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Onko neuropaattisen kivun  
diagnostiikka vaikeaa?

Satu Jääskeläinen

Diagnostisissa	ongelmissa,	joissa	neuropaattinen	kiputila	on	mahdollinen	
vaihtoehto,	kannattaa	aina	pitää	mielessään	kliinisen	neurofysiologian	
(KNF)	tarjoamat	tutkimusmahdollisuudet	ja	lähettää	potilas	tarvittaessa	
tarkempaa	hermovaurion	diagnostiikkaa	varten	KNF-laboratorioon.	Näin	
varsinkin	silloin,	kun	neuropatiaa	on	perusteltua	epäillä	historian	ja	poti-
laan	kertomien	oireiden	perusteella	–	tarkka	anamneesihan	on	oikeaan	
diagnoosiin	pääsemisen	kulmakivi!

Kliininen neurofysiologia tutkii hermoston, 
lihaksiston ja eri aistijärjestelmien toimin-
nanhäiriöitä 1. Toimintaa mittaamalla saa-

daan tietoa rakenteiden vaurioista, jotka voidaan 
paikantaa varsin tarkasti sekä ääreis- että keskus-
hermostossa. Valtaosaan hermovauriokiputilois-
ta ei liity kuvantamistutkimuksissa näkyviä raken-
teellisia muutoksia ja näissä neurofysiologiset tut-
kimukset ovat kliinikon korvaamattomana apuna 
diagnoosia tehtäessä tai vauriota paikannettaessa, 
esimerkiksi kivuliaassa polyneuropatiassa, ääreis-
hermovammoissa tai hermopinnetiloissa 1. 

Hermojuurivauriota tai sentraalista kipua epäil-
täessä radiologiset tutkimukset ovat usein ensim-
mäisinä tutkimuslistalla. Toiminnanhäiriöt voivat 
kuitenkin edeltää makroskooppista, radiologisis-
sa tutkimuksissa näkyvää vauriota. Herkillä KNF-
tutkimuksilla on mahdollista löytää neurogeeni-
nen etiologia potilaan oireille jo ennen kuin mag-
neettikuvaus (MRI) on diagnostinen 2. KNF-ta-
sodiagnostiikkaa voidaan hyödyntää myös MRI-
kuvauksen kohdentamisessa neurofysiologiselle 
mielenkiintoalueelle ohuemmin leikkein tai var-
joainetehosteisena, jolloin radiologisen diagnos-
tiikan osuvuus paranee 3. Toisaalta tiedetään, että 
poikkeaviin MRI-löydöksiin, kuten välilevytyrään 
tai spinaalistenoosiin, ei aina liity toiminnanhäiri-
ötä ja hermovauriota 4. Tilanteissa, joissa MRI-löy-
dös ja kliininen kuva ovat ristiriidassa, neurofysio-

logiset tutkimukset usein selkeyttävät kuvantamis-
tutkimuksen kliinisen merkityksen arviointia.

Diagnostiikan ongelmia

Neurofysiologisiin rekisteröinteihin ja kvantita-
tiivisiin tuntokynnysmittauksiin verrattuna klii-
ninen tutkimus on melko epäherkkä, erityises-
ti tuntohermovaurioissa ja kroonisissa tiloissa 5, 6. 
Tuoreen eurooppalaisen monikeskustutkimuksen 
mukaan neuropaattisen kivun diagnoosi tehdään 
Suomessa vasta keskimäärin 2,5 vuotta oireiden 
alkamisen jälkeen 7, siis aivan liian myöhään suh-
teessa optimaaliseen hoidonaloitukseen. Haasta-
telluista suomalaisista lääkäreistä yli puolet (58  %) 
piti neuropaattisen kivun tunnistamista vaikeana 
tai erittäin vaikeana.

Diagnostiikkaan liittyvien ongelmien vuoksi on 
myös arvioitu, että hermovauriokipu on todennä-
köisesti alidiagnosoitu ongelma. Pitkittyvän pos-
toperatiivisen kivun taustalla on hermovaurion ai-
heuttama kiputila leikkauksesta riippuen jopa yli 
50  %:ssa tapauksista 8.

Neuropaattisen kivun tunnistaminen

Nykytiedon mukaan neuropaattinen kipu pitäisi 
tunnistaa ja spesifinen lääkehoito aloittaa mahdol-
lisimman varhain, jotta keskushermoston tasolla 
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tapahtuvia plastisia, kivun kroonistumiseen joh-
tavia muutoksia voitaisiin ehkäistä. Oikein ajoite-
tuilla, valituilla ja suunnatuilla KNF-tutkimuksil-
la voidaan merkittävästi tehostaa ja nopeuttaa her-
movauriokivun diagnostiikkaa. 

