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ESIPUHE 

laraajojen hermopinteet ovat yksi alaraajan säryn tai halvauksen syy. 

Alaraajojen hermovauriot ovat kuitenkin melko harvinaisia pl. 

iskiasvaivat. On havaittu, että diabeteksellä on suuri vaikutus 

alaraajojen hermovaurioihin. Diabeetikoista jopa 23–42% kärsii 

elämänsä aikana neuropaattisista oireista alaraajoissa. Tässä oppaassa 

esitellyistä hermovaurioista meralgia paresthetica eli n. cutaneus lateralis 

femoriksen kiputila on yleisin ja sitä esiintyy 7-35 % kaikista reisivaivoista. [1] 

Femoralishermon yleisimmistä ongelmista ja sairauksista sekä 

fysioterapeuttisesta tutkimisesta ei ole aiemmin valmistettu suomenkielistä 

opasta. Tästä syystä päätimme yhdessä työn tilaajan, lehtorimme Anu Kaksosen 

kanssa valmistaa oppaan toiminnallisena opinnäytetyönä Lahden 

Ammattikorkeakoululle ja OMT-fysioterapeutti Anu Kaksoselle.  

Opas tulee hyötykäyttöön Lahden Ammattikorkeakoululle opetusmateriaaliksi 

sekä fysioterapeutin työvälineeksi kliiniseen työhön. Opas on suunnattu 

fysioterapeutille avuksi kliiniseen työhön femoralishermon fysioterapeuttiseen 

tutkimiseen. 

Oppaan alussa esitellään teoriatietoa ääreishermoston anatomiasta sekä 

hermoston toiminnasta ja hermovaurioista. Tämän jälkeen alkaa varsinainen 

opas femoralishermon fysioterapeuttiseen tutkimiseen. Tutkimisosio koostuu 

ICF-viitekehyksestä femoralisvauriossa sekä eri tutkimuksista ja 

testausmenetelmistä ko. vauriossa kuvineen ja testiselityksineen. 

 

A 
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1 ANATOMIA 

hmisen hermosto jakautuu anatomisesti kahteen osaan: keskushermostoon 

sekä ääreishermostoon. Keskushermosto koostuu aivoista ja selkäytimestä, 

ääreishermosto puolestaan jakautuu kolmeen osaan: sensoriseen, 

somaattiseen motoriseen sekä autonomiseen hermostoon. [2] Hermoston 

perusyksikkö on neuroni eli hermosolu, jotka yhdessä tuki- eli gliasolujen kanssa 

muodostavat laajan hermostokokonaisuuden [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Keskus- ja ääreishermoston anatomia [4] 

 

 

I 



5 
 

Ihmisen hermosto käsittelee aistinelimien hankkimaa informaatiota ja sitä 

muokkaamalla ja varastoimalla hermosto pystyy säätelemään koko elimistön 

toimintaa. Hermoston toiminta on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä 

vaiheessa eri aistinreseptorit hankkivat informaatiota, joka siirtyy ääreishermoja 

pitkin keskushermostoon, toisessa vaiheessa keskushermosto käsittelee 

saamaansa tietoa ja kolmannessa vaiheessa hermosto reagoi saamaansa 

informaatioon esimerkiksi lihastoiminnan avulla. [5] 

1.1 Ääreishermoston anatomia 

Ääreishermostolla tarkoitetaan niitä aivohermoja ja selkäydinhermoja, jotka 

kulkevat keskushermoston ulkopuolella. Ääreishermostoon kuuluu myös 

autonominen hermosto. Selkäydinhermoja on 31 paria. [5] 

 

Selkäydinhermot lähtevät selkäytimestä kunkin selkärangan nikaman alta ja 

näin hermot on jaettu kahdeksaksi kaula-, 12: sta rinta-, viideksi lanne-, viideksi 

risti- ja yhdeksi häntähermopariksi. Kaulahermopareja on poikkeuksellisesti 

kahdeksan vaikka kaulanikamia vain seitsemän, koska ensimmäinen pari lähtee 

heti kallon alta. Ääreishermot muodostavat informaatioradaston, josta 

keskushermosto saa tietoa kehon eri osista. [5,6] 

 

 
KUVIO 2. Selkäydinhermot [7] 
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Jokainen selkäydinhermo haarautuu selän ihoa ja selän lihaksia hermottaviin 

takahaaroihin sekä paksuun etuhaaraan. Etuhaarat muodostavat 

hermopunoksia (plexus), joista vasta lähtevät varsinaiset ääreishermot. Nervus 

femoralis lähtee lanne-ristipunoksesta (plexuslumbosacralis), joka on 

muodostunut lanne- ja ristihermojen etuhaaroista. [5] 

1.2 Nervus femoraliksen anatomia 

Nervusfemoralis lähtee hieman lähteestä riippuen L1-4 tai L2-4 

hermojuuriaukoista ja on plexuslumbaliksen keskeinen hermo. Soinilan ja 

Launeksen [8] mukaan femoralishermo lähtee L1-4:stä, kun taas Butlerin [9] ja 

Puustjärvi-Sunabackan ja Salmen [10] mukaan se lähtee vain L2-4 tasolta. 

