähkökäyrä 

eli EEG-, kaulavaltimoiden ultraääni- (UÄ) ja lannepistotutkimusten osalta. Neurologian po-

liklinikalla tehtiin usein myös laboratorio-, natiiviröntgen- ja vatsan UÄ-tutkimuksia, mutta 

nämä jätettiin nyt tutkimuksen ulkopuolelle. Yleisimmät jatkotutkimukset olivat pään MK/TT 

(n=44), ENMG (n=31) ja selkäytimen tai sen osan MK (n=23). Tarkemmin tehdyt jatkotutki-

mukset käyvät ilmi kaaviosta 4. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Tuntohäiriö

Refleksipoikkeavuus

Poikkeama lihasvoimissa

Poikkeama lihasjänteydessä

Tasapainovaikeus

Muu neurologinen
poikkeavuus
Ei löydöksiä

Ei tehtyä statusta



26 
 

 

Kaavio 4. Neurologian poliklinikalla parestesioireisille potilaille tehdyt jatkotutkimukset. 

MRA=magneettiangiografia ja DSA=digitaalinen vähennysangiografia. 

 

Osasta aineiston potilaista tehtiin konsultaatio tai lähete toiselle erikoisalalle. Nämä tiedot 

kerättiin ja tulokset käyvät ilmi kaaviosta 5. Yleisimmät konsultoidut erikoisalat olivat neuro-

kirurgia (n=7) ja fysiatria (n=5). 

 

Kaavio 5. Neurologian poliklinikalta parestesiaoireisista potilaista tehdyt konsultaatiot muille 

erikoisaloille. 

 

7.3. Diagnoosi 

 

Aineiston 100 potilaasta 86 saapui sovitusti neurologian poliklinikalle ja kävi suunnitelluissa 

tutkimuksissa. Näistä potilaista 38 sai neurologisen diagnoosin, kymmenen TULES- eli tuki- 
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ja liikuntaelinsairausdiagnoosin, kolmelta potilaalta diagnosoitiin spinaalistenoosi, yhdeltä 

potilaalta löytyi vanha aksonaalinen L4-5 juurivaurio oireiden taustalta ja 34 potilaalta ei löy-

tynyt diagnosoitavaa sairautta. Lähetepotilaista seitsemän jätti saapumatta annetulle ajalle, 

yhden osalta ei löytynyt tekstimerkintöjä potilastietojärjestelmästä, yhdestä tehtiin suoraan 

ilman poliklinikkakäyntiä siirto kliiniselle neurofysiologialle ENMG-tutkimukseen, yhdellä 

lähetepotilaista oli jo kontrollit neurologialle olemassa ja yhden potilaan osalta tutkimukset 

olivat edelleen kesken. Kolmelle potilaalle jäivät suunnitellut jatkotutkimukset tekemättä. 

Näistä yhdellä oli vaikea obesiteetti ja tämän vuoksi selkäytimen magneettikuvausta ei voitu 

suorittaa. Kaksi muuta puolestaan jättivät käymättä jatkotutkimuksissa (pään-MK ja lannepis-

to) ja heidän osaltaan voidaan olettaa, että oireisto oli mahdollisesti mennyt ohi. 

 

Sovitusti poliklinikalla ja tutkimuksissa käyneiden potilaiden diagnoositiedot käyvät ilmi tau-

lukoista 1 ja 2 ja kaaviosta 6. Taulukossa 1 potilaat ovat jaoteltu parestesioireen sijainnin ja 

lisäoireiden (kipu ja voimattomuus) perusteella ryhmiin ja merkitty löytyikö diagnoosia. Tau-

lukkoon 2 on kerätty neurologisen diagnoosin saaneet potilaat ja nämä on jaoteltu pares-

tesiaoireen sijainnin ja lisäoireiden perusteella ryhmiin ja merkitty oireiden taustalta löytyneet 

sairaudet. Kaavio 6 puolestaan kuvaa yleisimpiä aineiston potilailta löytyneitä neurologisia 

diagnooseja, jotka olivat: neuropatiat (n=16), TIA eli ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (n=8), 

MS-tauti (n=4) ja AVH- eli aivoverenkiertohäiriön jälkitila (n=4). 