Neurofysiologisten tutkimusten ja kvantitatii-
visten tuntokynnysmittausten tavoite on hermo-
vaurion diagnostiikka, kun potilaalla epäillään 
neuropaattista kipua. KNF-tutkimukset täydentä-
vät kliinistä neurologista tutkimusta ja hermoston 
kuvantamistutkimuksia. Eri tutkimusmenetelmiä 
yhdistelemällä päästään todennäköisimmin oike-
aan diagnoosiin 2, 5, 9, 10. Tuki- ja liikuntaelinperäi-
sissä kroonisissa kiputiloissa ei ole spesifisiä KNF-
löydöksiä, mutta tutkimukset auttavat näiden ero-
tusdiagnostiikassa sulkemalla hermovauriokivun 
pois.

Negatiiviset ja positiiviset oireet

Hermovauriolle ja neuropaattiselle kivulle tyypilli-
siä ovat puutoslöydökset eli nk. negatiiviset oireet 
ja löydökset, jotka liittyvät informaation kulun vä-
henemiseen vaurioituneessa hermoston osassa 11. 
Somatosensorisessa järjestelmässä nämä ilmene-
vät tunnon alenemana tai täydellisenä tunnotto-
muutena erilaisille ärsykkeille (hypoestesia, anes-
tesia, hypoalgesia, analgesia). Motorisessa järjes-
telmässä ne ilmenevät lihasheikkoutena ja kuihtu-
misena 12.

Etenkin lievien hermovaurioiden ja vanhojen 
hermovammojen aiheuttamien puutoslöydösten 
arviointi on vaikeaa pelkällä kliinisellä tutkimuk-
sella. Sekä kudosvauriokivussa että hermovaurio-
kivussa saattaa esiintyä myös nk. positiivisia oirei-
ta ja löydöksiä, jotka liittyvät toisaalta vaurioitu-
neissa hermorakenteissa koskemattomina säily-
neiden ja regeneroituvien hermosäikeiden spon-
taaniin toimintaan tai ylireagoimiseen ulkoisille 
ärsykkeille, toisaalta keskushermostossa tapahtu-
viin plastisiin muutoksiin. Tällöin tunto- ja kipua-
istimukset voimistuvat (hyperestesia ja hyperalge-
sia) ja kivuttomat ärsykkeet voivat tuntua kivuli-
ailta (allodynia); lihaksissa voidaan nähdä faskiku-
laatioita 12. 

Neurofysiologinen tutkimusvalikoima

Lihassähkötutkimus (ENMG) ja ohuiden myelii-
nitupellisten Aσ- ja myeliinitupettomien C-säi-
keiden toimintaa mittaavat lämpöaistin kvantita-
tiiviset tuntokynnysmittaukset ovat käyttökelpoi-
simpia KNF-tutkimuksia, kun epäillään ääreisher-

movaurioon liittyvää kiputilaa 1. Euroopan Neuro-
logiyhdistyksen tuoreessa ohjeistossa suositellaan 
laserherätevastetutkimusta (LEP) neuropaattisen 
kivun kliiniseen diagnostiikkaan luotettavana ja 
objektiivisena ohutsäiefunktion tutkimusmene-
telmänä 13. Suomessa LEP-tutkimusten käyttö on 
kuitenkin toistaiseksi rajoittunut tieteelliseen tut-
kimukseen laitteen kalliin hinnan vuoksi.

Keskushermostoperäisissä ja kasvojen alueen 
kiputiloissa somatosensoriset herätevastemittauk-
set ja aivorunkoheijasteet täydentävät KNF-tutki-
musvalikoimaa 13. KNF-tutkimuksilla saadaan yk-
sityiskohtaista tietoa hermovaurion sijainnista, 
laajuudesta, vaikeusasteesta, tyypistä, iästä sekä re-
generaation laadusta, tehokkuudesta ja aikataulus-
ta ja myös paranemisennusteesta. Näiden kliini-
nen arvioiminen on huomattavasti epätarkempaa 
eikä kaikilta osin edes mahdollista.

Kvantitatiivisilla tuntokynnysmittauksilla voi-
daan täydentää muita KNF-mittauksia sensori-
sen säievaurion profiilia kartoitettaessa sekä mi-
tata myös hermovaurioon liittyviä positiivisia oi-
reita 14, 15, 16. Taulukossa 1 on lueteltu kipupotilaiden 
tutkimuksessa käytettäviä KNF-tutkimuksia sekä 
ääreis- ja keskushermoston anatomisia rakenteita, 
joiden toimintaa niillä voidaan selvittää. Eri tutki-
musten kyky paikantaa vaurio vaihtelee huomat-
tavasti.