 

 
 

 

KUVIO 3. Plexuslumbalis [11] 

 

Femoralishermo muodostuu m. psoasmajorin takana ja kulkee lantion alueella 

m. psoaksen ja m. iliacuksen välissä, lihasten muodostamassa uurteessa. 

Lantiokorin sisältä hermo kulkee nivussiteen eli ligamentuminguinalen alitse 

reiteen, josta se haarautuu myös sääreen. Hermon pääosa hermottaa m. 

quadricepsfemorista eli nelipäistä reisilihasta sekä reiden etuosan ihoa. Sääreen 
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asti ulottuva haara, n. saphenus, puolestaan hermottaa säären mediaalipuolen 

ihoa. [2] 

Nervusfemoraliksen kohdelihaksia ovat m. quadricepsfemoris, m. sartorius sekä 

m. iliacus ja hermon toiminta säätelee lonkan koukistusta sekä 

quadricepsfemoriksen myötä myös polven ojennusta [8].Butler [9] sekä 

Puustjärvi-Sunabacka ja Salmi [10] nimeävät femoralishermon merkkilihaksiksi 

em. lisäksi myös m. psoaksen sekä m. pectineuksen. 

 

KUVIO 4. Nervus femoraliksen ja sen haarojen anatomia [12] 



8 
 

1.2.1 Nervus saphenus 

Nervus saphenus on n. femoraliksen haara, joka on ainoastaan sensorinen 

hermo. Se haarautuu femoraalihermosta reiden yläkolmanneksen alueella. 

Hermo kulkee reiden keskikolmanneksen alueella mediaalisesti Hunterin 

kanavan (m. sartoriuksen, m. adductorlonguksen, m. adductormagnuksen sekä 

m. vastus medialiksen muodostama kanava) läpi ja polvinivelen mediaalireunaa 

pitkin sääreen. Se hermottaa säären etu- ja mediaalipuolen ihoa polvilumpion 

alapuolelta aina jalkaterän mediaalireunaan ja isovarpaaseen asti. [13] 

1.2.2 Nervus cutaneus lateralis femoris 

Nervusc utaneus lateralis femoris on ainoastaan sensorinen hermo, joka lähtee 

L2- ja L3 - juuriaukoista [10]. Hermo kulkee lantio-ontelon sisäseinämää, kunnes 

tulee reiden etupinnalle ligamentum inguinalen alitse n. 2-3 cm spina iliaca 

anterior superiorin mediaalipuolelta [8]. N. cutaneus lateralis femoris hermottaa 

reiden lateraalisivun ihoa [9]. TAULUKKO 1:ssä koottuna vielä hermot, 

juuriaukot, hermojen hermottamat lihakset sekä lihasten toiminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 1. Nervusfemoraliksen haarat, juuriaukot ja niiden hermottamat 

lihakset sekä lihasten toiminta. [10] 

Hermojuuri Ääreishermo Merkkilihakset Toiminta 

L1-4 N. femoralis M. quadriceps 
femoris 

 
M. sartorius   
                     

M. iliacus       
                     

M. quadriceps 
femoris 

Lonkan 
koukistus       

 
Lonkan 
koukistus            

Lonkan 
koukistus                 

Polven 
ojennus 

L2-3 N. 

cutaneuslateralisfemoris 

- Sensorinen 

hermo, 
hermottaa 

reiden lat. 
sivun ihoa 

L4 N. saphenus - Sensorinen 

hermo, 
hermottaa 
säären 

etu- ja 
med. sivun 

ihoa 
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2 HERMOVAURIOT 

ähes jokainen ihminen kokee elämänsä aikana jonkin asteisesta 

hermovauriosta, mutta useimmiten kivut ovat ohimeneviä ja johtuvat joko 

kehon ulkopuolisesta tai sisäisestä kompressiosta hermoa kohtaan.  

Nivelrikot, luiden murtumat ja tulehdukset hermoa ympäröivissä rakenteissa 

voivat usein olla anatomisten tekijöiden lisäksi hermovaurion syynä. Muita 

hermovaurion syntymekanismeja voivat olla ääreishermojen kasvaimet ja 

sädehoito, infektiot tai väärään paikkaan pistetty lihaksensisäinen injektio. 