 

 

Kaavio 6. Parestesiapotilailta neurologian poliklinikalla diagnosoidut sairaudet. 
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Lähetteen oire N Neurologinen 
dg 

TULES 
dg 

Ei diag-
noosia 

 Muu 
dg 

   

Yläraajan/yläraajojen pares-
tesiaoireisto 
 
 

11 7 (64%) 3 1  0    

Yläraajan/yläraajojen pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voi-
mattomuus 
 

8 5 (63%) 0 2  1    

Alaraajan/alaraajojen pares-
tesiaoireisto 
 

8 5 (63%) 0 3  0    

Alaraajan/alaraajojen pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voi-
mattomuus 

10 7 (70%) 1 1  1    

Raajojen parestesiaoireisto 6 2 (33%) 0 3  1    

Raajojen parestesiaoireisto + 
kipu ja/tai voimattomuus 

4 2 (50%) 0 2  0    

Vartalon parestesiaoireisto 1 0 1 0  0    

Kehon toispuoleinen pares-
tesiaoireisto 
 

15 4(27%) 0 10  1    

Kehon toispuoleinen pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voi-
mattomuus 

6 2 (33%) 2 2  0    

Kehon multippeli pares-
tesiaoireisto 

4 2 (50%) 1 1  0    

Kehon multippeli pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voi-
mattomuus 

1 0 0 1  0    

Pään tai kasvojen alueen pa-
restesiaoireisto 
 

8 0 0 8  0    

Pään tai kasvojen alueen pa-
restesiaoireisto 
+ kipu ja/tai voimattomuus 

4 2 (50%) 2 0  0    

Kaikki parestesiat yhteensä 86 38 (44%) 10 34  4    

Taulukko 1. Parestesiapotilaan diagnoosi neurologian poliklinikalla oireiston ja sen sijainnin 

mukaan jaoteltuna. 
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Lähetteen oire N Neurologinen diagnoosi   

Yläraajan/yläraajojen pares-
tesiaoireisto 
 
 

7 TIA + nikamavaltimon aneurysma, AVH-
jälkitila + aivovaltimoaneurysmat, AVH-
jälkitila, TIA, haurashermo-oireyhtymä, 
rannekanavaoireyhtymä, TOS  

  

Yläraajan/yläraajojen pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voimatto-
muus 
 

5 MS-tauti, AVH-jälkitila, 2 x TIA, po-
lyneuropatia + spinaalistenoosi 

  

Alaraajan/alaraajojen pares-
tesiaoireisto 
 

5 AVH-jälkitila, 3 x polyneuropatia, po-
lyneuropatia + spinaalistenoosi 

  

Alaraajan/alaraajojen pares-
tesiaoireisto + kipu ja/tai voimatto-
muus 

7 Lihastulehdus (karboplatiini), 2 x po-
lyneuropatia, polyneuropatia + vatsa-
aortan aneurysma, 2 x MS-tauti, syringo-
hydromyelia 

  

Raajojen parestesiaoireisto 2 2 x polyneuropatia   

Raajojen parestesiaoireisto + kipu 
ja/tai voimattomuus 

2 TIA, polyneuropatia   

Kehon toispuoleinen parestesiaoireis-
to 
 

4 MS-tauti, TOS, alkava ohutsäieneuropa-
tia, TIA 

  

Kehon toispuoleinen parestesiaoireis-
to + kipu ja/tai voimattomuus 

2 2 x TIA   

Kehon multippeli parestesiaoireisto 2 polyneuropatia, TOS   

Pään tai kasvojen alueen pares-
tesiaoireisto 
+ kipu ja/tai voimattomuus 

2 trigeminusneuralgia, aneurysma   

Taulukko 2. Parestesiapotilailta neurologian poliklinikalla diagosoidut neurologiset sairaudet 

oireiston ja sen sijainnin mukaan jaoteltuna.  