Hermovauriokiputilaan altistavia, vammaan 
liittyviä tekijöitä ovat hermovamman laatu (osittai-
nen aksonaalinen eli hermosäietason vaurio), säie-
vaurion voimakkuus ja vaurioituneet hermostora-
kenteet (perifeeriset, ohuet Aδ- ja C-säikeet tai an-
terolateraalinen spinotalaaminen radasto). Myös 
arpineuroomaan voi liittyä neuropaattinen kiputi-
la. Kaikkia näitä vammaan liittyviä seikkoja selvi-
tettäessä KNF-menetelmät ovat huomattavasti tar-
kempia kuin kliininen tutkimus 1, 9, 10, 15, 17, 18. KNF-
tutkimusten antamalla objektiivisella ja kvantita-
tiivisella näytöllä on erityistä merkitystä vakuutus-
oikeudellisissa ongelmatilanteissa, kun selvitetään 
traumoihin ja iatrogeenisiin hermovaurioihin liit-
tyviä kiputiloja. 

Lihassähkötutkimus 

Lihassähkötutkimus eli ENMG on ensisijainen 
tutkimus selvitettäessä ääreishermostoperäistä 
hermovauriokiputilaa. ENMG koostuu hermo-
johtonopeusmittauksista eli neurografiasta ja neu-
la-EMG -tutkimuksesta. Koska ENMG-tutkimus-
ta voidaan pitää neurologisen tutkimuksen jatkee-
na, olisi lähetteeseen kirjattava yksityiskohtaisesti 
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hermovaurioepäilyn osalta oleellinen anamneesi, 
neurologiset statuslöydökset sekä näiden pohjalta 
muotoiltu kysymys.

Tutkimus räätälöidään aina yksilöllisesti klii-
nisen kysymyksenasettelun ja tutkimuksen aika-
na tehtävien havaintojen ohjaamana. ENMG-tut-
kimuksen diagnostinen herkkyys on paras, jos se 
päästään tekemään akuutissa vaiheessa 1–3 kk oi-
reiden alkamisen jälkeen. Mikäli hermovaurioki-
putilaan liittyy paksujen, myelinoitujen Aβ -tunto-
hermosäikeiden ja alfamotoneuronien vaurio, saa-
daan ENMG:llä tietoa vaurion sijainnista ääreis-
hermoissa, hermopunoksessa, spinaalihermois-
sa tai hermojuuressa, paikallisissa hermopinteissä 
jopa 10 mm tarkkuudella (esimerkiksi kyynärher-
mon pinne kyynärpään alueella). ENMG-tutki-
mus selvittää myös hermosäievaurion määrän ja 
iän sekä sen, onko hermosäikeiden versominen 
käynnistynyt ja paraneminen edennyt normaalis-
sa aikataulussa. Näiden perusteella voidaan arvi-
oida hermovaurion lopullista korjaantumisennus-
tetta. 1

Aksonaalisissa hermovaurioissa tunto- ja liike-
hermojen vasteet pienenevät suhteessa säievauri-

on määrään ja neula-EMG:ssä nähdään denervaa-
tioaktiviteettia ja yksikkökatoa, jotka kuvastavat 
vaurioituneiden alfamotoneuronien määrää. Para-
nemisen aikana motorisissa yksikköpotentiaaleis-
sa tapahtuu muutoksia seurauksena nopeasta kol-
lateraalireinnervaatiosta ja hitaasta, yleensä usei-
ta kuukausia kestävästä aksonaalisesta reinnervaa-
tiosta. Aktiiviseen, akuuttiin hermosäievaurioon 
liittyvä denervaatioaktiviteetti ilmaantuu lihaksiin 
Wallerin degeneraation tapahduttua, hermoseg-
mentin pituudesta riippuen noin 2–3 viikkoa vau-
riosta, ja se häviää paranemisen myötä kuukausien 
– runsaan puolen vuoden kuluessa.

Kroonisissa, progredioivissa ääreishermoston 
sairauksissa tai vaurioissa (esimerkiksi pinnetila, 
polyneuropatia tai spinaalistenoosi) denervaatio-
aktiviteetti ei häviä, vaan toistetuissa ENMG-tut-
kimuksissa nähdään ajan myötä lisääntyviä muu-
toksia. Hyvin voimakkaissa vaurioissa, joissa rege-
neraatiomatka on pitkä, korjaantuminen voi jäädä 
epätäydelliseksi. Esimerkiksi voimakkaissa L5- tai 
S1-juuritason tai pleksus lumbosakraliksen ala-
osan vaurioissa paraneminen distaalisissa säären, 
pohkeen ja jalkaterän lihaksissa voi jäädä puutteel-

Taulukko 1. Mitä eri KNF-tutkimuksilla voidaan tutkia?

