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 63-v nainen, Ménièren tauti, polviartroosi

Oikean isovarpaan tunnottomuus, joka päkiän, 
jalkapohjan ja kantapään kautta edennyt 
proksimaalisuuntaan (6 kk)

Jalkapohja arasti ja oikean polven tasolla 
jatkuva polttava/pistävä tuntemus; tunne 

levinnyt myöhemmin koko alaraajaan (2 kk) 

Neurologi: vasen pohje ohuempi,  kosketus ja terävätunto alentunut oikealla varpaista hieman navan yläpuolelle, 
KPK kömpelö oikealla, Romberg kaataa oikealle, Babinski+/+, lähete neurologian päivystyspoliklinikalle

2 kuukautta

Oikeassa alaraajassa 
levottomuuden tunnetta, ja sitä 

on joutunut liikuttelemaan 
jatkuvasti 

Vasen jalkaterä alkanut lepsua ja muutaman viikon ajan joutunut 
nostelemaan vasenta alaraajaa esim. vaatteita pukiessa (2 kk)

3 viikon aikana oirekuva selkeästi 
pahentunut, tullut tarve kiirehtiä 

vessaan

Terveyskeskus: Dg: levottomat jalat, TH: Pramipeksoli 
Ortopedi: ei TULES-peräistä syytä oireisiin

4 kuukautta



 74-v eläkkeellä oleva maanviljelijä, suonikohjut+nivustyrä operoitu

Selkäkipuja (2 v)

2 vuotta

Eturauhasleikkaus

1 vuosi

Muutaman vuoden ajan oikean jalan pistelyä ja särkyä,  
parin vuoden ajan samantapaista oiretta myös vasemmassa jalassa

Särky alkaa iltapäivällä, pahenee iltaa kohti niin, että se alkaa haitata 
nukkumista.  

Kivun pahentuessa jalat tuntuvat levottomilta. 

Kävely helpottaa kipua, potilas kykenee kävelemään tunnin yhteen menoon

Ihon kosketustunto yläraajoissa normaali, symmetrinen, jalkaterissä lievästi alentunut. Ei allodyniaa. Värinätunto 
vaimentunut patellatasolla, malleolitasolla puuttuu. Ei selkeätä tuntorajaa. Yläraajojen jännevenytysheijasteet 
keskivilkkaat, symmetriset, alaraajoissa patella- ja akillesheijasteet puuttuvat molemmin puolin. 

ENMG 
Elektroneuro-

myogarafia

Tramadoli, Tsopikloni 



 

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

• Tunnistaa motoristen häiriöiden eri komponentit 
(jännevenytysheijasteet, lihasheikkous, Babinskin merkki, 
lihasatrofia, tonus, koordinaatio, ataksia, vapina, pakkoliikkeet) 

• Erottaa kliinisen tutkimuksen perusteella ylemmän ja alemman 
motoneuronin häiriön 

• Tietää spastisuuden ja rigiditeetin hoitoperiaatteet

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 tuntohäiriöiden eri komponentit 
   (kosketus-, kipu-, lämpö-, asento- ja värinätunnon puutos, muuntunut 
   tuntoaistimus)

Jaksokirja - oppimistavoitteet



 

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

• Osaa diagnosoida tärkeimmät hermojuurioireet, cauda equina 
oireyhtymän ja yleisimmät raajojen hermopinneoireyhtymät 

• Osaa epäillä polyneuropatiaa kliinisen kuvan perusteella 
• Tietää polyneuropatian tavallisimmat etiologiset tekijät 
• Osaa epäillä polyradikuliittia kliinisen kuvan perusteella 
• Tietää polyradikuliitin hoitoperiaatteet 
• Tuntee ALS:n (motoneuronitaudin) kliinisen kuvan 
• Tietää ALS:n taudinkulun ja hoidon erityispiirteet 

Jaksokirja - oppimistavoitteet



 

Neurologiset tasot Tason triadi

Aivokuori - vasen hemisfääri Afasia + oikea hemipareesi + oikea hemisensorinen oire

Aivokuori -  oikea hemisfääri Neglect + vasen hemipareesi + vasen hemisensorinen oire

Tyvitumakkeet
Liikkeiden vähyys (bradykinesia) + rigiditeetti (lihasjäykkyys) + liikehäiriöt 

(kuten vapina, dystonia)

Pikkuaivot Liikkeiden kömpelyys + viivakävelyn vaikeus + intentiovapina

Aivorunko Kiertohuimaus + kaksoiskuvat + ristitsevät oireet

Selkäydin Alaraajahalvaus (parapareesi) + tuntoraja + virtsaamisongelmat

Hermojuuri Hermojuurikipu (radikulaarinen kipusäteily)  + toispuoleinen + yhden ihojaokkeen 
(dermatomi) alue

Hermopunos
Laaja-alainen (hartia, lantioseutu) + epäsymmetrinen + velttohalvaus 

(vaimeat heijasteet)

Ääreishermo Sensorinen ja motorinen häiriö + toispuoleinen + yhden hermon alue

Hermolihasliitos Väsyminen provosoi + silmien ja kasvojen alue + ei tuntohäiriötä

Lihas
Proksimaalinen (poikkeuksia löytyy)  + symmetrinen (poikkeuksia löytyy) 

+ ei tuntohäiriötä
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Oikeassa alaraajassa 
levottomuuden tunnetta, ja sitä 

on joutunut liikuttelemaan 
jatkuvasti 

Vasen jalkaterä alkanut lepsua ja muutaman viikon ajan joutunut 
nostelemaan vasenta alaraajaa esim. vaatteita pukiessa (2 kk)

3 viikon aikana oirekuva selkeästi 
pahentunut, tullut tarve kiirehtiä 

vessaan

Terveyskeskus: Dg: levottomat jalat, TH: Pramipeksoli 
Ortopedi: ei TULES-peräistä syytä oireisiin

4 kuukautta



 

Tuntohäiriö

Autonomisen hermoston 
toimintahäiriö

Motorinen 
häiriö

Lihasheikkous,  
lihasjäykkyys 

(spastisiteetti)  tai 
-velttous, lihaskato, 

faskikulaatiot, 
lihaskrampit, 

väsyvyys

Ortostatismi, impotenssi, 
hikoiluhäiriö, sydämen, suolen 
tai virtsarakon toimintahäiriö

Tuntopuutos, 
parestesiat, sensorinen 

ataksia, tuntoraja 
Brown-Séquardin 

oireyhtymä, allodynia

Spastisiteetti = 
kortikospinaaliradan 
vauriosta aiheutunut 
lihasjänteyden kasvu 
Faskikulaatio = 
motorisen yksikön tahaton 
ärsytys, joka ilmenee 
lihaksen nykinänä (elohiiri) 
Ortostatismi = huimaus 
nopeasti ylösnoustessa 
Parestesia = 
poikkeava tuntoaistimus 
Allodynia =  
normaalisti kivuton ärsyke 
(esim. kosketus) aiheuttaa 
kipua 
Ataksia = liikkeiden hapuilu

Selkäydin - ja ääreishermoperäiset oireet



 

Selkäydin ja ääreishermo - tasodiagnostiikkaa
Selkäydin (myelopatia) 
Pyramidirata 
(lihasvoima) 
Asento / värinätunto 
(takajuosteet) 
Kipu / terävätunto 
(spinotalaaminen rata)

Ääreishermo 
(neuropatia) 
Oireet ääreishermon 
hermottamalla alueella

Hermopunokset - lanne- ja 
hartiapunos (plexopatia) 
Monen hermojuuren oireet 
toisessa ylä- tai alaraajassa

Hermojuuri 
(radikulopatia) 
Radikulaarinen kipu, 
tunto- ja motoriset oireet 
hermojuuren 
hermottamalla alueella



 

Selkäytimen anatomiaa
Nousevat tuntoradat Laskevat liikeradat

Takajuosteet 
(Asento, värinä)

Spinotalaaminen rata 
(Kipu, terävä)