 

Tutkimusaineiston parestesiapotilailla neurologian poliklinikalla todettujen uusien diagnoosi-

en suhde tuntohäiriön laatuun käy ilmi taulukosta 3. Subjektiivisia tuntohäiriöitä oli 46:lla 

potilaalla  ja näiden joukosta löytyi 11 neurologista sairautta. Objektiivisia tuntohäiriöitä oli 

joukossa vain yksi ja sen taustalta diagnosoitiin neurologinen sairaus. Sekä subjektiivisista 
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oireista, että objektiivisista löydöksistä kärsi 46 potilasta ja näiden joukosta löytyi 24 neuro-

logista sairautta. Taulukkoon 4 on lisäksi kerätty subjektiivisten tuntohäiriöiden taustalta löy-

tyneet neurologiset sairaudet (n=11) ja näiden potilaiden mahdolliset muut statuslöydökset. 

Muut statuslöydökset käsittivät viisi ryhmää: refleksipoikkeavuus, poikkeama lihasvoimissa, 

poikkeama lihasjänteydessä, tasapainovaikeus ja muu neurologinen statuspoikkeavuus. 

 

Tuntohäiriön luonne N Neurolog. 
dg 

TULES/Muu Ei diag-
noosia 

Ei saapu-
nut 

Subjektiivinen 46 11 (24%) 6 (13%) 23 (50%) 6 (13%) 

Objektiivinen 1 1 0 0 0 

Subj.+obj. 46 24 (52%) 7 (15%) 11 (24%) 4 (9%) 

Taulukko 3. Parestesiapotilailla neurologian poliklinikalla diagnosoidut neurologiset sairaudet 

oireiden luonteen mukaan taulukoituna. 

 

Neurologinen diagnoosi Statuslöydökset 

TIA muu neurologinen statuspoikkeavuus 

TIA muu neurologinen statuspoikkeavuus 

TIA ei statuslöydöksiä 

TIA ei statuslöydöksiä 

aneurysma ei statuslöydöksiä 

ohutsäieneuropatia ei statuslöydöksiä 

lihastulehdus (karboplatiini) poikkeama lihasvoimissa 

AVH-jälkitila + aivovaltimoaneurysmat ei statuslöydöksiä 

polyneuropatia poikkeama lihasvoimissa, muu neurologinen 
statuspoikkeavuus 

TOS poikkeama lihasvoimissa 

Canalis carpi muu neurologinen statuspoikkeavuus 

Taulukko 4. Neurologian poliklinikalla subjektiivisista tuntohäiriöistä kärsineiden potilaiden 

oireiden taustalta diagnosoidut neurologiset sairaudet ja näiltä potilailta löytyneet mahdolliset 

muut statuslöydökset.  

 

Aineistosta kerättiin vielä tiedot mahdollisesta neurologian poliklinikalla järjestetystä jatko-

seurannasta. Jatkoseurannaksi laskettiin jo yksikin kontrollikäynti ensimmäisen käynnin jäl-

keen, mikä tehtiin saman oireiston/diagnoosin vuoksi. 24 potilaalle järjestettiin jatkokäynti 

neurologian poliklinikalla, näistä yhden potilaan jatkokäynti järjestettiin Vaasan keskussairaa-
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lan neurologian poliklinikkaan. Kolmen potilaan vointia seurattiin osastolla poliklinikkakäyn-

nin jälkeen. 59 potilaan osalta jatkokontrolleihin ei nähty tarvetta.  

