
Neurologian kurssi 2023
1 /2023



Sähköinen kuulustelu: auki 23.1. klo 14 alkaen ja sulkeutuu ma 30.1. klo 14. 
Kurssiavain: Neuroke11.23* (kts. yst. Moodle) 



Neurologian kurssi 2020

Neurologinen status käytännössä QUIZ



Kaksi erilaista 
statuslomaketta 

Kumpaakin voi käyttää 

Antakaa palautetta!



Statusopetuksen jälkeen jokainen käy neuron osastoilla 
omatoimisesti tutkimassa yhteensä kolme neurologista potilasta 

Potilaat ovat osastoilla 6, 7A + Stroke, K4A. Päivystyksessä voit tutkia yhden potilaan. Päivystyksessä pyri olemaan 
aktiivinen ja täytä statuslomake heti ja tilanteen salliessa ota kuittaus lomakkeeseen päivystävältä lääkäriltä. 

Potilaat haastatellaan ja tutkitaan itsenäisesti potilaan kanssa sovittuna ajankohtana ilman sairauskertomuksen 
apua. Potilaalle annetaan haastattelun aluksi vuorovaikutusta mittaava kyselylomake (ks. s. 9), jonka potilas täyttää 
tutkimuksesi jälkeen ja palauttaa osaston sihteerille.  

Potilaan keskeiset esitiedot, omaan tutkimukseen perustuvat statuslöydökset ja johtopäätökset kirjataan 
”Neurologinen status” –lomakkeelle.  
Tässä vaiheessa on hyvä pysähtyä pohtimaan tasodiagnostiikkaa ja omaa työdiagnoosia. 
Omien johtopäätösten osuvuus tarkistetaan vertaamalla niitä sairauskertomuksen merkintöihin. 
Pohditaan jatkotutkimuksia ja hoitolinjoja tarvittaessa osastolla toimivia lääkäreitä konsultoiden.  

1. Jätä statuslomake sairaalan kyseisen osaston sihteerille 
(lomakkeesta tulee ilmetä potilaan oma lääkäri) tai laita se kansliassa 
suoraan potilaan oman lääkärin lokerikkoon tarkistusta varten. 

2. Hoitava lääkäri tarkistaa, korjaa ja täydentää statuslomakkeen merkinnät 
ja hyväksyy suorituksen allekirjoituksellaan. 

3. Hae osaston sairaalalääkärin tarkastamat lomakkeet (statuslomake- ja 
potilaan kyselylomake). Lähetä kuva lomakkeen takasivulta erillisen 
ohjeen mukaisesti (ks. Opintokorttien ja potilaslomakkeiden palautus,  
https://moodle.helsinki.fi/mod/url/view.php?id=2647424)

https://moodle.helsinki.fi/mod/url/view.php?id=2647424


Neurologinen taso 

Psyyke 

Aivokuori (cortex) 
Tyvitumakkeet 

Aivorunko, aivohermot 
Pikkuaivot 

Kaulaydin, thorakaaliydin 

Lanneranka 

Hermojuuri 
Hermopunos (pleksus) 

Ääreishermo 

Hermolihasliitos 

Lihas 

        Neurologinen status 

1. Kognitio: 
Ko-operaatio, ajatuksen juoksu, orientaatio x 3 
Muisti kolme sanaa + ”100-7 tehtävä”, mieliala 

2. Aivohermot:  
Silmät pupillat + papillat + silmien liikkeet + näkökentät 
Kasvot mimiikka + tunto 
Puhe puheen selkeys + nielu + kieli 

3. Motoriikka ja koordinaatio: 
Pyramidirata kävely + peruskoe + kantapäillä kävely + 
refleksit + tonus + Babinski 
Tyvitumakkeet kävely + mimiikka + myötäliikkeet + 
liikehäiriöt mm. vapina + hienomotoriikka + tonus 
Pikkuaivot silmien liikkeet, viivakävely, sormi-nenänpää- ja 
kantapää-polvi-koe 

4.  Refleksit ja lihastonus: 
Yläraajat biceps, triceps, brachioradialis, Hoffman 
Alaraajat patella, akilles, Babinski 
Yläraaja- ja alaraajatonus 

5.  Sensorikka: 
Kosketustunto kasvot + ylä- ja alaraajat + vartalo 
Terävätunto kasvot + ylä- ja alaraajat + vartalo 
Värinä- ja asentotunto ylä- ja alaraajat 

6.  Autonominen hermosto: 
Impotenssi, ortostatismi 
Virtsarakon ja suolen toiminta, hikoilu

   



Stroke - team toiminnassa

Kurssiin kuuluu yksi 3 t päivystys klo 17 - 20 välisenä 
aikana.  