Hermovaurion tyyppi, sen vaikeus ja paranemisennuste riippuvat paljon vaurion 

aiheuttajasta. Joskus ääreishermon paikallinen vaurio voi syntyä äkisti ilman 

selitettävää syytä, tällöin puhutaan akuutista idiopaattisesta neuropatiasta 

(neuriitti). [14] 

Hermo voi myös joutua puristuksiin jo hermojuuritasolla. Vaikutukset ilmenevät, 

hermojuuritasosta riippuen, kyseisen juuren hermottamissa lihaksissa. Kyseinen 

lihas on heikko ja atrofioituu. Kun hermo jää puristuksiin anatomisista syistä 

johtuen, puhutaan pinnetilasta.[8,14] 

Hermopinteen aiheuttaa useimmiten siis mekaaninen vamma, kuten jo mainittu 

kompressio (puristus tai painevaikutus), venytys tai viilto. Kompressio voi suoran 

mekaanisen vaikutuksen lisäksi häiriinnyttää verenkiertoa, mikä puolestaan voi 

aiheuttaa lisää vaurioita hermoon. Kompression seurauksena hermoon syntyy 

myeliinivaurio ja hermon johtonopeus hidastuu tai johtuminen estyy kokonaan. 

Lievään hermovaurion syntyyn riittää 30–40 mmHg:n paine, mutta paineen 

ollessa riittävän voimakas, myös aksonit voivat vaurioitua. [14] 

 

KUVIO 5. Myeliinitupen vaurio [15] 

L 
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Hermovauriot jaetaan niiden vakavuuden ja laajuuden mukaan. Ääreishermoston 

sairauksista puhutaan joko poly- tai mononeuropatioina. Mekaaniset 

hermovauriot jaetaan lievimpään, tavalliseen puutumiseen, neuraprkasiaan, 

aksonotmeesiin sekä vakavimpaan neurotmeesiin.  

2.1 Poly- ja mononeuropatia 

Polyneuropatialla tarkoitetaan laaja-alaista ääreishermojen toimintahäiriötä tai 

sairautta, kun mononeuropatialla puolestaan ainoastaan yhteen ääreishermoon 

kohdistuvaa häiriötilaa. Polyneuropatiassa hermojen aksonit, myeliini tai 

molemmat vaurioituvat. Usein polyneuropatiat ovatkin sekamuotoisia 

aksonaalisen ja myelinoivan vaurion yhdistelmä, jossa sekä aksonit, että 

myeliinitupit vaurioituvat. Polyneuropatia kohdistuu joko sensorisiin, motorisiin, 

autonomisiin hermosäikeisiin tai kaikkiin edellä mainittuihin. Yleisimmät 

polyneuropatiaan johtavat syyt ovat diabetes sekä alkoholi. Myös muut sairaudet 

voivat olla yhteydessä polyneuropatiaan, mutta ne ovat paljon harvinaisempia 

syitä. Sairauksista tarkemmin kappaleessa 2.4. Sairauden tavallisin oire on 

raajojen puutuminen, joka alkaa distaalisesti ja leviää vähitellen 

proksimaalisesti.[8] 

2.2 Puutuminen ja neurapraksia 

Iskeemisen hermovaurion lievin muoto on tavallinen puutuminen, joka aiheutuu 

usein tilapäisestä lievästä puristuksesta. Tällöin hermon verenkierto estyy, mutta 

neurapraksiaa ei vielä ehdi kehittyä. Neurapraksia on puristuksen aiheuttama 

toiminnallinen häiriö, jossa hermon johtumiskyky on alentunut myeliinin 

vaurioitumisen takia. Neurapraksiassa hermon rakenne säilyy yhä ehjänä ja se 

on täysin ennalleen palautuva. Hermoimpulssien johtuminen vauriokohdan yli 

estyy usein muutamista tunneista muutamiin päiviin, jonka jälkeen hermo 

palautuu ennalleen.[8] 

2.3 Aksonotmeesi ja neurotmeesi 

Aksonotmeesi, nimensä mukaisesti viittaa aksonin vaurioon hermotupen 

säilyessä ehjänä. Aksonotmeesissäaksonindistaalinen osa degeneroituu 

muutamassa viikossa ja aksonin uudelleenkasvuun saattaa kulua useita 

kuukausia eikä se parane välttämättä aina täydellisesti. [8,16] Neurotmeesi 

tarkoittaa puolestaan hermon täydellistä katkosta. Neurotmeesiissä sekä aksonit, 

että myeliinitupet katkeavat ja usein myös hermon tukikudos voi olla 

vaurioitunut. Kyseinen vaurio voi parantua vain, jos hermon päät pyritään 



11 
 

kirurgisesti yhdistämään, mutta paranemisennuste on silti huono. Jaroman 

ym.[16] mukaan vauriosta ei palaudu koskaan täydellisesti.  