KNF-tutkimus Hermosäietyyppi Anatomiset	rakenteet Paikannuskyky

Hermojohtonopeusmittaus
Aβ	säikeet

Alfamotoneuronit

Tunto-	ja	sekahermot

Liike-	ja	sekahermot
+++

Neula-EMG Alfamotoneuronit Ääreishermot,	hermojuuret,	etusarvi +++

Somatosensorinen	
herätevaste	SEP Aβ	säikeet Takajuoste-mediaalilemniskaalijärjestelmä ++

Motorinen	herätevaste	MEP Alfamotoneuronit Pyramidiradasto ++

Laserherätevaste	LEP Aδ	säikeet,	C	säikeet* Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Kylmätuntokynnys Aδ	säikeet Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Lämpötuntokynnys C	säikeet Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Kuumakiputuntokynnys Aδ	ja	C	säikeet Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Kylmäkipukynnys Aδ	ja	C	säikeet Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Painekipukynnys Aδ	säikeet Anterolateraalinen	spinotalaaminen	
radasto +/–

Värinätuntokynnys Aαβ	säikeet Ääreishermot,	takajuostejärjestelmä +/–

Kosketustuntokynnys Aβ	säikeet Ääreishermot,	takajuostejärjestelmä +/–

Leukaheijaste Ia	lihaskäämi-afferentit	
ja	alfamotoneuronit

Kolmoishermon	motorinen	haara,	keskiai-
votumake	ja	motorinen	tumake	aivosillassa ++

Räpäysheijaste Aβ	säikeet	ja	
alfamotoneuronit

Kolmoishermon	sensoriset	haarat,	Ganglion	
Gasseri,	aivosilta/ydinjatkos,	kasvohermo +++

*	erikoistekniikoilla
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liseksi eikä denervaatioaktiviteetti välttämättä hä-
viä kokonaan, vaikka alkuperäinen vaurionaiheut-
taja korjaantuisikin. Myöskään hermon katkeami-
sen jälkeen tilanne ei koskaan korjaudu täysin en-
nalleen, vaikka korjausleikkaus tehtäisiin heti al-
kuvaiheessa.

Vanhan hermovaurion inaktiivinenkin jälkitila 
voidaan diagnosoida ENMG-tutkimuksella, jossa 
kollateraalireinnervaation seurauksena syntyneet 
suuret motoriset yksiköt ovat nähtävissä vielä kym-
meniä vuosia vamman jälkeen. Vamma-alueen yli 
lyhyellä välimatkalla mitattu hermojohtonopeus 
kertoo, onko alueella merkkejä esimerkiksi arpi-
neurooman aiheuttamasta paikallisesta johtumis-
katkoksesta, joka ilmenee paikallisena vasteen pie-
nenemisenä ja johtonopeuden hidastumisena.

Puhtaasti demyelinoivissa neuropatioissa vas-
teiden koko pysyy neurografiassa normaalina, ai-
noastaan johtonopeus hidastuu, eikä neula-EMG:
ssä nähdä denervaatiomuutoksia. Demyelinoiviin 
hermovaurioihin ei yleensä liity neuropaattista ki-
pua, ellei mukana ole sekundaarista aksonivaurio-
ta. 1

ENMG-tutkimuksen suurimpana rajoitteena 
on, että sillä ei saada tietoa ohuista hermosäikeis-
tä. Näitä ovat lämpötila-aistimuksia ja kipua välit-
tävät myeliinitupelliset Aδ- ja myeliinitupettomat 
C-säikeet. Niitä ääreishermossa on määrällises-
ti eniten (yli 50  %), ja niiden vaurion on osoitet-
tu liittyvän neuropaattiseen kipuun 13, 15, 17. Lisäksi 
monien hankalasti sijaitsevien tai pienten ääreis-
hermohaarojen tutkimukseen ei ole käytettävis-
sä neurografiatekniikoita. Taulukossa 2 luetellaan 
hermoja, joiden tutkiminen ei ENMG:llä välttä-
mättä onnistu ja joiden diagnostiikassa kvantita-
tiivisista tuntokynnysmittauksista tai herätevaste-
tekniikoista on hyötyä.

Kvantitatiiviset tuntokynnysmittaukset

Kvantitatiiviset tuntokynnysmittaukset ovat psy-
kofyysisiä tutkimuksia, jotka mittaavat henkilön 
kykyä havaita aistiärsykkeitä 1, 19. Klassista rajame-
netelmää käytettäessä tutkittavan pitää sanallisesti 
tai nappia painamalla ilmoittaa, kun hän tunnistaa 
yleensä lineaarisesti voimistuvan ärsykkeen. Tätä 
havaitsemiskynnystä käytetään aistinherkkyyden 
mittarina. Siihen vaikuttavat ärsykkeen voimak-
kuuden lisäksi myös reaktioaikaviive ja nk. subjek-
tiivinen kriteeri eli se, kuinka varma henkilön pi-
tää havainnostaan olla ennen kuin hän sen ilmoit-
taa 20.