Kortikospinaalirata

Rubrospinaalirata

Tektospinaalirata

Ponsin 
retikulospinaalirata

Vestibulospinaalirata

Selkäytimen 
retikulospinaalirata

Lateraalinen 
reitti

Ventraalinen 
reitti

< <
<

<







 

Selkäydin

Tulehduksen aiheuttajia: 

Infektio: 
Virus (HSV 1-2, HIV, polio, entero) 
Borrelia, syfilis, tuberkuloosi 

Infektion tai rokotuksen jälkitila 

MS-tauti 

Muu inflammatoorinen sairaus 
Sidekudossairaus (kuten SLE = systeeminen lupus) 
Sarkoidoosi

Markus Färkkilä. Selkäydinsairaudet. Lääkärin käsikirja, Duodecim

Selkäytimen tulehdus = myeliitti



 

Tuntoraja

Parapareesi

Virtsaamis-
ongelmat

Mamillataso 

Th4

’Napakymppi’ 

Th10

Tetrapareesi

Ylempi motoneuroni

Alempi motoneuroni



 

Kaularankarappeuma voi 
vaikeimmissa tapauksissa 
painaa myös selkäydintä 
Tällöin statuksessa todetaan 
pyramidiratavaurion merkit

Pyramidiratavaurio: 
Halvausoireet 
Vilkkaat refleksit 
Babinskin merkki 
Lihasjänteys koholla  
(spastisiteetti)

Myelopatiaoireisto:



 

Velttohalvaus 
Refleksit vaimentuneet 
Lihasjänteys alentunut 
Ei Babinskin merkkiä

Jäykkähalvaus 
Refleksit kiihtyneet 

Lihasjänteys spastinen 
Babinskin merkki

Ylemmän motoneuronin vaurio Alemman motoneuronin vaurio

Aivot

Aivorunko

Selkäydin

Hermojuuri

Ääreishermo



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet
Aivohermot ja aivorunko

Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Ylempi motoneuroni 
Isoaivohemisfäärit 
Aivorunko 
Selkäydin 

Alempi motoneuroni 
Hermopunos 
Hermojuuri 
Ääreishermo 
Hermolihasliitos

Neurologinen taso 
motoneuroni

Py
ra

m
id

ira
ta



 

1. Motoriikka 
(pyramidirata) 

2. Terävätunto 
(spinotalaaminen 
rata) 

3. Asento- ja värinätunto 
(takajuosteet)

Puolet selkäytimestä kattava vaurio = poikkileikkautuminen = hemisektio

1, 3

1. Jäykkähalvaus 

2. Terävätunnon 
puutos 

3. Asento- ja 
värinätunnon 
puutos

Vilkkaat refleksit 

Babinskin merkki 

Spastisiteetti

1 1

2 2

3

Tuntoraja

2
.



 

Selkäydinoireyhtymä Motoriikka Sensoriikka Virtsarakon toiminta Aiheuttaja

Poikkileikkautuminen (transsektio)

Neliraaja- tai alaraajahalvaus 

(tetra- tai parapareesi) 

Molemminpuolinen halvaus 
vaurioalueen alapuolella

Tuntoraja 

Kaikkien tuntokvaliteettien puutos 
rajan alapuolella

Rakon toimintahäiriö 
(virtsaretentio)

Trauma, verenvuoto, epiduraalinen märkäkeräymä, 
selkäytimen tulehdus, transversaalimyeliitti,  
epiduraalinen etäpesäke

Puhdas motorinen Halvaus Ei tuntohäiriötä Ei rakon toimintahäiriötä Poliomyeliitti, ALS, HTLV-1, synnynnäinen spastinen 
paraplegia, West Nile virus-infektio, lathyrismi

Sentraalinen kaulaytimen alueella Yläraajavoittoinen halvaus Segmentaalinen terävä-, kipu- ja 
lämpötunnon puutos

Rakon toimintahäiriö 
(virtsaretentio)

Syringomyelia, selkäytimensisäinen kasvain, trauma 
(akuutti kervikaalinen spondyloottinen myelopatia)

Dorsaalinen Vaihteleva lihasheikkous Asento - ja värinätunnon puutos Vaihteleva

Syfilis (tabes dorsalis), Friedreichin ataksia, 

B12-vitamiinin puutos (subakuutti kombinoitu 
degeneraatio), AIDS-myelopatia, epiduraalinen 
etäpesäke, vaikeat kaularankakulumat 
(kervikaalinen spondyloottinen myelopatia), 
multippeliskleroosi

Ventraalinen 

(arteria spinalis anterior-oireyhtymä)

Alaraajahalvaus (parapareesi) 

Molemminpuolinen alaraajahalvaus

Terävä, kipu- ja lämpötunnon puutos 

Ei asento- tai värinätunnon puutosta

Rakon toimintahäiriö 
(virtsaretentio)

Selkäytimen infarkti, välilevytyrä, sädevaurio, 
HTLV-1

Brown-Séquard Vaurionpuoleinen halvaus

Vaurionpuoleinen asento- ja 
värinätunnon puutos 

Vastakkaisen puolen terävä-, kipu- ja 
lämpötunnon puutos

Vaihteleva Trauma (viilto- tai ampumavamma), 
multippeliskleroosi

Conus medullaris
Alaraajojen lihasheikkous, 

joka voi olla myös lievä
Ratsupaikka-anestesia Rakon (ja suolen)  velttohalvaus Välilevytyrä, trauma, kasvain

Cauda equina Epäsymmetrinen alaraajahalvaus
Epäsymmetrinen laaja-alainen monen 
hermojuuren säteilykipu ja 
tuntopuutos

Virtsarakon toimintahäiriö
Välilevytyrä, tulehdus lukinkalvossa (arachnoiditis), 
kasvain, lannerangan ahtauma (lumbaalinen 
spinaalistenoosi)

ALS = Amyotrofinen lateraaliskleroosi, HTLV-1 = Human T-cell leukemia virus type 1, lathyrismi = neurotoksinen sairaus, AIDS = Aquired Immune Deficiency Syndrome.. UpToDate.com
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Motorinen oire Sensorinen oire Oireeton

Alaraajahalvaus 
(paraplegia) - 
osittainen ja 
täydellinen

Neliraajahalvaus 
(tetraplegia) - 
osittainen ja 
täydellinen

Brown-Sequard 
oireyhtymä

Selkäytimen keskiosan 
oireyhtymä

Selkäytimen takajuosteen oireyhtymä Selkäytimen etuosan oireyhtymä



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet
Aivohermot ja aivorunko

Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Parapareesi 

Tuntoraja  

Virtsaamis- 
ongelmat



 

• Vaurio L2 - tasolla spinaalikanavassa 
• Rakon ja peräsuolen velttohalvaus, 

impotenssia ja ratsupaikka-anestesia 
(S3 - 5 oire) 

• Alaraajojen heikkous – joka voi olla 
yllättävän lievä 

• Aiheuttajia: 
välilevytyrä, trauma (murtuma), kasvain

Duodecim - Terveysportti - Termit ja sanakirjat

Conus medullaris - oireyhtymä

Conus medullaris = selkäydinkartio
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Selkäkipuja (2 v)
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Eturauhasleikkaus

1 vuosi

Muutaman vuoden ajan oikean jalan pistelyä ja särkyä,  
parin vuoden ajan samantapaista oiretta myös vasemmassa jalassa

Särky alkaa iltapäivällä, pahenee iltaa kohti niin, että se alkaa haitata 
nukkumista  

Kivun pahentuessa jalat tuntuvat levottomilta 

Kävely helpottaa kipua, potilas kykenee kävelemään tunnin yhteen menoon

Ihon kosketustunto yläraajoissa normaali, symmetrinen, jalkaterissä lievästi alentunut. Ei allodyniaa. Värinätunto 
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ENMG 
Elektroneuro-

myogarafia

Tramadoli, tsopikloni 



 

Ylemmän motoneuronin vaurio – 
Jäykkähalvaus 
(spastinen halvaus) 
Neliraajahalvaus - tetrapareesi 
– vaurio Th1-tason yläpuolella 
Alaraajahalvaus - parapareesi 
– vaurio TH1 tason alapuolella 

Paikallinen selkärangan koputusarkuus 
Voi paljastaa vaurion tason 

Vartalon tuntoraja 
Vaurio on hieman tuntorajaa korkeammalla 

Alempi motoneuroni - velttohalvaus 
Vaurio lannerangan alueella  L1-tason 
alapuolella

Selkäytimen sairauksien tasodiagnostiikkaa



 

Neuromyelitis optica

Wingerchuk DM, Lucchinetti CF. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. 
N Engl J Med. 2022;387(7):631-9.