 

 

8. POHDINTA 

 

Aineiston potilaiden keskuudesta löytyivät hyvin välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativat sai-

raudet, mikä tuleekin olla tärkein tavoite. Näissä tosin potilaan vaikea oireistokin johti jo al-

kuvaiheessa diagnoosin jäljille. Epäselvemmillä oireilla tulleiden potilaiden hoitoketjuissa 

olisi kuitenkin  hiottavaa. Kuvantamistutkimuksia (etenkin pään MK) tehtiin paljon suhteessa 

löydöksiin. Pääosa lähetteistä (80%) tuli terveyskeskuksista ja tämän tutkimuksen perusteella 

eniten kehitettävää olisikin terveyskeskuslääkäreiden lähetteissä ja statustutkimuksessa. Kat-

tavaa statusta ei ollut kuin muutamassa lähetteessä ja jopa 11 lähetettä tuli ilman mitään sta-

tusmerkintöjä. Toki kattavan statuksen tekeminen parestesiapotilaalta vaatii aikaa, mutta usein 

tuntohäiriöpotilaalla voi olla useita käyntejä vastaanotolla ennen lähetettä erikoissairaanhoi-

toon. Tällaisen potilaan kohdalla olisikin järkevää varata pitempi vastaanottoaika kattavampaa 

tutkimista ajatellen. Tämä johtaisi vähentyneisiin käyntimääriin ja mahdollisesti vältyttäisiin 

turhilta erikoissairaanhoidon lähetteiltä. Tätä kautta myös tehtyjen jatkotutkimusten määrä 

vähenisi ja ohjautuisi oikealle potilasjoukolle.  

 

Mikäli potilaan oireiston ja löydösten suhteen ei ole merkkejä kiireellistä tai akuuttia hoitoa 

vaativasta sairaudesta, voidaan sairauden etiologiaa usein selvittää jo pitkälle perusterveyden-

huollossa. Esim. yleisin neurologinen diagnoosi aineiston potilaiden joukossa oli neuropatia, 

jonka etiologiaa voidaan selvittää yleisimpien aiheuttajien osalta jo pitkälle laboratoriokokei-

den, kliinisen tutkimuksen  ja anamneesin avulla ja yleensä ENMG-tutkimus saadaan terveys-

keskuksesta käsin. Suurimmasta osasta lähetteitä puuttui myös maininta oliko parestesiaoire 

fluktuoiva vai jatkuva. Fluktuoiva puutumisoire ilman poikkeavia statuslöydöksiä on harvoin 

aihe jatkolähetteeseen. Potilaspapereita tutkiessa huomasikin usein, että oireisto oli jo väisty-

nyt, kun potilas saapui neurologian poliklinikalle. Lisäksi 37 lähetepotilasta tuli ilman status-

löydöksiä ja heiltä harvoin löytyi mitään sairautta oireiden taustalta. TIA oli muutamalla, mut-
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ta tällöin anamneesissa oli myös ollut parestesiaoireen ohella muutakin oireistoa. Aineiston 

potilailta, joilla oli pelkästään subjektiivinen parestesia ilman mitään muita neurologisia sta-

tuspoikkeavuuksia, löytyi neurologinen sairaus vain 10,9 %:lta (5/46). 

 

Parestesiaoireet näyttivät olevan yleisempiä naisten keskuudessa (naiset 71%, miehet 29%). 

Tutkimuksessa ei selvinnyt, mikä tämän merkittävän eron aiheuttaa. Toki naiset tunnetusti 

hakeutuvat herkemmin lääkäriin, mutta selittääkö tämä eron vai onko taustalla muutakin? 

Myös tietyt sairaudet, joihin liittyy parestesiaoireita, ovat naisilla yleisempiäkuten MS-tauti. 