Enintään kaksi opiskelijaa voi päivystää kerrallaan.  

Päivystysvuorot voitte sopia keskenänne ja merkitä ne 
Moodlen päivystyksen varauslistaan.  

Päivystys-pkl saa ennalta tiedon tulevan viikon tulijoista 
perjantaiaamuna, joten listasta ja varauksista on syytä pitää 
kiinni.   

Päivystäjältä saat merkinnän päivystyksestä.  

Tutkimusvälineet ja lääkärintakki on syytä olla mukana 
päivystyksessä.

Päivystys (päivystyspoliklinikka)



Meilahden sairaala vastaa koko Uudenmaan alueen neurologisesta 
päivystyksestä. Päivystyspoliklinikalla toimii 3 - 5 neurologia. 
Päivystyksessä saa käsityksen siitä, minkälaisia kiireellisiä neurologisia 
ongelmia jokainen vastaanottotyötä tekevä lääkäri voi kohdata ja mitä 
potilaille sairaalaan lähettämisen jälkeen tapahtuu.  

Päivystävät lääkärit opastavat mielellään kandidaatteja, mutta 
ruuhkahuippujen aikana ja kiireellisissä tapauksissa potilaiden viiveetön 
hoito on luonnollisesti heidän ensisijainen tehtävänsä.  

Kurssiin kuuluu yksi 3 t päivystys klo 17 - 20 välisenä aikana. Enintään 
kaksi opiskelijaa voi päivystää kerrallaan saman päiväystysvuoron aikana.  

Päivystysvuorot voitte sopia keskenänne tai tehdä varauslistan 
kandihuoneeseen koskien neurologian päivystysvuoroja. 



BE FAST = Balance + Eyes + Face + Arms + Speech + Time 
Aikaikkuna: 4,5 (-6-9-24) tuntia, Lab: pika INR (vuotoriskin arvio) 

Pään TT: vuodon poissulku, TT-angio: tukoksen paikannus

Liuotushoito 
laskimoon 

Valtimonsisäisen 
tukoksen poisto 
(trombektomia)



Lannepiston indikaatiot, suorituksen ohjeistus, suoritus ja 
tuloksen tulkinta sisältyvät polikliiniseen ryhmäopetukseen. 

Lannepiston omakohtaista tekemistä suositellaan painokkaasti. 

Sen suorittamiseen voi varata ajan varauskirjasta Neurologian 
poliklinikalta, kysy tarvittaessa poliklinikan ilmoittautumisluukulta 
”kandien likvorivarauskirjaa”. 

Lumbaalipunktioita tehdään tiistaisin klo 9.00 - 15.00. 
Päiväsairaalassa (pistosajat 9.00 - 10.30 – 12.15 - 14.15). 

Toimenpiteen voi suorittaa myös osastoilla tai päivystyksessä. 

Lannepisto - likvori



Kurssiin kuuluu osallistuminen kahteen klinikan kokoukseen oman valinnan 
mukaan. 
  
Kunkin jakson aikana pidettävien tiistai- ja keskiviikkoseminaarien ohjelma 
jaetaan lukujärjestyksen mukana. 

Epilepsia- ja muistiopetuksen ohjeet löytyvät Moodlesta. 
Opetuksiin liittyy ennakkotehtäviä.  

Neurodiagnostiikka II:n potilastapauksiin on syytä perehtyä etukäteen, 
kuten myös kunkin opetustapahtuman ennakkotehtäviin.

Klinikkakokoukset, epilepsia, muisti, muu opetus



Tentit 

Alkutentti - kts. Moodle 
Sisäänpääsy (suullinen) 

Jaksotentti (monivalinta)



Neurologian kurssi – 
mitä ja miten 

kannattaa oppia?

8 / 2020



Neuroradiologia 
Neurofysiologia 
Selkäydinneste 

Laboratoriokokeet 
Hermolihasbiopsia 

Obduktio

1. Perifeerinen -  
Sentraalinen

Jatkotutkimukset

Yleisluonteinen  
tai paikallinen 

ongelma

2. Neurologinen 
taso

Anamneesi ja 
status 

Etiologia



Neurologinen status 

1. Kognitio: 
Ko-operaatio, ajatuksen juoksu, orientaatio x 3 
Muisti kolme sanaa + ”100-7 tehtävä”, mieliala 

2. Aivohermot:  
Silmät pupillat + papillat + silmien liikkeet + 
näkökentät 
Kasvot mimiikka + tunto 
Puhe puheen selkeys + nielu + kieli 