Oireisto: toistuvat näköhermon (opticus neuritis) - 
ja selkäytimen (myeliitti) tulehdukset 

Etiologia: tuntematon, autoimmuunitausta 

Diagnoosi: kliininen kuva, akvaporiini-4-vasta-
aineet, selkäytimen MK (magneettikuvaus) 

Hoito: steroidi laskimoon, plasmafereesi, 
immunosppressio 
(atsatiopriini, mykofenolaattimofetiili, rituksimabi) 

Ennuste: vaihteleva, esiintyvyys: 1 - 2 / 100 000

https://www.terveyskirjasto.fi/orp01645



1/3 diabetes 
1/3 alkoholi 
1/3 tuntematon
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Molemminpuolinen alaraajahalvaus 
Terävä, kipu- ja lämpötunnon puutos 
Rakon toimintahäiriö (virtsaretentio) 
Ei asento- tai värinätunnon puutosta

Ventraalinen selkäydinvaurio 
(arteria spinalis anterior-oireyhtymä)

Verisuonitukos



Ääreishermosto-tutkimukset

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

Etiologia: 1/3 diabetes, 1/3 alkoholi, ja 1/3 idiopaattinen 
>50-vuotias potilas, varpaista alkava (pitkät hermot ensin), 
symmetrinen, hitaasti etenevä, tuntohäiriö 
(motorinen häiriö lievä tai puuttuu) 

Taudin edetessä oireilu laajenee ylöspäin sääriin, reisiin,  sormiin, 
yläraajaan “sukka – hansikas” –  polyneuropatia 

Keskeisiä tutkimuksia: La, PVK, krea, glu, HbA1c, (glukoosirasitus), asat, 
alat, afos, gt, B12-vit, proteiinien elektroforeesi+immunofiksaatio, 
tuma-va, RF 
Harkinnan mukaan ENMG 

Joskus HIV, HBV, HCV-selvitys, E-vitamiini

Tyypillinen sensorinen polyneuropatia



Proksimaalinen ja distaalinen, 
symmetrinen, motorinen >> 
sensorinen, nouseva halvaus  

Etiologia: 
Polyradikuliitti (AIDP) 
Krooninen muoto (CIDP)

Proksimaalinen ja distaalinen, symmetrinen, jonkin verran sensorinen

Miller-Fisherin 
aivohermoista  
alkava muoto

Lihasvoimat häviävät symmetrisesti 
jaloista, reisistä, käsistä, 
olkavarsista, hengityslihaksista

Nouseva halvaus

AIDP = Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy = Guillain-Barré syndrooma = polyradikuliitin akuutti muoto 
CIDP = Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy = polyradikuliitin krooninen muoto 
Miller-Fisher = polyradikuliitin aivorunkovariantti - oireina mm. riippuluomi, kaksoiskuvat, kasvohermopareesi  ja raaja-ataksia

Miller-Fisher - oireyhtymä 
alkaa aivohermoista

Motorinen symmetrinen polyneuropatia



 

Distaalinen, epäsymmetrinen, 
motorinen ja sensorinen 
Etiologia: 
Vaskuliitti 

Infektio: 
Lepra, borrelia, HIV, 
Maksatulehdus (hepatiitti) 
Sarkoidoosi

Ääreishermosta toiseen hyppivä halvaus tai tuntopuutos

Mononeuritis multiplex = mononeuriitti (yhden hermon tauti) useassa eri kohdassa

Usean ääreishermon halvauksia eri 
ajankohtina 
Esim. radialis-, ulnaris-, medianuspareesi 
tai esim. L5- tai S1-radikulopatia 
tai esim. peroneus-pareesi 
Perinnöllinen mononeuritis multiplex = 
Haurashermo-oireyhtymä 
(Hereditary Neuropathy with Liability to 
Pressure Palsies)

Mononeuritis multiplex



 

Hyvin nopeasti etenevä 
(viikoissa) 

Vahva asentotunnon häiriö 
(”sensorinen ataksia”) 

Motorinen >> sensorinen 

Multifokaalinen 
(monipesäkkeinen) 

Proksimaalinen ja distaalinen 
(diffuusi) 

Epäsymmetrinen

Vaaran merkki on samalla viite perussyyn mukaisen hoidon mahdollisuudesta 
Esim. immunologinen hoito (plasmafereesi, IVIG (suoneen annettava immunoglobuliini), 
kortikosteroidi, jne, maligniteetin hoito

Polyneuropatia - vaaran merkit



Hermojuuri

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

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 myotomia 
Radikulaarinen kipu

Neurologiset tasot 

Psyyke 

Isot aivot (hemisfäärit) 
Tyvitumakkeet 
Aivorunko ja aivohermot 
Pikkuaivot 
Selkäydin 
Hermojuuri 
Hermopunos 
Perifeerinen hermo 
Hermolihasliitos 
Lihas

      Hermojuuren vaurio



 

• Diskusprolapsi on yleisin syy 
hermojuurikompressioon selkärangan 
alueella 

• Kova ala- tai yläraajaan säteilevä äkisti alkava 
”radikulaarinen” kipu on tyypillinen johto-oire 

• Yskiminen pahentaa kipua (yskiminen nostaa 
aivoselkäydinnesteen painetta ja korostaa 
juurikompressiota)

Hermojuurioireet (1)



Todetaan  lihasheikkous, 
tuntohäiriö, refleksipuutos ja 
muutoksia rakon ja suolen 
toiminnassa vaihtelevasti sen 
mukaan mikä on kompression 
vaikeusaste ja mikä hermojuuri 
on joutunut puristuksiin 

Ääreishermo

Sensorinen takajuuri 
Motorinen etujuuri

Hermojuurioireet (2)



Keskihermo on merkitty sinisellä värillä

Yläraajan hermojuuri- ja hermokartta



Lonkkahermo (iskias) on merkitty sinisellä värillä

Alaraajan hermojuuri- ja hermokartta



C5 - hermojuuri – olkavarren 
loitontamisen (abduktio) heikkous

C6 - hermojuuri - kyynärvarren koukistamisen (fleksio) 
heikkous ranteen ollessa sisäänkierrossa (pronaatio)  

C7 - hermojuuri – kyynärvarren 
ojentamisen (ekstensio) heikkous

C8 - hermojuuri – sormien levityksen ja 
pinsettiotteen heikkous

Hermojuurivaurio = hermojuuren hermotusalueen säteilykipu + tuntohäiriö  + lihasheikkous + refleksipuutos 

Yläraajan hermojuurioireet



 

Laaja-alainen tuntohäiriö yhden raajan alueella 
Laaja-alainen motorinen häiriö yhden raajan 
alueella (monopareesi) 
Distaalinen ja epäsymmetrinen lihasheikkous 
Distaalinen heikkous on suurempi kuin 
proksimaalinen  
Hikoiluhäiriö yhdessä raajassa

Psyyke 

Isot aivot (hemisfäärit) 
Tyvitumakkeet 
Aivorunko ja aivohermot 
Pikkuaivot 
Selkäydin 

Hermopunos 

Hermojuuri 
Perifeerinen hermo 

Hermolihasliitos 

Lihas

Hermopunoksen (pleksus) vaurio



 