Vaikka kvantitatiiviset tuntokynnysmittauk-
set eivät ole täysin objektiivisia tutkimuksia, ne 
ovat kuitenkin merkitsevästi herkempiä kuin ta-
vanomainen kliininen tutkimus tuntohermovau-
rion diagnostiikassa. Niillä voidaan kvantitatiivi-
sesti profiloida tuntohäiriöön liittyvää hermosäie-
vauriota 9, 10, 16. Kvantitatiiviset tuntokynnykset ei-
vät anna tasodiagnoosia, vaan koholla oleva tunto-
kynnys voi liittyä vaurioon missä tahansa matkalla 
ihon aistinreseptorista aivokuorelle.

Tavallisimmin kliinisen neurofysiologian labo-
ratorioissa mitataan värinä-, kylmä- ja lämpötun-
tokynnyksiä sekä termisiä kipukynnyksiä. Hermo-
vauriokivussa termiset tuntokynnykset ovat yleen-
sä koholla eli mittauksessa todetaan hypoestesia 
tai anestesia kylmälle ja/tai lämpimälle, harvem-
min myös hypoalgesia/analgesia. Kipukynnykset 
vaihtelevat eri yksilöiden välillä huomattavasti, jo-
ten kipukynnyksille lasketut normaalin viiterajat 
ovat yleensä varsin väljät. Tämän vuoksi esimer-
kiksi termiset kipukynnysmittaukset ovat huomat-
tavasti epäherkempiä hermovaurion diagnostii-
kassa kuin kivuttoman kylmän tai lämpimän tun-
nistuskynnysmittaukset 9, 10, 17. 

Kosketustuntokynnyksiä ja mekaanisia kipu-

Taulukko 2. Hermoja, joiden tutkimukseen ei ole 
julkaistu luotettavia neurografiatekniikoita ja joiden 
diagnostiikassa kvantitatiiviset tuntokynnysmittaukset 
ja herätevastetutkimukset (dermatomi-SEP ja -LEP) 
voivat olla hyödyllisiä

•	 trigeminuksen	haarat	n.	alveolaris	inferioria	lukuun	
ottamatta	

•	 supraclavicularis-hermot	***	

•	 toracobrachialis

•	 interkostaalihermot,	torakaalihermojuuret*

•	 clunealis-hermot

•	 ilioinguinalis,	sensorinen	haara

•	 iliohypogastricus,	sensorinen	haara

•	 genitofemoralis

•	 pudendalis,	sensorinen	haara**	

•	 femoraalihermon	anterioriset	ja	posterioriset	
tuntohaarat***

•	 saphenuksen	infrapatellaarihaarat***

•	 peroneus	profunduksen	distaalinen	sensorinen	
haara***

*paravertebraalilihasten	tutkiminen	on	useimmiten	
lihasjännityksen	vuoksi	erityisen	vaikeaa	torakaalisegmenttien	
alueella

**	hermojohtonopeusmittaus	voidaan	tehdä	miehille	(peniksestä)

***	hermojohtonopeusmittauskin	saattaa	onnistua,	muttei	
välttämättä	kaikilla	potilailla	tai	pienten	päätehaarojen	alueella



FINNANEST  7,  4  (3) 233

kynnyksiä voidaan mitata myös kliinisen tutki-
muksen yhteydessä Semmes-Weinstein monofila-
menttisarjalla ja weighted needles -menetelmällä 1. 
Kosketustuntokynnykset ovat koholla, mikäli her-
movauriokipuun liittyy myös paksujen myelinoi-
tujen Aβ-säikeiden vaurio. Hypoestesia kosketuk-
selle ei kuitenkaan ole hermovauriokivulle spesifi-
nen löydös, vaan sitä esiintyy myös erilaisissa tu-
ki- ja liikuntaelinkiputiloissa kipualueita testatta-
essa 21.

Kvantitatiivisten tuntokynnysmittausten etu on 
se, että niillä voidaan selvittää puutoslöydösten li-
säksi myös hermovauriokipuun usein liittyviä po-
sitiivisia oireita kuten hyperestesiaa, hyperalgesi-
aa ja allodyniaa. Kipupotilaiden tutkimuksessa pi-
tää kuitenkin muistaa, että nämä ilmiöt eivät ole 
spesifisiä hermovauriokivulle, vaan niitä esiintyy 
myös muissa kroonisissa kiputiloissa seuraukse-
na keskushermoston toiminnan muovautumises-
ta 21. Värinä-, kuuma- ja kylmäallodynia voidaan 
helposti mitata kvantitatiivisin tuntokynnystes-
tein, samoin kuin arvioida hoidon vaikutusta allo-
dyniaan 22. CRPS-potilailla (complex regional pain 
syndrome) on osoitettu sympatikussalpauksen te-
hoavan sitä todennäköisemmin, mitä useammal-
le eri tuntomodaliteetille potilaalla on todettavissa 
allodynia ennen toimenpidettä 22. 