2.4 Hermovaurioihin vaikuttavat sairaudet 

Monien yleissairauksien yhteydessä ilmenee neurologisia oireita tai löydöksiä. 

Esimerkiksi diabetekseen voi liittyä useita eri polyneuropatian muotoja. Jopa 

puolet pitkään diabetestä sairastaneista kärsii etenevästä sensori-motorisesta 

polyneuropatiasta. B12-vitamiinin puutoksesta kärsivät sensorisesta 

polyneuropatiasta, joka voi ilmetä parestesioina tai refkleksien vaimentumisena. 

Neurologisia oireita esiintyy arviolta myös jopa 10 %:lla keliakiasta kärsivillä, 

jonka tyypillisimpiä oireita ovat leveäraiteinen kävely ja ataksia. Myös uremiaan 

eli munuaisten vajaatoimintaan liittyy polyneuropatia ja joka neljäs 

hoitamattomasta uremiasta kärsivä potilas kokee myös neuropaattisia oireita. [8] 

Joskus mm. näiden edellä mainittujen perussairauksien oireilu saattaa alkaa 

neurologisilla oireilla ennen sairauden muuta oireistoa, siitä syystä on tärkeää 

tietää ja erottaa eri sairauksien oireet [17]. Seuraavalla sivulla olevassa 

taulukossa (TAULUKKO 2.) kuvattuna yleisimmät perussairaudet neuropaattisine 

oireistoineen. 
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Sairaus  Oireenkuva 

 

Diabetes  
 

Asentotunnon heikkeneminen, 

kömpelyys, lihasheikkous, joka 
voi edetä lihasatrofiaksi, 

neuropatiat eli ääreishermoston 
toimintahäiriöt. 

 

B12- vitamiinin puutos 
  

Pistely- ja 

puutumistuntemukset, kävelyn 
epävarmuus, refleksien 
vaimentuminen, värinä- ja 

asentotunnon häiriintyminen. 
Myöhemmin 

ataktinenparapareesi. 

Keliakia Leveäraiteinen kävely, ataksia ja 
lihasheikkous. 

Uremia Ajoittainen sekavuus, 
uneliaisuus, ärtyneisyys, apatia, 

poikkeava väsymys. 

Nivelreuma Pinneneuropatiat, 

polyneuropatia, demyelinaatio, 
nekroosi. 

Munuaisten vajaatoiminta Lihasten nykiminen, 
pakkoliikkeet, kouristukset. 

Hypotyreoosi (kilpirauhasen 
vajaatoiminta) 

Hidastuneet liikkeet, aristavat 
ja helposti väsyvät lihakset, 
sensorinen polyneuropatia. 

Hypertyreoosi (kilpirauhasen 
liikatoiminta) 

Lihasheikkous proksimaalisissa 
lihaksissa, refleksien vilkkaus, 

huomattava lihasatrofia. 

 

TAULUKKO 2. Yleisimpiä ääreishermoston toimintaan vaikuttavia 

sairauksia.[8,17] 
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2.5 N. femoraliksen vauriot 

Nervusfemoraliksen vauriot ovat harvinaisia [8]. Vaurioita aiheuttavat lantion 

alueen traumat, toimenpiteet ja hematoomat [10] sekä leikkausarvet [8]. 

Proksimaalinen vamma aiheuttaa lonkan fleksion heikkoutta ja distaalisempi 

vaurio taas polven ekstension heikkoutta. Hermon toimintaa voi testata 

patellarefleksin avulla. [8] Koska suurin osa femoralisvaurioista on siis 

tulehduksellisia, aineenvaihdunnallisia tai vaskulaarisia etiologialtaan, niin 

konservatiivinen hoito riittää. [18] 

 

KUVIO 6. Femoralishermon vaurio[19] 

2.5.1 N. saphenuksen vauriot 

Nervussaphenus vaurioituu tai jää puristuksiin kulkureitillään reiden 

alakolmanneksen alueelle hieman mediaalisesti, m. vastus medialiksen ja m. 

sartoriuksen välissä ns. Hunterin kanavassa. Tähän voi olla syynä suonikohjut, 

niiden hoito tai polven nivelrikon aiheuttama virheasento. Hermopinteeseen 

liittyy yleensä myös runsas ihanalainen kudos ja esim. ylipaino voi olla yksi 

selittävä tekijä. [10] Myös polveen kohdistuvat toimenpiteet voivat vaurioittaa n. 

saphenukseninfrapatella-haaraa ja aiheuttaa jopa sietämättömiä kroonisia 

polvikipuja [1] Muita oireita ovat säären ja jalkaterän mediaalipuolen kivut ja 

tunnottomuus. N. saphenuksen pinnetilat ovat usein hoidettavissa 

konservatiivisesti. [10] 
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2.5.2 N. cutaneus lateralis femoriksen vauriot 