Tässäkin aineistossa kaikki neljä diagnosoitua MS-tautia todettiin naispotilailla. MS-

tautidiagnoosin saaneet potilaat olivat myös pääosin suhteellisen nuoria, keskiarvoikä oli 37,5 

vuotta (22v., 30v., 36v., 62v.). Yhdellä näistä potilaista oli pelkästään toispuoleisia pares-

tesiaoireita, jotka tulivat ilmi myös statustutkimuksessa. Kolmella MS-tautidiagnoosin saa-

neella potilaalla oli objektiivisesti todettavan tuntohäiriön lisäksi muitakin statuslöydöksiä, 

kuten poikkeamaa lihasvoimissa ja lihashallinnan heikkoutta. Toisin sanoen kaikilla tässä 

tutkimuksessa MS-tautidiagnoosin saaneilla potilailla oli neurologinen statuspoikkeavuus. 

 

Potilaiden ikähaitari oli laaja 17-88 vuotta. Tutkimuksessa jäi selvittämättä löytyikö eri ikä-

ryhmissä parestesioiden taustalta sairauksia tasaisesti vai painottuivatko diagnosoidut sairau-

det enemmän vanhempiin ikäryhmiin. Jälkimmäinen mielikuva tutkimuksesta jäi, mutta toi-

saalta tietyt sairaudet diagnosoidaan tyypillisesti jo nuorella iällä, kuten aiemminkin esimerk-

kinä käytetty MS-tauti. 

 

Aineiston potilaiden oireistoa verrattaessa löytyneisiin sairauksiin tuli esiin viitteitä siitä, että 

potilailla, joilla oli parestesiaoireiden lisäksi muutakin oireistoa (kipu ja/tai voimattomuus), 

löytyi enemmän myös neurologisia sairauksia taustalta. Selkeimmin tämä tuli esiin kehon 

toispuoleisten ja kasvojen/pään alueen parestesioiden osalla. Potilasaineisto tässä tutkimuk-

sessa oli kuitenkin liian pieni selkeiden johtopäätösten tekemiseen, kun huomioidaan erilais-

ten parestesioireiden ja näiden oireiden taustalla olevien sairauksien laaja kirjo. Suuntaa anta-

vana tutkimusta voidaan kuitenkin pitää. Jatkossa olisi mielenkiintoista nähdä isommalla poti-

lasmäärällä tehty tutkimus, jossa selvitettäisiin löytyneet neurologiset sairaudet pelkkien pa-

restesioireisten potilaiden ja liitännäisoireista (esim. kipu, voimattomuus) kärsivien keskuu-
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desta. Lisäksi tutkimuksessa olisi hyvä ottaa huomioon oireiden luonne eli oliko oireisto fluk-

tuoiva, paheneva vai jatkuva. Myös oireiston kesto olisi hyvä huomioida.  

 

Myös tuntohäiriön luonteella oli merkitystä siihen,löytyikö parestesiapotilailta oireiden taus-

talta neurologista sairautta. Subjektiivisia oireita oli 46 potilaalla ja näistä 11 sai neurologisen 

diagnoosin. Näistä 11 potilaasta neljällä oli TIA, joka oli todennäköisesti mennyt jo ohi poti-

laan saapuessa lääkärin vastaanotolle. Objektiivisia löydöksiä oli vain yhdellä potilaalla ja 

hänellä todettiin neurologinen sairaus. Sekä subjektiivisista oireista, että objektiivisista löy-

döksistä kärsi 46 potilasta ja heidän joukosta 24:llä todettiin neurologinen sairaus. Eli potilail-

ta, joilla todettiin objektiivisia löydöksiä, diagnosoitiin neurologinen sairaus yli kaksi kertaa 

useammin kuin potilailta, joilla oli vain subjektiivisia tuntemuksia. 

 

Tutkimusta tehdessä yllätti parestesioireiden yleisyys lähetteiden syinä erikoissairaanhoitoon 

ja näiden potilaiden laaja ikähaitari. Suurin yllätys oli kuitenkin lähetteiden heikko laatu, jo-

hon tulisikin kiinnittää tulevaisuudessa perusterveydenhuollossa enemmän huomiota. 
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