Kvantitatiivinen kylmä- ja lämpötuntokynnys-
mittaus toimii yleensä luotettavasti Aδ- ja C-säie-
vaurioiden diagnostiikassa täydentäen ENMG:stä 
saatavaa informaatiota 10, 16, 17, 23. Termisten kvanti-
tatiivisten tuntokynnysten on myös osoitettu kor-
reloivan ihokoepalasta tehdyn ohutsäietiheysmit-
tauksen tuloksiin 24. Näillä mittauksilla voidaan 
siis kipusäikeiden lisäksi erikseen arvioida myös 
kivutonta kylmää ja lämmintä välittävien resepto-
rien ja hermosäikeiden toimintaa, mikä ei objek-
tiivisemmilla neurofysiologisilla mittausmenetel-
millä onnistu 1, 13, 25.

Termisiin tuntokynnysmittalaitteisiin on saata-
villa erikokoisia, Peltier-elementtitekniikkaan pe-
rustuvia termodeja, jotka kuumenevat tai kylme-
nevät elementeissä kulkevan sähkövirran suun-
nasta riippuen. Pieniä vaurioalueita tutkittaessa on 
tärkeää, että termodi on sopivan kokoinen, jottei 
ärsyke leviä ympäröivien terveiden hermojen alu-
eelle. Tämä on huomioitava erityisesti ihon viilto-
haavoihin (usein iatrogeenisiin) liittyviä hermo-
kiputiloja selvitettäessä. Termiset tuntokynnykset 
ovat riippuvaisia paikallisesta summautumisesta, 
mistä johtuen lämpötuntokynnykset voivat jäädä 
pysyvästi koholle voimakkaan aksonivaurion jäl-
keen, koska näissä regeneraatio ei koskaan tapah-

du täydellisesti ja alentunut säietiheys ilmenee py-
syvästi korkeina tunnistuskynnyksinä. Termisten 
tuntokynnysmittausten avulla voidaan siis diag-
nosoida vanhoja hermovaurioita jopa vuosia alku-
peräisen vaurion jälkeen, mistä on erityistä hyö-
tyä kroonisten kiputilojen neuropaattista etiologi-
aa selvitettäessä 17, 29.

Herätevastetutkimukset

Somatosensoriset herätevastetutkimukset (SEP) ja 
laserherätevastetutkimukset (LEP) ovat hyödylli-
siä, kun selvitetään mahdollisesti keskushermos-
toperäistä kiputilaa 1, 13, 25. LEP-tutkimuksella voi-
daan myös objektiivisesti mitata perifeeristen ki-
pusäikeiden toimintaa. Nämä tutkimukset perus-
tuvat ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamien ja niihin 
ajallisesti sidottujen vasteiden rekisteröintiin kes-
kushermostosta elektro- (EEG) tai magnetoenke-
falografisin (MEG) tekniikoin. 

SEP-tutkimuksessa kosketusta aistivia Aβ-tun-
tohermosäikeitä stimuloidaan kivuttomilla säh-
köärsykkeillä tai mekaanisilla ärsykkeillä. Ääreis-
hermoissa ja takajuoste-mediaalilemniskaalijär-
jestelmän alueella selkäytimessä, aivorungossa, 
talamuksessa ja primaarisella tuntoaivokuorella 
syntyviä herätevasteita mitataan pintaelektrodeil-
la tuntoradaston varrelta sekä pään alueelta. LEP-
mittauksessa lyhytkestoisilla laserärsykkeillä sti-
muloidaan intraepidermaalisia II-tyypin Aδ-kipu-
säikeitä, joiden välittämä informaatio kulkee an-
terolateraalisen spinotalaamisen radan kautta an-
terioriseen cingulumiin ja operkuloinsulaariselle 
aivokuorelle.

SEP-tutkimuksella hermovaurio voidaan pai-
kallistaa karkealla tarkkuudella ylä- ja alaraajoista 
tulevien radastojen eri osiin ääreis- ja keskusher-
mostossa. Tästä lokalisoivasta informaatiosta voi 
olla hyötyä MRI-tutkimusten kohdentamisessa.

LEP-tutkimuksessa varsinainen neurologinen 
tasodiagnostiikka ei ole mahdollista. Vaurio mis-
sä tahansa ihon aistinreseptoreista aivokuorelle voi 
olla syynä poikkeavaan vasteeseen. Useampia eri 
dermatomeja ja molemmat puolet tutkimalla saa-
daan LEP-mittauksillakin tarkempaa tietoa her-
movaurion sijainnista. 

Hermovauriokivussa SEP- ja LEP-vasteet vai-
mentuvat, kun säievaurion seurauksena aktiopo-
tentiaalien määrä radastossa vähenee, ja viipymät 
pitenevät 1, 13. Herätevastetutkimukset auttavat sel-
käydinvammoihin, transversaalimyeliittiin, aivo-
rungon tai talamustason vaurioihin ja MS-tautiin 
liittyvien sentraalisten kiputilojen selvityksessä. 
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LEP-tutkimusten käyttöä rajoittaa toistaiseksi nii-
den huono saatavuus.