Nervuscutaneuslateralisfemoris joutuu useimmiten pinteeseen 

ulostuloaukossaan spinailiacaanteriorsuperiorin ja siihen kiinnittyvän 

ligamentuminguinalen väliin [8] Hermon anatomiset poikkeavuudet, kuten 

ulostulo inguinaaliligamentin läpi, voivat myös aiheuttaa hermon pinnetilan tai 

vaurion [1] Useimmiten syynä on vatsakalvon venyttyminen esim. raskauden, 

lihomisen tai laihtumisen takia [10]. Muita vaurion syitä voivat olla myös tiukat 

vyöt, liian pitkään istuminen tai kävely, tai muu toistuva kompressio 

suoliluuharjan päälle. Lisäksi hermo voi myös vaurioitua tyräleikkauksessa. [8] 

Muita oireen aiheuttajia voivat olla L3-hermojuuren kompression aiheuttava 

diskusprolapsi L2-L3 -nikamien välissä tai lannerangassa tai lantion alueella 

sijaitseva kasvain [1]. 

Oireena on hermotusalueelle kehittyvä tuntopuutos tai parestesia ja myöhemmin 

kiputila, jota kutsutaan nimellä meralgiaparaesthetica (KUVIO 10). Meralgia-

kivut voivat olla hyvin haittaavia. Hoitona on painonpudotus ja odottelu, joskus 

myös kortikoidipuuduteinjektio pinnekohtaan. N. cutaneus femoris lateraliksen 

vauriot ovat erotusdiagnostiikassa helppo erottaa femoralishermon vauriosta, 

johon liittyy motorisia oireita polven ojentajissa ja lonkan koukistajissa. [10] 

 

 

KUVIO 7. N. cutaneus lateralis femoriksen pinnetila [20] 
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3 NERVUS FEMORALIKSEN TUTKIMINEN 

ervus femoraliksen ja sen haarojen, n. cutaneus lateralis femoriksen ja n. 

saphenuksen vammat kuuluvat osaltaan lonkan ja polven alueen 

vammoihin. Esimerkiksi femoralishermon vammautuminen voi johtaa 

ongelmiin lonkan fleksion ja polven ekstension suorittamisessa. [8] 

Koska alkutilanteessa potilaan vaivaa ei ole vielä tarkasti määritelty, niin tämän 

vuoksi kaikkien polvi- ja lonkka-asiakkaiden kliininen tutkiminen tulisi aloittaa 

liikkumisen, kävelyn ja seisomatasapainon analysoinnilla. Kaikkia kliinisiä 

löydöksiä tulee verrata toiseen, ns. terveeseen puoleen. Vamma määritellään 

erotusdiagnostisesti tarkaksi haastattelun, liikkumisen analysoinnin, palpoinnin, 

tensio- ja lihasvoimatestien sekä tuntotestauksen ja refleksien avulla. [21] 

Nimenomaan femoralishermon testauksessa käytetään alaraajan lihasvoima-, 

tunto- ja refleksitestejä [18] Nämä kaikki testaukset ovat fysioterapeutin 

suoritettavissa, mutta lisäksi lonkan ja polven alueen vammojen diagnosoinnissa 

käytetään usein muiden ammattialojen suorittamia lisätutkimuksia. [21] 

Lisätutkimuksina vamman tarkkaan määrittämiseen voidaan apuna käyttää 

natiiviröntgenkuvausta, magneettikuvausta sekä verikokeita, jos on syytä epäillä 

niveltulehdusta ja ENMG-tutkimusta.[21] 

3.1 Fysioterapeuttinen tutkiminen ICF – kehyksessä 

ICF on lyhenne sanoista International Classification of Functioning, Disability 

and Health. ICF-viitekehys on toimintakyvyn ja -rajoitteiden sekä terveyden 

kansainvälinen luokitus, joka antaa kansainvälisesti yhtenäisen, sovitun tavan 

kuvata henkilön terveydentilaa ja terveyteen liittyvää toiminnallista tilaa [22] ICF 

kuvaa tilanteita ihmisen toimintakyvyn ja sen rajoitteiden näkökulmasta ja on 

yleiskäyttöinen, eikä vain toimintarajoitteisille henkilöille tarkoitettu. ICF-

viitekehys on jaettu kahteen osaan: toimintakykyyn ja toimintarajoitteisiin sekä 

kontekstuaalisiin tekijöihin. Toimintakykyyn ja – rajoitteisiin kuuluu kaksi eri 

osa-aluetta: ruumis/keho sekä suoritukset ja osallistuminen. Ruumis/keho 

käsittää edelleen kaksi luokitusta: ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin 

rakenteet. Kontekstuaalisiin tekijöihin kuuluvat puolestaan ympäristö- ja 

yksilötekijät. [22] Seuraavissa kappaleissa (3.1.1 ja 3.1.2) kuvataan 

fysioterapeuttista tutkimista ICF- kehyksen avulla nervus femoraliksen 

vauriossa. 