3. Motoriikka ja koordinaatio: 
Pyramidirata kävely + peruskoe + kantapäillä kävely 
+ refleksit + tonus + Babinski 
Tyvitumakkeet kävely + mimiikka + myötäliikkeet + 
liikehäiriöt mm. vapina + hienomotoriikka + tonus 
Pikkuaivot silmien liikkeet, viivakävely, sormi-
nenänpää- ja kantapää-polvi-koe 

4.  Refleksit ja lihastonus: 
Yläraajat biceps, triceps, brachioradialis, Hoffman 
Alaraajat patella, akilles, Babinski 
Yläraaja- ja alaraajatonus 

5.  Sensorikka: 
Kosketustunto kasvot + ylä- ja alaraajat + vartalo 
Terävätunto kasvot + ylä- ja alaraajat + vartalo 
Värinä- ja asentotunto ylä- ja alaraajat 

6.  Autonominen hermosto: 
Impotenssi, ortostatismi. 
Virtsarakon ja suolen toiminta, hikoilu

Neurologinen taso 

Psyyke 

Aivokuori (cortex) 

Tyvitumakkeet 

Aivorunko, aivohermot 

Pikkuaivot 

Kaulaydin, thorakaaliydin 

Lanneranka 

Hermojuuri 

Hermopunos (pleksus) 

Ääreishermo 

Hermolihasliitos 

Lihas 



Tunne neurologiset tasot
Aivot: tajunnantason lasku, kouristuskohtaus, 
toispuolihalvaus, puhevaikeus, näköhäiriö, 
parkinsonismi, muistihäiriö, dementia, 
sekavuustila (delirium), psyykemuutos 
Aivohermot: Kiertohuimaus (vertigo), näköhäiriö, 
kaksoiskuvat, kasvohermohalvaus, kasvojen 
tuntohäiriö, nielemisvaikeus 
Selkäydin: tetra- tai parapareesi, tuntoraja, rakon 
toimintahäiriö 
Hermojuuri: radikulaarinen kipusäteily, 
tuntohäiriö tai lihasheikkous hermojuuren 
vastinalueella 
Perifeerinen hermo: lihasheikkous, tuntohäiriö, 
kipu perifeerisen hermon vastinalueella 
Hermolihasliitos: silmä- ja nenänieluoireet 
väsyessä (luomen roikkuminen, kaksoiskuvat, 
honottava ääni, nielemisvaikeus) 
Lihas: lihasheikkous ja -atrofia 
(etenkin hartia ja lantioseutu), kosketusarkuus



Ba

Kohdista 
statustutkimus 
anamneesin 
mukaisesti 

Fokusoi 

Tiedä mitä (rakennetta) tutkit ja minkä syyn takia



Ba

Kohdennettu neuroanamneesi Tärkeitä tietoja

Yleisoireet Kuume, päänsärky, huimaus, tajuttomuus- tai kouristuskohtaus, meningismi, paikallinen 
kaula-, niska- tai selkäkipu, pään alueen trauma

Ajattelu, muisti ja 
tiedonkäsittely

Sekavuus, poikkeava käytös, muistihäiriö, kielellinen vaikeus, muu korkeampien 
aivotoimintojen häiriö

Aivohermot
Näköhäiriö (näön tarkkuuden muutos, näkökenttäpuutos, kaksoiskuvat), kasvojen 
tunto- tai liikehäiriö (kasvohermohalvaus), kiertohuimaus, silmävärve (nystagmus), 
kuulonalenema, ääntämisen tai nielemisen vaikeus

Motoriikka - mukaan lukien 
kävely ja tasapaino

Lihasheikkous (raajojen halvausoireet), huono kävelytasapaino, vapina, vaikeus aloittaa 
liikkeitä, lihasten kuihtuminen (atrofia), muu motorinen häiriö

Koordinaatio - hienomotoriikka Kömpelyys, liikkeiden hapuilu (ataksia), kompastelu, häiriö silmäliikkeiden 
tarkkuudessa, huono sorminäppäryys (esim. napittamisvaikeus)

Sensoriikka
Puutuminen, tunnottomuus, pistely, kipu, lisääntynyt tuntoherkkyys (hyperestesia), 
tuntoaistimusten väheneminen tai muuntuminen (dysestesia), tila, jossa normaalisti 
kivuton ärsyke aiheuttaa kipua (allodynia)

Autonominen hermosto Ortostatismi, rakon tai suolen toimintahäiriö, mustuaismotoriikan häiriö (mukaan lukien 
Hornerin oireyhtymä), impotenssi



Ylempi vai alempi motoneuroni? 
Sentraalinen vai perifeerinen?