L2-hermojuuri: 
lonkan koukistus (fleksio) ja reiden 
lähennys (adduktio) 
L3-juuri: 
polven koukistus (fleksio) 
L4-juuri: 
polven ojennus (ekstensio), 
jalkaterän ylöskoukistus 
(dorsifleksio)

L2 L3 L4

Vastaavat  tuntohäiriöalueet

Hermojuurioireet – lihasheikkous



 

L5-juuri: 
jalkaterän ja varpaiden 
ylöskoukistus (dorsifleksio) 
S1,2-juuri: 
Jalkaterän ja varpaiden taivutus 
jalkapohjan suuntaan 
(plantaarifleksio)

Vastaavat tuntohäiriöalueet

L5 S1

Hermojuurioireet – lihasheikkous



L2-juuri: 
reiden yläosa 
L3-juuri: 
reiden etu-ulko-osa (lateraaliosa) 
L4-juuri: 
pohkeen etu-keski-osa (mediaaliosa) 
L5-juuri: 
pohkeen laitaosa (lateraaliosa), jalkaterän 
jalan selänpuoleinen osa (dorsaaliosa) 
S1,2 juuri: 
Jalkaterän ja -pohjan laitaosa (lateraaliosa)

L4

L5

L2 L3

S1

Hermojuurioireet – tuntohäiriöt



S2, 3, 4, 5-hermojuuret: 
Bulbocavernosus-refleksi vaimea tai puuttuu 
L4-juuri: 
patella vaimea tai puuttuu 
S1-juuri: 
akilles vaimea tai puuttuu

Hermojuurioireet – refleksit



S2, 3, 4, 5-
hermojuuret: 
Virtsarakon ja 
peräsuolen 
sulkijalihasten 
halvaus

Hermojuurioireet – rakko ja suoli



Degeneratiivisten muutosten ja välilevytyrän 
(diskusprolapsi) lisäksi hermojuurivaurio 
lannerangan alueella voivat aiheuttaa mm: 
Kasvaimet, infektio 
(esim. vyöruusu,  borrelioosi), 
tulehdus (polyradikuliitti) ja 
diabetes (mikrovaskulaarinen)

Hermojuurioireet – erotusdiagnostiikka



 

Tyypillistä hermojuurivauriolle: 
Säteilykipu  
+ toispuoleinen  
+ yhden ihojaokkeen alue

C7, L5 ja S1-hermojuuret

Käytännön työssä usein 
esiin tulevia hermojuuria

Ihojaokkeet 
(dermatomit)



 

Polyradikuliitti = 
usean hermojuuren vaurio  = 
Guillain Barren oireyhtymä (GBS)

”Nouseva” velttohalvaus 

Vaimeat tai puuttuvat refleksit 

Tyypillinen likvorilöydös 
”albuminosytolyyttinen 
dissosiaatio” 

MK: hermojuuret lataavat 
varjoainetta 

ENMG: myeliinivaurio

    Pallea

Hengityslihakset

Hermojuuri

MyeliinivaurioHengityslihasten väsähtäminen, respiraattorituki

Proksimaalinen 
lihasheikkous

Distaalinen 
lihasheikkous



Cauda equina -oireyhtymä 



 

Cauda equina- syndroomasta 
puhutaan silloin, kun välilevytyrä 
(tai muu syy) aiheuttaa 
spinaalikanavassa usean lanne-tai 
ristiluuseudun hermojuuren äkillisen 
kompression ja toimintahäiriön

Lumbaalinen = lanne 
Sakraalinen = ristiluuhun tai ristihermoihin liittyvä 

Cauda equina - syndrooma (1)



 

• Oireyhtymän johto-oireet ovat virtsarakon 
ja suolen toimintahäiriö, impotenssi ja 
tuntohäiriö ”ratsupaikka-alueella”  

• Muihin oireisiin kuuluvat selkä- ja 
alaraajakipu (säteilykipu), tuntohäiriöt ja 
lihasheikkous alaraajoissa 
Oireet voivat olla tois- tai 
molemminpuolisia

Cauda equina - syndrooma (2)



 

Velttohalvaus  

Vaimeat tai 
puuttuvat 
heijasteet  

Babinskin merkki 
puuttuu (Babinski-) 

Veltto lihasjänteys

Cauda equina -oireyhtymä

Oireisto: 
Epäsymmetrinen 
alaraajahalvaus 
Epäsymmetrinen laaja-
alainen 
(multiradikulaarinen) 
säteilykipu ja tuntopuutos 
Virtsarakon ja joskus 
suolen 
pidätyskyvyttömyys 

Ratsupaikka-anestesia Selkäytimen hännän 
neuroanatomiaa

Aiheuttaja: Välilevytyrä, lukinkalvon tulehdus (araknoidiitti), kasvain, lannerangan ahtauma (lumbaalinen spinaalistenoosi) 
Cauda equina = selkäytimen häntä



Hermopunos



 

Hartiapunos  
(plexus brachialis)

Lannepunos  
(plexus lumbosacralis)

Hermopunoksen triadi on laaja-
alainen (hartia, lantioseutu) + 

epäsymmetrinen + velttohalvaus 
(vaimeat heijasteet)



 

Hermopunosvaurion 
tyyppioireet ja löydökset Oire Statuslöydös tai huomio

Laaja-alainen sensorinen ja 
motorinen ja tuntohäiriö 
yhden raajan alueella 

Tuntohäiriö epäsymmetrinen, paikallinen, 
raajan kärkiosiin painottuva (distaalinen)

Tuntopuutos kyseisen hermopunoksen hermotusalueella 

kts. neurobasket.fi -  ”Aäreishermosto”

Lihasheikkous epäsymmetrinen, paikallinen, 
usein raajan kärkiosissa (distaalinen)

Lihasheikkous kyseisen hermopunoksen 
hermotusalueella 

kts. neurobasket.fi -  ”Aäreishermosto”

Hartiapunoksen vaurio Laaja sensorinen ja motorinen puutosoire 
toisen yläraajan alueella

Löydökset eivät selity yksittäisen hermojuuren tai 
ääreishermon vauriolla

Lannepunoksen vaurio Laaja sensorinen ja motorinen puutosoire 
toisen alaraajan alueella

Löydökset eivät selity yksittäisen hermojuuren tai 
ääreishermon vauriolla

Pitkittynyt tai pysyvä vaurio Vähitellen kehittyvä lihaksen surkastuma 
(atrofia) ja faskikulaatiot Paikallinen lihasatrofia ja lihasten faskikulointi

Faskikulaatio =  motorisen yksikön tahaton ärsyyntyminen, joka ilmenee lihaksen nykimisenä (elohiirenä) 
Hermopunosvaurion perussyy voi olla anatominen (TOS-oireyhtymä), trauma, verisuoniperäinen (hematooma tai iskemia), 
inflammaatio, metabolinen (diabetes), kasvain tai sädehoito

http://neurobasket.fi
http://neurobasket.fi


 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet
Aivohermot ja aivorunko

Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto



 

Laaja-alainen tuntohäiriö yhden raajan alueella 
Laaja-alainen motorinen häiriö yhden raajan 
alueella (monopareesi) 
Distaalinen ja epäsymmetrinen lihasheikkous 
Distaalinen heikkous on suurempi kuin 
proksimaalinen  
Hikoiluhäiriö yhdessä raajassa

Psyyke 

Isot aivot (hemisfäärit) 
Tyvitumakkeet 
Aivorunko ja aivohermot 
Pikkuaivot 
Selkäydin 

Hermopunos 

Hermojuuri 
Perifeerinen hermo 

Hermolihasliitos 

Lihas

Hermopunoksen (pleksus) vaurio



Ääreishermo

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

Tuntohäiriö

Autonomisen hermoston 
toimintahäiriö

Motorinen häiriö

Lihasheikkous, 
lihaskato, 

faskikulaatiot, 
lihaskrampit, 

väsyvyys

Ortostatismi, impotenssi, 
hikoiluhäiriö, sydämen, suolen tai 

virtsarakon toimintahäiriö

Tuntopuutos, parestesia, 
allodynia, sensorinen 

ataksia

Faskikulaatio = 
motorisen yksikön tahaton 
ärsytys, joka ilmenee 
lihaksen nykinänä (elohiiri) 
Ortostatismi = 
huimaus nopeasti 
ylösnoustessa 
Parestesia = 
poikkeava tuntoaistimus 
Allodynia =  
normaalisti kivuton ärsyke 
(esim. Kosketus) aiheuttaa 
kipua 
Ataksia = 
liikkeiden hapuilu