N 
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3.1.1 Ruumiin rakenteet ja toiminnot 

Ruumiin ja kehon rakenteita ja toimintoja ovat ruumiin anatomiset rakenteet 

sekä elinjärjestelmien fysiologiset toiminnot. Nervus femoraliksen kohdalla 

ruumiin rakenteista ja toiminnoista tulisi testata mm. kipu- ja tuntoaistimusta, 

lihasvoimaa, refleksejä, hermoston tensiotestit sekä palpoida hermo ja sitä 

ympäröivät kudokset. Kyseiset testit avataan tarkemmin kappaleissa 3.3 Kivun 

tutkiminen, 3.4 Palpointi, 3.5 Tensiotestit, 3.6 Lihasvoimatestit, 3.7 Tuntotestit ja 

dermatomialueet sekä 3.8 Refleksien tutkiminen. 

3.1.2 Suoritukset 

Suoritukset ja osallistuminen kulkevat usein rinnakkain ja niiden aihealueet 

esitetään yhtenä luettelona, joka kattaa kaikki elämän alueet. Stakes [22] 

määrittelee suorituksen tehtäväksi tai toimeksi, jonka yksilö toteuttaa. Nervus 

femoraliksen mahdollisen vaurion vaikutusta suorituksiin voidaan tutkia 

esimerkiksi analysoimalla kävelyä ja sen eri vaiheita sekä tuolista ylös nousua. 

Kävelyn analysoinnilla tulisi selvittää asiakkaan kertakävelymatka, mahdolliset 

oireet kävelyn aikana sekä kävelyn jälkeiset oireet. Haastattelu on myös hyvä 

tapa selvittää päivittäisten (ADL) suoritusten, kuten kyykistyminen, 

polvistuminen, istuminen, peseytyminen ja niin edelleen, sujuvuutta. 

3.1.3 Osallistuminen 

Osallistumisen Stakes [22] määrittelee osallisuudeksi elämän tilanteisiin. 

Osallistumista voidaan testata mm. PTA-mittarilla, jossa testattava pyydetään 

pisteyttämään kolme toimintoa elämässä, joita hän ei pysty suorittamaan tai 

joissa on eniten vaikeuksia pääasiallisen ongelman seurauksena. PTA-mittari 

löytyy myös liitteenä oppaan lopusta. Myös osallistumista testattaessa on hyvä 

käyttää apuna haastattelua. 
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KUVIO 8. N. femoraliksen vaurio ICF-viitekehyksessä 
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3.2 Esitiedot ja haastattelu 

Fysioterapeuttisessa tutkimisessa perusteellinen haastattelu ja anamneesin, eli 

esitietojen, selvittäminen on aina suuressa roolissa. Haastattelun avulla pyritään 

saamaan selville mahdollisimman tarkka kuva vamman laadusta. Pasternackin 

[23] mukaan haastattelulla on kaksi selkeää päätavoitetta: luottamuksellisen 

potilassuhteen luominen sekä tiedon hankkiminen potilaasta, hänen 

ongelmastaan ja ongelman vaikutuksista. Pasternack [23] korostaa potilaan 

saaman ensivaikutelman tärkeyttä ratkaisevana tekijänä jatkon kannalta. 

Samoin hän tuo esille sanattoman viestinnän tärkeyden potilaan kohtaamisessa.  

Itse haastattelussa tulisi saada esille vähintään seuraavat asiat: ongelma, jonka 

vuoksi on hakeutunut vastaanotolle (jos, ei jo tiedossa) sekä ongelman (usein 

kipu) sijainti, laatu, ankaruus sekä ajallinen kehitys, myötävaikuttavat tekijät ja 

liitännäisilmiöt. Näiden lisäksi tulisi selvittää ongelman vaikutukset potilaan 

jokapäiväiseen elämään ja elintoimintoihin, aiemmat sairaudet ja terveydentila 

sekä elämäntavat ja sosiaaliset olot. Elämäntavoista olisi hyvä saada tietoon 

päihdetottumukset ja liikunnallinen aktiivisuus ja sosiaalisesta elämästä perhe-

elämä, työ sekä harrastukset, jotka ovat voineet olla osaltaan vaikuttavia tekijöitä 

vamman syntyyn. Haastattelumuotona suositaan nykyään mahdollisimman 

paljon avoimia kysymyksiä, joissa asiakas itse kuvailee oireitaan ja 

tuntemuksiaan ja niiden vaikutusta arki- ja työelämään sekä harrastuksiin. [23] 