Ba

1. Ylempi motoneuroni

2. Alempi  
motoneuroni

1. Jäykkähalvaus 

Spastisiteetti 

Vilkkaat refleksit 

Babinskin merkki 

2. Velttohalvaus 

Lihasjänteys vähentynyt 

Vaimeat refleksit 

Ei Babinskin merkkiä 

Lihasatrofia ilmaantuu 
nopeasti

2

1

Ääreishermo

2
2. Aivo- 
hermo- 
tumakkeet



Afasia, neglect

Kaksoiskuvat

Tuntoraja

Jäykkähalvaus 

Lihasheikkous 
Spastisiteetti 

Vilkkaat refleksit 
Babinskin merkki 

paikantaa  
vaurion 

pyramidiradan 
varrelle keskus-

hermostoon  

Vaurion taso päätellään 
liitännäisoireiden avulla

Aivokuori

L1

Ylemmän motoneuronin 
vaurion merkki

(



KasvotHemipareesi = 
toispuolihalvaus

( Yläraaja

Alaraaja

Lihasvoima 

Lihasjänteys 
(tonus) 

Refleksit   

Babinski



Onko välitöntä hengenvaaraa?



 
Bakteerimeningiitti

Basilaaritromboosi

Status epilepticus

SAV  - 
subaraknoidaali-

vuoto
Aivoherniaatio

Aivopaine koholla

Epiduraalihematoma



-

BE FAST = Balance – Eyes – Face – Arms – Speech – Time 
Aikaikkuna: 4,5 (6 - 9) tuntia, Lab (vuotoriskin arvio): pika INR  
Pään TT: (vuodon poissulku), TT-angio: tukoksen paikannus



Orientoiva neurologinen statustutkimus (käytännön tutkimus kts. Neurobasket. fi – Neurostatus) 

Muisti ja tiedonkäsittely (kognitio - anamneesin yhteydessä) 
Tajunnantaso, orientaatio (aikaan, paikkaan ja omaan itseensä), puhe (dysartria, dysfasia), muisti, tilasuhteiden ymmärtäminen, tarkkaavaisuus  

Kävely 
Kävelyasento, askelpituus, myötäliikkeet, käännökset, varpailla -, kantapäillä kävely, viivakävely  

Aivohermot (AH) 
Silmät (AH II, III, IV, VI), kasvot (AH V, VI), artikulaatio, nieleminen, kielen liikkeet (AH IX, X, XII)   

Motoriikka ja koordinaatio  
Pyramidirata (tractus corticospinalis) - kävely, lihasvoima (peruskoe ja yksityiskohtaiset lihastestit) - lihasjänteys (tonus), refleksit – pikkuaivot 
(cerebellum) - viivakävely, diadokokineesi, sormi-nenänpää- ja kantapää-polvi-koe - tyvitumakkeet (nuclei basales) -  kävely, diadokokineesi, 
lihasjänteys  

Sensoriikka (tuntostatus) 
Kosketustunto (tutkitaan sormella), kipu-terävätunto (tutkitaan terävällä esineellä), värinätunto (tutkitaan ääniraudalla), asentotunto varpaissa ja 
sormissa  

Refleksit ja lihasjänteys (tonus)  
Biceps-refleksi (hermojuuret C5-6), brachioradialis-refleksi (C5-6), triceps-refleksi (C7), patella-refleksi (L2-4), akilles-refleksi (S1-2), Babinskin merkki 
(ylemmän motoneuronin vaurion merkki), lihasjänteys (ylä- ja alaraajoissa ≈ ranteessa, kyynärnivelessä, lonkka- ja polvinivelissä)  

Autonominen hermosto 
Huimaus (ortostatismi), virtsarakon ja suolen toiminta, impotenssi miehillä  

Yhteenveto 
Kuvaa löydös, pyri paikallistamaan ongelma ja selosta tutkimuksen johtopäätökset potilaalle 

Tutkitaan tarvittaessa 
Hajuaisti (aivohermo I), näöntarkkuus E-tauluilla (aivohermo II), sarveiskalvoheijaste (aivohermo V, VII), kuulo (Rinnen ja Weberin testit, aivohermo VIII), 
hartiakohotus ja päänkääntö (aivohermo XI), värinätunto ylä- ja alaraajoista molemmin puolin (sormet (peukalo), varpaat (isovarvas), nilkan ulko- tai 
sisäkehräs (malleoli)) 



Käytännön ohjeita kurssia varten 

Käytä hyväksesi laminoituja muistikortteja 

Tutki omat potilaat ajoissa 

Lannepistoa voi harjoitella  
taitopajassa omatoimisesti 

Ennakkotehtävät auttavat  
opetustapahtumiin  valmistautumista 

Tämä on erityisen tärkeää ennen ”Tapaus” - opetuksia 