Polyneuropatiaoireet



 

Etiologia: 1/3 diabetes, 1/3 alkoholi, ja 1/3 idiopaattinen 

>50-vuotias potilas, varpaista alkava (pitkät hermot ensin), 
symmetrinen, hitaasti etenevä, tuntohäiriö (motorinen 
häiriö lievä tai puuttuu) 

Taudin edetessä oireilu  laajenee ylöspäin  sääriin, reisiin,  
sormiin, yläraajaan “sukka – hansikas” –  polyneuropatia 
Keskeisiä tutkimuksia: La, PVK, krea, glu, HbA1c, 
(glukoosirasitus), asat, alat, afos, gt, B12-vit, proteiinien 
elektroforeesi+immunofiksaatio, tuma-va, RF 

Harkinnan mukaan ENMG 
Joskus HIV, HBV, HCV-selvitys, E-vitamiini

Tyypillinen sensorinen polyneuropatia

1/3 diabetes, 1/3 alkoholi, ja 1/3 idiopaattinen



 

Distaalinen ja epäsymmetrinen lihasheikkous 
Alentunut lihasjänteys 

Refleksien vaimeus tai puuttuminen 
Lihaskato (atrofia) 
Faskikulaatiot 

Motoriset ja sensoriset oireet yhden hermon alueella

Yksittäisen ääreishermon vaurio



Polyneuropatian aiheuttajia - Palmio, Auranen. Suomen Lääkärilehti 46/2014 vsk 69

Polyneuropatian perussyy Aksonaalinen vai demyelinoiva? Erityispiirteet Laboratoriotutkimukset

Diabetes Sekamuotoinen Aksonaalinen muoto yleisempi fB·gluk, HbA1c, glukoosirasituskoe

B12 -vitamiinin puutos Aksonaalinen
Yleensä sensorinen; takajuosteen 
oireet mahdollisia B12-TC2

Hypotyreoosi Aksonaalinen
Alku voi olla nopea, myös lihasperäiset 
oireet mahdollisia TSH

Syöpä (paraneoplastinen) Aksonaalinen Yleensä sensorinen Neuronaaliset autovasta-aineet
Lymfooma Sekamuotoinen Yleensä aksonaalinen TVKT, luuydinnäyte 

Krooninen maksasairaus Sekamuotoinen
Yleensä demyelinoiva, etenkin 
virushepatiitissa ALAT, ASAT, Bil, AFOS, albumiini

Krooninen munuaissairaus Aksonaalinen GFR, Krea, urea
Borrelioosi Aksonaalinen Borreliavasta-aineet (IgG ja IgM)

Sidekudossairaus tai vaskuliitti Aksonaalinen
Ilmiasu vaihteleva, neuropatiaoireet 
voivat olla paikallisia (mononeuritis 
multiplex)

Tuma (ANA)-, ANCA-vasta-aineet, 
reumatekijä (Rf)

Monoklonaalinen gammopatia 
(kts alla)

Virtsan ja seerumin elektroforeesi ja 
immunofiksaatio 

Amyloidoosi Aksonaalinen
Yleensä sensorinen, autonomisen 
hermoston oireet mahdollisia

Multippeli myelooma Sekamuotoinen Aksonivaurio prominoi
Osteoskleroottinen myelooma Demyelinoiva

lgM MGUS Demyelinoiva
Yleisin MGUS, maligniteetti riski, jos > 
1,5g/dl MAG, sulfatidi, gangliosidivasta-aineet

lgG tai lgA MGUS Sekamuotoinen Yleensä demyelinoiva



Palmio, Auranen. Suomen 
Lääkärilehti 46/2014 vsk 69

Polyneuropatian perussyy Neuropatian tyyppi Erityispiirteet Laboratoriotutkimukset

CMT1 Demyelinoiva PMP22 duplikaatio 70% tapauksista PMP22

CMT2 Aksonaalinen Etiologia monitekijäinen
GDAP1-geenin mutaatio H123R 
n. 14% tapauksista

CMTX Sekamuotoinen Connexin 32

Haurashermo-oireyhtymä (HNPP) Demyelinoiva
PMP22 deleetio 85% tapauksista, ohittuvia 
halvauksia (etenkin nervus peroneus, n. 
ulnaris)

PMP22

Gelsoliiniamyloidoosi Sensorinen
Sarveiskalvon dystrofia, ihon 
paksuuntuminen, cutis laxa, 
kasvohermohalvaus 

Gelsoliinigeenin suomalainen 
valtamutaatio G654A 

TTR-amyloidoosi Sensorinen
Autonomisen hermoston vaurio, 
monielinvaurio Transtyretiini

Toksinen

Alkoholi Aksonaalinen Sensomotorinen 
Desialotransferriini (CDT), GT, 
ASAT, ALAT

B6-vitamiini Aksonaalinen Yleensä sensorinen B6-vitamiinimääritys
Syöpälääkkeet 

(mm. platina-yhdisteet, taksaanit, 
vinka-alkaloidit, bortetsomibi) 

Aksonaalinen Yleensä aksonaalinen ja sensorisvoittoinen 

Metronidatsoli Aksonaalinen Yleensä sensorinen
Amiodaroni Sekamuotoinen Yleensä aksonaalinen
Nitrofurantoiini Aksonaalinen Sensomotorinen 

CMT = Charcot-Marie-Tooth, CMT1 = hereditäärinen moto-sensorinen neuropatia tyyppi 1, PMP22 = peripheral myelin protein 22, Cutis laxa = veltto iho, ihon 
riippuminen (dermatokalaasi), CMT2 = hereditäärinen moto-sensorinen neuropatia tyyppi 2, GDAP1-geenin mutaatioiden tutkimus = B -Charcot-Marie-Tooth 2-tauti



 

Aivohaveri

Munuaisten vajaatoiminta

Sepelvaltimotauti

Neuropatia

Verkkokalvotauti - 
retinopatia 

Silmänpainetauti 

Mykiön osittainen tai 
täydellinen 
samentuneisuus (kaihi)

Hampaan 
kiinnityskudoksen tulehdus 
-periodontiitti

Ääreisverenkierron 
vajaatoiminta, -tukos

Painehaavaumat, 
jalkaterän haavaumat

Vammamekanismit: 
Pienten suonten tauti - 
mikroangiopatia 
Suurten suonten tauti - 
makroangiopatia 

Hyperglykemia, triglyseridit - 
suora toksisuus 

Tulehdusreaktio - 
inflammaatio 

Muut mekanismit

Diabeteksen 
komplikaatiot



 

Keskihermon pinne ranteessa  
(canalis carpi – oireyhtymä)

Värttinähermon pinne olkavarressa 
(lauantai-illan halvaus)

Pohjehermon pinne polven seudussa  
(peroneuspareesi, ”läpsyjalka”)

Kyynärhermon pinne kynärpään 
alueella (kyynärkanavaoireyhtymä)

Ääreishermon pinnetiloja



Oireyhtymä aiheuttaa keskihermon pinnetilan 
rannekanavassa 

Tuntopuutos peukalopäkiän (thenar) alueella 

Peukalon, etu- ja keskisormen koukistusheikkous 

Peukalon oppositioliikkeen heikkous (oppositio 
tässä = peukalon pään vieminen yhteen muiden 
sormien, esim. pikkusormen pään kanssa 
Vaikean vaurion seurauksena on kuvan mukainen 
”Pastori Medianuksen valakäsi”

Pinnetila ahtaassa rannekanavassa

Rannekanavaoireyhtymä (keskihermovaurio)