Puustjärvi-Sunabackan ym. [10] mukaan kivun tai tuntopuutoksen sijainnin, 

voimakkuuden ja keston perusteella voidaan mahdollisesti päätellä mistä 

rakenteesta kipuoireet ovat peräisin. He tuovat myös esille haastattelun 

tärkeyden, jossa hermovauriopotilaalta tulisi selvittää alkoholin ja lääkkeiden 

käyttö sekä altistuminen ympäristöoksiineille, jotka ovat polyneuropatiaa eli 

laaja-alaista ääreishermojen häiriötä aiheuttavia tekijöitä. He korostavat myös 

aiempien sairauksien selvittämisen tärkeyttä, sillä esimerkiksi diabetekseen 

liittyy polyneuropaattisia oireita, kuten kipu ja tuntohäiriöt.  
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Seuraavassa kuviossa (TAULUKKO 3) kuvattuna vielä haastattelun osatekijät. 

 

HAASTATTELUN OSATEKIJÄT 

 
- Nykysairaus 

 Sijainti 

 Laatu 

 Vaikeus 

 Ajallinen kehitys 

 Yhteydet sekä vaikuttavat ja muuntavat tekijät 

 Liitännäisilmiöt 

- Vaikutukset elämänlaatuun 

- Yleiset elintoiminnot ja elinjärjestelmät 

- Aiempi terveydentila ja sairaudet 

- Suku 

- Sosiaaliset olot ja elämäntavat 

 Perhe ja asuminen 

 Työ 

 Harrastukset 

 Alkoholin käyttö 

 Tupakointi 

 Sukupuolielämä 

 Matkustelu 

 Lääkkeiden käyttö 

 

 

TAULUKKO 3. Haastattelun osatekijät [23] 

 

 



20 
 

3.3 Oireiden tutkiminen 

Asiakkaan hermo-oireita tutkiessa on aina otettava huomioon asiakkaan omat 

tuntemukset mahdollisista oireista. Asiakkaan oireiden ja kipujen arviointia tulisi 

suorittaa ensimmäisellä hoitokerralla, hoitojakson aikana sekä hoitojakson 

päätyttyä. Oireiden arviointi auttaa diagnoosin tekemisessä, hoidon 

suunnittelussa ja toteutuksessa sekä antaa palautetta hoidon vaikutuksista. [24] 

Kivun arviointiin tarvitaan tietoja kivun luonteesta (esim. pistävä, polttava, 

sähköiskumainen), voimakkuudesta, kestosta ja kivun ilmenemispaikasta. 

Lisäksi kipuun liittyviä muita oireita, kuten säteilykipu, tuntopuutokset ja 

kihelmöinti, tulisi selvittää. [24] Kivun arvioinnissa otetaan aina huomioon 

asiakkaan itsensä kuvailemat oireet mutta kivun määrittämiseen on myös 

olemassa useita erilaisia mittareita [25], joista tässä työssä käytämme kahta 

ympäri maailman käytettyä standardisoitua mittaria; kipupiirrosta ja VAS – 

janaa. 
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3.3.1 Kipupiirros 

Kipupiirros on kuva ihmisen kehosta edestä ja takaa kuvattuna. Kipupiirrokseen 

asiakas määrittää kehonsa oirealueet ja oireen tyypin. [26] Apuna voidaan 

käyttää erilaisia symboleja tai värejä selventämään minkälaisesta kivusta tai 

oireista on kyse [27]. Kipupiirros on tärkeä apuväline diagnosoinnissa ja hoidon 

seurannassa [27] ja sitä voidaan käyttää yhdessä Visual Analogue Scalen kanssa 

[24] Kipupiirros auttaa fysioterapeuttia ymmärtämään asiakkaan tuntemuksia, 

tekemään diagnoosia ja suunnittelemaan hoitoja. Sen avulla myös asiakkaan ja 

fysioterapeutin välinen vuorovaikutus paranee. [24] 

Parhaimmillaan kipupiirros saattaa antaa suorat viitteet diagnoosista, jos 

esimerkiksi asiakkaan kuvailema kipu sijoittuu suoraan tietylle dermatomille tai 

kipu on sukka- tai hansikasmaista, jolloin voidaan epäillä aineenvaihdunnan 

häiriötä ääreishermotasolla. [10]. 