Herätevastetekniikoita voidaan käyttää myös 
kivun sentraalisten mekanismien ja hoitointer-
ventioiden vaikutuksen tutkimukseen. Sekä EEG- 
että MEG-herätevasteiden kortikaalisten lähtei-
den sijaintia ja kokoa voidaan analysoida tarkas-
ti lähdepaikannusohjelmilla. Käsikivusta kärsivil-
lä amputaatio- ja CRPS I -potilailla on havaittu kä-
den edustusalueen S1-aivokuorella kutistuneen ja 
osittain korvaantuneen huulen edustusalueella 26. 
Tämä aivokuoren toiminnallinen muovautumi-
nen korreloi kivun voimakkuuteen ja normaalis-
tuu hoidon seurauksena.

Räpäysheijaste ja leukaheijaste 

Räpäysheijaste ja leukaheijaste ovat V- ja VII -ai-
vohermon ja niiden aivorunkotumakkeiden kaut-
ta välittyviä refleksejä, joiden neurofysiologinen 
mittaus parantaa pään alueen hermovaurioiden 
ja kiputilojen sekä aivorunkotasoisten häiriöiden 
diagnostiikkaa 1, 2, 3, 9, 17. Ne mittaavat paksujen my-
eliinitupellisten tunto- ja liikehermosäikeiden toi-
mintaa ja ovat siten herkkiä kompressiosta ja iske-
miasta johtuvien hermovammojen selvittelyssä.

Aivorunkoheijasteiden on todettu olevan MRI-
tutkimusta herkempiä aivorunkotason diagnostii-
kassa. Ne myös auttavat radiologia fokusoimaan 
ohutleikekuvaukset todennäköisimmälle vaurio-
alueelle 2. Neurografiatekniikalla pystytään tutki-
maan ainoastaan alaleuantuntohermo 27, kun taas 
räpäysheijastetutkimus mittaa kolmoishermon 
kaikkien päähaarojen, n. supraorbitaliksen, infra-
orbitaliksen, mentaliksen ja lingualiksen, toimin-
taa täydentäen neurofysiologista tutkimusvalikoi-
maa kasvojen tuntohäiriöiden osalta 28. 

Räpäysheijasteen myöhäiskomponentti (R2) 
vaimenee, kun ärsykettä toistetaan tasaiseen tah-
tiin (esim. 1 Hz). Vaimenemista eli habituaatio-
ta säätelee osaltaan sentraalinen dopaminerginen 
inhibitio. Nigrostriataalisen radaston dopamiini-
vajeen seurauksena habituaatiota ei tapahdu esi-
merkiksi Parkinsonin tautipotilailla. Samanlai-
sen puutteellisen räpäysheijasteen habituaation 
on viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu liittyvän 
myös kroonisiin kasvokipuihin (suupolte, atyyp-
pinen kasvokipu, kolmoishermon neuropaattinen 
kipu) 14, 29. Tämä löydös liittyy todennäköisesti ty-
vitumakkeiden dopaminergisen järjestelmän toi-
minnan muutoksiin, joita on todettu välittäjäaine-
PET-tutkimuksissa 30. 

Transkraniaalinen 
magneettistimulaatio

Transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS) 
tutkitaan sentraalisten pyramidiratojen ja perifee-
risten liikehermojen toimintaa. Tutkimuksessa 
kallonulkopuolinen magneettikenttä indusoi liike-
aivokuoreen sähkökentän, joka aktivoi kortikospi-
naaliset pyramidisolut. Tämän seurauksena synty-
vät liikevasteet (MEP) voidaan rekisteröidä raaja-
lihaksista. Tutkimus on hyödyllinen sentraalisen 
neuropaattisen kivun diagnostiikassa, mutta myös 
hermojuuri- ja hermopunostason vaurioita tutkit-
taessa. MEP-tutkimus täydentää SEP-tutkimusta, 
kun epäillään selkäydinvauriota. MEP-vasteet vä-
littyvät selkäytimen etulateraaliosien, SEP-vasteet 
taas takajuosteiden kautta. 1

Kliinisten ja neurofysiologisten 
tutkimusten diagnostinen osuvuus

Vaikka anamneesi on yksi tärkeimpiä työkalu-
ja neuropaattisen kivun diagnostiikassa, kliininen 
tutkimus on melko epäherkkä ja epätarkka peri-
feerisen neuropatian diagnostiikassa 6, eikä sen 
diagnostisesta arvosta ole ollut saatavilla validoi-
tuja tutkimuksia 13. Kipupotilaiden kliinistä tutki-
musta ja hoidon valintaa vaikeuttaa lisäksi se, että 
monet subjektiiviset oireet, kivun kuvailuun käy-
tetyt sanat ja tuntotestauslöydökset eivät ole spesi-
fisiä hermovauriokivulle 12, 21.