Tuntopuutos tai –häiriö 
kämmenselän ja 
peukalohangan alueella

Oireyhtymässä ranne roikkuu velttona ja sormet 
eivät ojennu 

Värttinähermo (nervus radialis) joutuu pinteeseen 
olkavarren alueella 

Hermo voi joutua olkavarren alueella puristukseen 
olkaluuta (humerusta) vasten esim. humalassa tai 
sedatoituna nukkuessa 

Seurauksena on ns. lauantai-illan roikkukäsi 
Tuntohäiriö peukalohangan alueella (kuva) voi 
puuttua

Peukalohanka

Värttinähermon puristustila (saturday night palsy)



 

Oireisto alkaa usein pikkusormen ja 
nimettömän puutumisella 

Pitkälle edenneessä vauriossa sormien 
saksiliike vaikeutuu ja pikkusormen ja 
nimettömän ojennusvoima heikkenee 
Kyynärhermoa vaurioittavat yleensä 
kyynärpäävammat

Kyynärhermon pinnetila



Pohjehermohalvauksessa jalkaterän ylöskoukistus (dorsiflleksio) on heikko, nilkka ja 
varpaat roikkuvat - jalkaa on tämän takia nostettava poikkeuksellisen korkealle ylös 
askeltaessa, jottei kompastu (läpsyjalka - steppage gait)

Tuntohäiriö todetaan säären ulkosivulla ja jalkaterässä. 
Vaurio on usein polvitaipeessa – peroneuspareesi voi olla kivuton

Pohjehermohalvaus = peroneuspareesi



 

Värttinähermon pinne olkavarressa (saturday night palsy): 
Provosoivien asentojen välttäminen 
Oireet häviävät yleensä spontaanisti

Kyynärkanavaoireyhtymä: 
Provosoivien asentojen välttäminen, kyynärsuoja, 
tarvittaessa käsikirurgin konsultaatio

Rannekanavaoireyhtymä: 
Provosoivien asentojen välttäminen (ranteen yliojennus ja 
koukistus), paikalliset steroidi-injektiot, tarvittaessa 
käsikirurgin konsultaatio

Peroneuspareesi: 
Provosoivien asentojen välttäminen (esim. istuminen jalat 
ristissä), kirurginen hoito, jos perussyy on esim. paikallinen 
tuumori tai kysta)

Hobson-Webb LD, Juel VC. Common entrapment neuropathies.  
Continuum (Minneap Minn) 2017;23 (2 Selected Topics in Outpatient Neurology)

Pinnetilojen hoito pähkinänkuoressa



 

Reiden ulomman ihohermon 
(nervus cutaneus femoris lateralis) vauriosta 
aiheutuva reiden ulkosivun kivulias puutuminen 
Pinnetila on yleensä nivusseudussa  
inguinaaliligamentin alla 
Altistavia tekijöitä: 
ylipaino, sokeritauti, tiukka vaatetus tai vyö 
Hoito: 
informaatio, vaikeimmissa tapauksissa leikkaus

Hobson-Webb LD, Juel VC. Common entrapment neuropathies.  Continuum (Minneap Minn) 2017;23(2 Selected Topics in Outpatient 
Neurology). Kuvat: www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meralgia-paresthetica

Meralgia paresthetica



 

Käytännön työn kannalta tärkeät ääreishermot ja usean ääreishermovaurion oireyhtymät (polyneuropatiat)

Yläraajan ääreishermot
Kainalohermo - nervus axillaris
Lihas-ihohermo - nervus musculocutaneous
Värttinähermo - n. radialis
Keskihermo - nervus medianus
Kyynärhermo - n. ulnaris

Alaraajan ääreishermot
Lonkkahermo - n. ischiadicus
Peittyneen aukon hermo - n. obturatorius
Reisihermo - n. femoralis
Yhteinen pohjehermo - n. peroneus (fibularis) communis
Pinnallinen pohjehermo - n. peroneus (fibularis) superficialis
Syvä pohjehermo - n. peroneus (fibularis) superficialis
Säärihermo - n. tibialis

Usean ääreishermon vaurio (polyneuropatia)

Distaalinen symmetrinen polyneuropatia (yleisin muoto, usein diabetekseen tai alkoholiin liittyvä)
Perinnöllinnen polyneuropatia =  Charcot–Marie–Toothin tauti (CMT)
Polyradikuliitti = akuutti inflammatorinen demyelinisoiva polyneuropatia = Guillain-Barren oireyhtymä (GBS)
Krooninen inflammatorinen demyelinisoiva polyneuropatia (CIDP) = krooninen GBS

Usean yksittäisen ääreishermon  tulehdus = mononeuritis multiplex (useiden yksittäisten ääreishermojen vaurio samanaikaisesti tai peräkkäin)

Monipesäkkeinen motorinen neuropatia - neuropatia motoria multifocalis (pelkästään motorinen epäsymmetrinen, usein yläraajapainotteinen distaalinen 
neuropatia)

Haurashermo-oireyhtymä - hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (perinnöllinen hermopinnealttius)



Hermolihasliitos

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

Hermolihasliitos: rasitus provosoi, lepo korjaa  
+ silmät, kasvot, niska + ei tuntohäiriötä



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet
Aivohermot ja aivorunko

Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Myasthenia Gravis (MG) 
on tunnetuin 
hermolihasliitoksen 
sairaus

Se on 
neuroimmunologinen 
sairaus, jossa ilmaantuu 
vasta-aineita 
hermolihasliitoksen 
asetyylikoliinireseptoreita 
vastaan

Hermolihasliitos



 

Hermolihasliitos - Myasthenia 
Graviksen (MG) tyyppioireet Oire Statustesti 

Rasituksessa vaikeutuva ja levossa 
lievittyvä lihasheikkous, 

ei sensorisia oireita 

Luomen roikkuminen (ptoosi) - vaikeimmillaan 
illalla, voi kadota yölevon aikana

Silmien toistuva sulkeminen ja avaaminen 
korostaa ptoosia

Kaksoiskuvat Silmien hitaat seurantaliikkeet ja nopeat 
sakadit

Muut oireet Puheen honotus (nasaalinen puhe) Puheen kuuntelu

Kasvojen lihasheikkous,  ilmeettömyys, 

Mona Lisa-hymy
Inspektio

Niskalihasten heikkous
Leuan nosto kohti rintalastaa 
selinmakuulla - toistot korostavat 
heikkousoiretta

Raajalihasten heikkous Harvinaisempaa silmien, kasvojen, niskan 
heikkousoireet

Henkeä uhkaavat oireet
Nielemisvaikeuden (dysfagia) aiheuttama ruoan, 
syljen tai muun eritteen henkeen vetäminen 
(aspiraatio)

Vesilasin juominen, jos tämä on 
mahdollista ja turvallista

Hengenahdistus, hengityslihasten väsähtäminen
Hengitysfrekvenssin seuranta, 

PEF-mittaukset

PEF = Peak Expiratory Flow = uloshengityksen huippuvirtaus. MG on autoimmuunitauti, jossa keho hyökkää omien hermolihasliitoksen asetyylikoliinireseptoreja vastaan. Tämän takia viesti hermopäätteestä 
ei enää johdu lihakseen normaalisti. Hermolihasliitoksen sairauksia ovat MG:n lisäksi mm.  botulismi ja syöpäsairauteen liittyvä Lambert-Eatonin oireyhtymä.



