
Jaksokirja - oppimistavoitteet

Punainen = hallitse, osaa käyttää tai soveltaa
Sininen = tiedä, tunnista, ymmärrä
Vihreä = erityisosaamista, hyödyllistä neurologiasta kiinnostuneille 

• Osaa paikallistaa tuntopuutoksen perifeerisen hermon, 
hermojuuren, selkäytimen tai aivojen tasolle

• Tunnistaa tavallisimmat näkökenttäpuutokset
• Osaa diagnosoida tavallisimmat huimauksen syynä olevat 

häiriöt 
• Tunnistaa tuntohäiriöiden eri komponentit (kosketus-, 

kipu-, lämpö-, asento- ja värinätunnon puutos, muuntunut 
tuntoaistimus)

• Kykenee erottamaan konduktiivisen ja sensorineuraalisen 
kuulovian



Perifeerisen hermon, hermojuuren, 
selkäytimen tai aivojen aiheuttamat 

tuntopuutokset



Värinätunto 
ja asentotunto

Sensoriikan tutkiminen

Kosketustunto Terävätunto Värinätunto

Terävätunto
≈ kiputunto

Kosketustunto
≈  tunnon perustutkimus

Tarvittaessa tutkitaan myös lämpötunto



Ääreishermo - tyyppioireet ja löydökset

• Motoriset ja sensoriset oireet 
yhden hermon alueella

• Distaalinen ja epäsymmetrinen 
lihasheikkous

• Alentunut lihasjänteys
• Refleksien vaimeus tai puuttuminen
• Lihaskato (atrofia)
• FaskikulaatiotKuvassa keskihermon (nervus 

medianus) tyypillinen tuntohäiriöalue



Hermojuuri - tyyppioireet ja löydökset
Radikulaarinen kipu
• Rajoittunut tuntohäiriö yhden raajan 

alueella
• Distaalinen heikkous suurempi kuin 

proksimaalinen
• Distaalinen ja epäsymmetrinen 

lihasheikkous
• Normaali tonus (lihasjänteys)
• Refleksipuutos
• Motoriset ja sensoriset oireet 

noudattavat tiettyä dermatomia tai 
myotomi



Keskeinen (sentraalinen) vaurio
Motorinen halvaus: yläraajat > alaraajat
Tuntohäiriö: vauriotason alapuolella, vaihtelevia
rakon toimintahäiriöitä (virtsaretentio)

Vatsanpuoleinen (ventraalinen) vaurio
Motorinen halvaus: täydellinen vauriotason alapuolella
Tuntohäiriö: kipu- ja terävätunnon puutos vauriotason 
alapuolella, asento- ja värinätunto tallella

Toispuoleinen (Brown – Seguard) vaurio
Motorinen halvaus: saman puolen spastinen pareesi
Tuntohäiriö: saman puolen  asento- ja värinätunnon häiriö
Vastakkaisen puolen kipu- ja terävätunnon häiriö
(alkaa 2-3 selkäydinjaoketta (selkäydinsegmentti) 
vauriokohdan alapuolella)

Selkäytimen - tyyppioireet ja löydökset
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Selkäydintriadi - parapareesi + tuntoraja + virtsarakon toimintahäiriö

1
1







Aivot – hemisensorinen
oireisto (kasvot ja saman 
puolen raajat)

Aivorunko – ristitsevät 
oireet (kasvojen ja toisen 
puolen raajojen 
tuntopuutos)

Aivo- tai aivorunkovaurio – tuntohäiriöt

Kehon eri osilla on erisuuruiset vastinalueet
aivokuorella. Aivojen tuntohäiriöt painottuvat usein
näille hyvin hermotetuille alueille

Aivorunkovauriossa
tuntohäiriöön liittyy
usein myös motorisia
oireita



Tavallisimmat näkökenttäpuutokset



Vasen silmä Oikea silmä

Oikea näkökenttäVasen näkökenttä

Näköhermoristi (chiasma opticum)

Keskiaivojen katon etupuolella sijaitseva tumake
(nucleus pretectalis)

Keskiaivojen) yläkukkula (superior colliculus)

Vasen aivopuolisko
(hemisfääri)

Oikea aivopuolisko
(hemisfääri)

Talamuksen ulompi polveketumake
(nucleus geniculatum laterale)

Näköaivokuori

Vasen näkökenttä Oikea näkökenttä

Vasen silmä Oikea silmä

Keskiaivojen yläkukkula (superior colliculus)



Vaurio

Näkö-
kentät

Vasen silmä Vasen silmä Vasen silmä Vasen silmä Vasen silmä Vasen silmä

Toisen silmän sokeus
(amaurosis)

aiheuttaja esim. 
verisuonitukos, tulehdus

tai kasvain

Homonyymi hemianopia = 
kummankin silmän näkökentän 

samanpuoleisen (oikean tai 
vasemman) puoliskon (tai sen osan) 

puutos, aiheuttaja esim. 
verenkiertohäiriö

Putkinäkö = kummankin 
silmän ohimonpuoleinen

näkökenttäpuutos, 
aiheuttaja esim. kasvain

Näkökenttäpuutokset



Tavallisimmat huimauksen aiheuttajat