Polyneuropatiassa oikean diagnoosin asettami-
sen on todettu onnistuvan varmuudella ainoastaan 
silloin, kun sekä oireet ja löydökset että hermo-
johtonopeusmittaukset sopivat perifeeriseen neu-
ropatiaan 5. Tämä pitäisi huomioida sekä kliinisiä 
tutkimuksia tehtäessä että jokapäiväisessä poti-
lastyössä. Erityisen diagnostisen ongelmaryhmän 
muodostavat vanhojen hermovammojen jälkitilat 
ja näihin liittyvät moninaiset subjektiiviset oireet, 
joissa mukana on usein krooninen kipu. Normaa-
li kliininen status ei poissulje taustalla vaikuttavan 
hermovaurion mahdollisuutta 6, 17, 29, koska kliini-
sen tutkimuksen herkkyys vähenee huomattavas-
ti yli 6 kk vanhoissa vaurioissa, joissa regeneraatio 
on jo käynnistynyt 9, 10.

Kuvassa esitetään tavanomaisten kliinisten tun-
totestien, kvantitatiivisten kosketus- ja kylmä-
lämpötuntokynnysmittausten sekä neurofysiolo-
gisten tutkimusten osuvuus vuoden seurannan ai-
kana suhteessa subjektiiviseen tuntohäiriöön ja 
leukaleikkauksenaikaisessa neurofysiologisessa 
monitoroinnissa todettuun alaleuantuntohermon 
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vaurioon 9, 10, 15. Akuutissa vaiheessa (< 3 kk) ta-
vanomaisin kliinisin tuntotestein pystyttiin diag-
nosoimaan hermovaurio oikein noin 1/3:lla po-
tilaista. Kvantitatiivinen kosketustuntotesti Sem-
mes-Weinstein monofilamenteilla paransi diag-
nostista herkkyyttä oleellisesti joskin ainoastaan 
60  %:iin, kun taas hermojohtonopeusmittaus yksi-
nään antoi lähes kaikille potilaille oikean diagnoo-
sin varhaisissa postoperatiivisissa tutkimuksissa. 
Sillä voitiin osoittaa myös muutamia subkliinisiä 
alaleuanhermon toiminnanhäiriöitä leikkauksessa 
todetun hermovaurion seurauksena.

Kvantitatiivinen kosketustuntotesti oli ainoa 
bed side -testi, josta oli diagnostista hyötyä vielä 
vuoden kuluttua vammasta. Silloin sillä pystyttiin 
diagnosoimaan puolet vielä oireilevista hermo-
vaurioista. Sen sijaan hermojohtonopeusmittauk-
sen ja kvantitatiivisten termisten tuntokynnysmit-
tausten yhdistelmällä saatiin hermovauriodiag-
noosi varmistettua lähes kaikilla potilailla, joilla 
oli subjektiivinen tuntohäiriö vuosi iatrogeenisen 
vaurion jälkeen. Kahdella näistä potilaista todet-
tiin neuropaattinen kiputila vuoden kuluttua leik-
kauksesta osittaisen aksonivaurion jälkeen. Kum-
mallakin heistä kliininen tuntotestaus oli normaa-
li, kun taas KNF-tutkimuksissa todettiin selvä neu-
ropatia kiputilan taustalla 15.

On ilmeistä, että erityisesti kroonisten, yli 6 kk 
jatkuneiden kiputilojen neuropaattista etiologi-
aa selvitettäessä kliininen tutkimus edes monofi-
lamentti-testillä täydennettynä ei ole välttämät-
tä riittävä hermovaurion poissulkuun. Tällaisten 
potilaiden kohdalla kannattaa muistaa, että KNF-
tutkimukset voivat oleellisesti auttaa oikeaan diag-
noosiin pääsemisessä.

Tulevaisuuden näkymiä

Tulevaisuudessa LEP-tutkimus, kontaktitermo-
ditekniikkaan perustuvat termiset herätevaste-
mittaukset ja ihokoepalasta tehtävä hermosäie-
tiheysmittaus voivat täydentää ja tarkentaa neu-
ropaattisen kivun diagnostiikkaa. Viime vuon-
na ilmestyneestä suomenkielisestä Kliinisen 
neurofysiologian oppikirjasta 1 saa tietoa KNF-
tutkimuksista ja niiden käytöstä ja saatavuudes-
ta. Kannattaa muistaa, että kliinistä neurofysiolo-
gia voi myös konsultoida: kysyä puhelimitse poti-
laalle sopivista tutkimuksista ja neuvotella erikois-
tekniikoista ennen tutkimuksiin lähettämistä.     
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