 

• Luomen roikkuminen (ptoosi) 
• Kaksoiskuvat (diplopia) 
• Puheen puuromaisuus – nasaalinen puhe (≈ dysartria) 
• Nielemisvaikeus (dysfagia) 
• Proksimaalinen lihasheikkous 

(reisien, hartiaseudun/olkavarsien/niskan heikkous)

Myasthenia graviksen klassiset oireet



 

• Suun, äänihuulten väsyminen: 
äänen ”honotus” 

• Nielun väsyminen: 
nielemisvaikeus 

• Raajaväsyvyys: 
käsien, jalkojen proksimaaliset heikkousoireet 

• Vartalon, rintakehän väsyminen: hengitysvaikeus 
• Vaikeissa tapauksissa hengityslihasten täydellinen 

väsähtäminen (myasteeninen kriisi)

Myasthenia gravis – muut oireet



 

Luomen roikkuminen (ptoosi) 
Kaksoiskuvat (diplopia) 

Puheen puuromaisuus – 
nasaalinen puhe (≈ dysartria) 
Nielemisvaikeus (dysfagia)

Luomen roikkuminen (ptoosi)



 

• Fyysinen rasitus provosoi lihasheikkouden 
tyypillisesti  silmien ja kasvojen alueelle 

• Tämän lisäksi proksimaalista ja 
symmetristä  lihasheikkoutta voi esiintyä 

• Joskus tauti vie potilaan 
respiraattorihoitoon 

• Ei tuntohäiriötä

Neurologiset tasot 

Psyyke 
Isot aivot (hemisfäärit) 
Tyvitumakkeet 
Aivorunko ja aivohermot 
Pikkuaivot 
Selkäydin 
Hermojuuri 
Hermopunos 
Perifeerinen hermo 
Hermolihasliitos 
Lihas

Hermolihasliitoksen vaurio



 
Sari Atula, Kathrin Pfau, Tapani Salmi, Eero Sihvo, Mikko Haapio, Mika Saarela ja Mari Auranen. 

Myasthenia graviksen diagnostiikka ja hoito. Duodecim 2017;133:1053–62.

Lihasväsyvyystesti Normaali suoritus Vaikea myasthenia

Käsien nyrkistys yläraajat nostettuna 
eteen hartiatasolle >90 sek, >70 kertaa <10 sek, <10 kertaa

Ylöspäin katsominen

>1 min (2 min), ilmaantuu kaksoiskuvia 
tai riippuluomi siten, että mustuainen 
peittyy ainakin osittain (ilmaantumisaika 
kirjataan)

Kaksoiskuvat tai riippuluomi ilman 
rasitusta

Silmien sulkeminen Silmien voimakas sulkeminen ja 
avaaminen 20 kertaa Riippuluomi voimistuu

Pään nosto alustasta >20 kertaa <5 kertaa

Alaraajojen kannatus 30° kulmassa >60 sek <10 sek

Selinmakuulta ylösnousu Ilman apua Tarvitsee apua

Irvistäminen >20 kertaa <5 kertaa, ilmeettömyys (hypomimia)

Vihellys Normaali Ei onnistu

Puhe Ei väsy 120 sek aikana Dysartria, honottava



 Sari Atula, Kathrin Pfau, Tapani Salmi, Eero Sihvo, Mikko Haapio, Mika Saarela ja Mari Auranen. Myasthenia graviksen diagnostiikka ja hoito Duodecim 2017;133:1053–62.

Myasthenian erotusdiagnostiikkaa Kliininen kuva

Aivoverenkiertohäiriöt Äkillinen alku, halvaus tai tuntopuutokset noudattavat neuroanatomiaa

Motoneuronisairaus (ALS, 
spinobulbaarinen lihastrofia)

Etenevä, toispuoleisesti painottunut oireisto, ei pahene rasituksessa ENMG-löydös 
poikkeava

Lihassairaudet Yleensä perinnöllisiä ja hitaasti eteneviä (esim. mitokondriotaudit, FSHD, LGMD, DMl) 

Lambert- Eatonin oireyhtymä
Heijasteet tavallisesti puuttuvat, proksimaallnen lihasheikkous, ENMG-löydös 
poikkeava 
Liittyy usein syöpään

Toiminnallinen lihasheikkous Epäloogiset statuslöydökset, silmäoireet puuttuvat, yhdistetty edrofoni- ja 
keittosuolatestaus voi selvittää tilannetta 

Botulismi Äkillinen alku, oireet etenevät nopeasti silmistä (laajat, valojäykät pupillit) bulbaari- ja 
muihin lihaksiin

Basedowin tauti Kaksoiskuvien lisäksi mukana oftalmoplegia ja eksoftalmus
Fisherin oireyhtymä osana 
polyradikuliittia Oireina oftalmoplegia, ataksia ja arefleksia

MS-tauti 

Mukana voi olla bulbaari- ja kaksoiskuvaoireita, usein lisäksi toispuoliset raajaoireet 
tai toisen silmän näön heikentyminen, oireet aaltomaiset, eivät pahene rasituksessa  
Aivojen magneettikuvauksen ja aivo-selkäydinneste-tutkimuksen löydökset 
poikkeavia 



Lihas

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet

Aivohermot ja aivorunko
Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Lihastautiin sopii triadi: proksimaalinen 
+ symmetrinen + ei tuntohäiriötä



 

Lihastaudin piirteitä Oire Statustesti tai selitys

Proksimaalinen lihasheikkous Hartia- tai lantioseudun kivuton lihasheikkous, 
notkoselkä (lantioseudun korostunut lordoosi)

Kävelyn tarkastelu - kävely on usein vaappuvaa 
lantioseudun lihasheikkouden takia

Vaikeus nousta ylös istuvasta asennosta, vaikeus 
kiivetä portaita ylös

Gower’s sign - makuulta ylösnousu tapahtuu käsiä ja 
ojennettuja jalkoja hyväksi käyttäen

Käsien väsyminen hatioiden yläpuolisessa 
työskentelyssä - esim. hiuksia pestessä Olkanivelten vastuttettu loitonnus (abduktio)

Niskalihasten heikkous Niskan koukistus makuuasennossa - leuan veto 
rintalastaa kohti

Valikoituja muita lihastaudin 
merkkejä Lapaluiden siirrotus (scapular winging) Yläraajoilla seinään nojaaminen ja seinän ”työntäminen” 

aiheuttaa lapaluun reunan nousemisen irti rintarangasta

Kasvolihasten heikkous Myotonisen - tai kasvo-hartia-olkavarsidystrofia 
(facioscapulohumeral muscular dystrophy) yhteydessä 

Silmäluomien roikkuminen (ptoosi) Esiintyy mm. myotonisen dystrofian tai 
mitokondriotaudin  yhteydessä 

Kohtauksittainen lihasheikkous Esiintyy ionikanavasairauksien yhteydessä - hypo- tai 
hyperkaleminen periodinen paralyysi

Muita lihastaudin merkkejä ovat mm. distaalinen lihasheikkous, lihasten liikakasvu (hypertrofia), lihasten näennäinen liikakasvu (pseudohypertrofia), lihasjäykistymät 
(kontraktuura), lihaksen kestokouristus (myotonia), pseudomyotonia (valekestokouristus), paikallinen lihassurkastuma (atrofia), etenevä ulkoinen silmälihasheikkous 
(progressive external ophtalmoplegia), sairaalloisen vahva-asteinen lihasväsyvyys, korkea jalkaholvi tai kitalaki perinnöllisen myopatian merkkinä



• Proksimaalinen ja symmetrinen 
lihasheikkous 

• Ei tuntohäiriötä 
• Refleksit normaalit 
• Ei Babinskin merkkiä

Tyypillistä: 
Kivuton etenevä lihasheikkous 
Fyysinen suorituskyky heikkenee 
Lihakset surkastuvat (atrofioituvat) 

Joskus: 
Halvauskohtaukset (perinnölliset ionikanavataudit), muutos virtsan värissä (myoglobinuria)

Neurologiset tasot 

Psyyke 

Isot aivot (hemisfäärit) 
Tyvitumakkeet 
Aivorunko ja aivohermot 
Pikkuaivot 
Selkäydin 
Hermojuuri 
Hermopunos 
Perifeerinen hermo 
Hermolihasliitos 
Lihas

Lihastauti



 
Lihastaudin triadi on ”proksimaalinen + symmetrinen + ei tuntohäiriötä”



Autonominen hermosto

ENMG = Elektroneuromyografia 
ENMG lokalisoi vaurion perifeerisen 

hermon tai lihaksen alueelle



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet

Aivohermot ja aivorunko
Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Autonominen hermosto säätelee sydämen, 
virtsarakon ja suolen toimintaa, 

ja mm.  silmän mustuaisten kokoa
Parasympaattinen hermosto Sympaattinen hermosto



 

Autonomisen hermoston hermottama elin Autonomisen hermoston oireita

Sydän Sydämen tykytys (takykardia)

Sydämen hidaslyöntisyys (bradykardia)

Virtsatiet Tihentynyt virtsaamistarve (pollakisuria)

Virtsaumpi

Pidätyskyvyn heikkous (inkontinenssi)

Suoli Ripuli

Ummetus

Vatsakipu, ilmavaivat

Iho Hikoilu

Hikoilun puute

Silmät Laajat mustuaiset (mydriaasi)

Pienet mustuaiset (mioosi)



 

Neurologiset tasot
Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata
Isoaivot - syvä valkea aine
Isoaivot - tyvitumakkeet

Aivohermot ja aivorunko
Pikkuaivot
Selkäydin

Hermopunos
Hermojuuri

Ääreishermo
Hermolihasliitos

Lihas
Autonominen hermosto

Sympatomimeettimyrkytys (laajentuneet mustuaiset)

Opiaattimyrkytys (pistemäiset mustuaiset)



 Luomi roikkuu (ptoosi), mustuainen on pieni (mioosi)

Mustuaisen sympaattinen 
(mustuaista laajentava) hermotus

Sympatikuspareesi 
(Hornerin oireyhtymä)



Kivuliaan neuropatian hoito



Gabapentinoidit 

Pregabaliini 75 - 300 mg x 1 - 2 / vrk 
Gabapentiini 300 - 900 mg x 3 - 4 / vrk 

Trisykliset masennuslääkkeet 

Amitriptyliini 10 - 75 mg / vrk 
Nortriptyliini 10 - 75 mg / vrk 

SNRI-lääkkeet 
(Serotonin-Noradrenalin  Reuptake Inhibitors) 

Duloksetiini 30 - 60 mg x 1 - 2 / vrk 
Venlafaksiini 37,5 - 75 mg x 2 / vrk, max 225 mg / vrk

Kuvuliaan polyneur

Kivuliaan 
polyneuropatian 

hoito

Peltier AC, Wood D. Management of Neuropathic Pain in 
Polyneuropathy. Continuum (Minneap Minn). 

2020;26(5):1299-322



Syventävää tietoa



 

Neurologiset tasot

Isoaivot - aivokuori

Isoaivot - pyramidirata

Isoaivot - syvä valkea aine

Isoaivot - tyvitumakkeet

Aivohermot ja aivorunko

Pikkuaivot

Selkäydin

Hermopunos

Hermojuuri

Ääreishermo

Hermolihasliitos

Lihas

Autonominen hermosto

Neuromuskulaarisen 
lihasheikkouden selvittely

Lihasheikkous voi johtua miltä 
tahansa neurologiselta tasolta 
Sulje ensin pois muut kuin 
neurologiset syyt, kuten:

Silvestri NJ. A Symptoms and Signs Approach to the Patient With 
Neuromuscular Weakness. Continuum (Minneap Minn). 2022;28(6):1580-95

- Yleisluonteinen väsymys 
- Systeemisairaus (kuten reuma) 
- Nivelkulumat 

(kuten lannerangan, lonkkien 
tai polvien artroosi) 

- Huono fyysinen kunto 
- Psyykkinen syy 

(esim. masennus)



 

Neuromuskulaarisen lihasheikkouden selvittely

Silvestri NJ. A Symptoms and Signs Approach to the Patient With 
Neuromuscular Weakness. Continuum (Minneap Minn). 2022;28(6):1580-95

Tärkeitä tietoja:  

1. Potilaan ikä 
2. Oireiston alun 

yksityiskohdat tarkasti 
3. Mahdollinen provosoiva 

tekijä (kuten infektio) 
4. Oireiston aikajänne 

(eteneminen, fluktuaatio) 
5. Heikkouden jakauma 

(1 - 4 oikealla) 
6. Liitännäisoireet

Lihasheikkouden jakauma: 

1. Distaalinen 
2. Proksimaalinen 
3. Distaalinen ja proksimaalinen 
4. Silmälihaksissa sekä kurkunpään 

ja nielun lihaksissa ilmenevä 
heikkous (okulofaryngeaalinen)



 

Proksimaalinen 
lihasheikkous

Silvestri NJ. A Symptoms and Signs Approach to the Patient With 
Neuromuscular Weakness. Continuum (Minneap Minn). 2022;28(6):1580-95

Vaikeus kammata tukkaa, harjata 
hampaita, nousta ylös istumasta 
(esim. autosta), nousta portaita

Spinaalinen lihasatrofia 
(spinal muscular atrophy)

Spinobulbaarinen lihasatrofia 
(spinobulbar muscular atrophy)

CIDP (krooninen tulehduksellinen 
demyelinoiva polyradikuloneuropatia)

Akuutti intermittoiva porphyria

Punkkihalvaus (tick paralysis)

Myasthenia Gravis, Lambert-Eatonin 
myasteeninen oireyhtymä

Useimmat myopatiat mukaan lukien 
lihasdystrofiat, inflammatoriset, toksiset ja 
endokrinologiset myopatiat

Periodiset halvaukset 
(hyper- ja hypokaleminen)

Ääreishermo

Hermolihasliitos

Lihas

Motoneuroni



 

Distaalinen 
lihasheikkous

Silvestri NJ. A Symptoms and Signs Approach to the Patient 
With Neuromuscular Weakness. Continuum (Minneap Minn). 

2022;28(6):1580-95.

ALS 

Yläraajojen ääreisosista alkava 
aikuisiän spinaalinen lihasatrofia 
(distal spinal muscular atrophy)

Useimmat neuropatiat
Vaikeus napittaa paitaa, kirjoittaa 
koneella, naputella tekstiviestiä, 
taipumus kompastella, nyrjäytellä 
nilkkaa

Joskus Myasthenia Gravis

Myotoninen dystrofia tyyppi I
Muut distaaliset myopatiat

Ääreishermo

Hermolihasliitos

LihasMotoneuroni



 

Proksimaalinen ja distaalinen lihasheikkous samaan aikaan

Silvestri NJ. A Symptoms and Signs Approach to the Patient With 
Neuromuscular Weakness. Continuum (Minneap Minn). 2022;28(6):1580-95

Hermolihasliitos 

Botulismi 

Lihas 

Lihasdystrofian myöhäisvaihe

Motoneuroni 

ALS - myöhäisvaihe 

Ääreishermo 

GBS - Guillain-Barren oireyhtymä 
polyradikuliitti 

CIDP - Chronic Inflammatory 
Demyelinating Polyneuropathy = 
polyradikuliitin krooninen muoto



 

Silmälihaksissa sekä kurkunpään ja nielun lihaksissa ilmenevä 
heikkous (okulofaryngeaalinen lihasheikkous)

Luomen roikkuminen (ptoosi), silmien yhteisliikkeiden häiriö (dyskonjugaatio), kaksoiskuvat, puhe- ja 
ääntämishäiriö (puheen puuromaisuus, dysartria), nielemisvaikeus (dysfagia),  äänihäiriö (dysfonia)

ALS, spinaalinen lihasatrofia, spinobulbaarinen lihasatrofia, polyradikuliitti, Miller-Fisher -oireyhtymä, 
aivohermovaurio (pinnetila, infiltroiva tai tulehduksellinen vaurio), Myasthenia Gravis, kongenitaalinen 
myasteeninen oireyhtymä, botulismi, krooninen etenevä ulkoinen silmälihashalvaus (progressive external 
ophthalmoplegia), Kearns-Sayre- oireyhtymä, orofaryngeaalinen lihasdystrofia, myotubulaarinen myopatia

Pelkkä luomien roikkuminen: Myotoninen lihasdystrofia tyyppi I, Nemaliinimyopatia