 

 

KUVIO 9. Lomake potilaan tekemää kipupiirrosta varten [28] 

 

 



22 
 

3.3.2 VAS - Visual analogue scale 

VAS – jana on ympäri maailmaa käytetty mittari, joka mittaa kivun 

voimakkuutta. Jana on 10 cm pitkä viiva, jonka vasemmassa päässä on numero 

0 tai teksti ”ei kipua” ja oikeassa päässä numero 10 tai teksti ”pahin mahdollinen 

kipu”. Asiakas ilmoittaa kokemansa kivun intensiteetin piirtämällä rastin tai 

poikkiviivan kipujanalle.[27] VAS – janan käyttäminen on helppoa ja nopeaa [24] 

ja sen on todettu olevan luotettava mittari kivun arvioimiseen [29]. Jana on 

luotettava myös saman asiakkaan kivun arvioinnissa hoitojakson aikana ennen 

ja jälkeen hoitojen[24] 

 

 

KUVIO 10. Kolme erilaista VAS-janaa [30] 
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3.4 Palpointi 

Butlerin [9] mukaan palpaatiotaidot ovat fysioterapeutille ensisijaisen tärkeät. 

Hermoston toimintahäiriön tutkimisessa palpaatio on hyvä keino, ja se on osana 

rutiininomaista tutkimista [9]. Myös Pettyn [31] mukaan palpointi on tärkeä osa 

potilaan fyysistä tutkimista. Hänen mukaan potilaalta olisi tärkeää palpoida niin 

pinnalliset kuin myös syvät pehmytkudokset, nivelet ja nivelsiteet, luiset 

rakenteet, lihakset, niiden jänteet sekä hermot. Tällöin käsiteltävä alue tulee 

tutkituksi kokonaisvaltaisesti ja saadaan mahdollisesti selville missä rakenteessa 

vamma sijaitsee.  

Palpoinnissa tulee kiinnittää huomiota palpoitavan alueen lämpötilaan ja ihon 

kosteuteen, lihasspasmiin, pinnallisen kudoksen liikkuvuuteen, mahdolliseen 

turvotukseen ja verenvuotoon sekä aiemmin mainittujen palpoitavien kudosten 

arkuuteen ja palpaation aiheuttamaan tai mahdollisesti helpottamaan kipuun. 

Ihon lokaali kuumuus voi viitata tulehdukseen ja kosteus puolestaan 

autonomisen hermoston häiriöön.[31] 

Usein hermot ovat helposti palpoitavia ja tunnusteltavissa ihon läpi, osa 

hermoista kulkee kuitenkin niin syvällä kudoksissa, ettei niitä voi palpoida 

suoraan. Tällöin hermoa painetaan jostakin kohtaa sen kulkureitiltä, jolloin 

hermoon saadaan aikaan epäsuora paine oireiden paljastumiseksi. [9] Kaikki 

hermorungot ovat palpoitavissa vähintään kahdesta kohdasta, mutta 

palpaatiotaidot tarvitsevat paljon harjoitusta [32]. 

Palpoimisen edellytyksenä terapeutin tulee tuntea hyvin ihmisen anatomia, jotta 

hän osaa erottaa eri kudosrakenteet toisistaan ja tietää esimerkiksi tässä 

tapauksessa nervus femoraliksen kulkureitin. Palpaation pääperiaatteita ovat: 

pehmeä, joustava kudos testataan hitaalla liikkeellä, jotta sen elastisuus tuntuu 

paremmin ja kova kudos palpoidaan nopealla liikkeellä, jotta sen kovuus tuntuu 

selvemmin. [33] 

Salminen ym. [26] esittävät palpaation ohella perifeeristen hermojen tutkimista 

koputtelun avulla. Tätä kutsutaan Tinelin testiksi, jossa hermoa koputellaan 

kevyesti yhdellä tai kahdella sormella tai vaihtoehtoisesti refleksivasaralla. 

Vaurioitunut hermo oireilee koputtelun johdosta sähköiskumaisena 

kiputuntemuksena. [10,34] Butler [9] kuitenkin muistuttaa, että Tinelin testi 

soveltuu ainoastaan pinnallisille hermoille. Femoralishermon ja nervus cutaneus 

femoris lateraliksen palpointi tai koputtelu tapahtuu inguinaaliligamentin 

kohdalta ja sen oireena esiintyy tunnottomuutta tai kipua hermon hermottamalla 

alueella. [32] 

Alaraajojen hermojen palpointi on usein hyvin vaikeaa, koska hermot kulkevat 

syvällä. Femoralishermon palpoinnissa voi pyrkiä käyttämään hyödyksi 

reisivaltimoa, koska hermo kulkee muutaman sentin päässä valtimon 
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lateraalipuolella ja valtimo on helppo tunnistaa pulssin avulla. Femoralishermo 

on palpoitavissa n. senttimetrin etäisyydeltä inguinaaliligamentista distaalisesti. 

Femoralishermo jakaantuu sen eri motorisiin ja sensorisiin haaroihin noin neljän 

sentin päässä inguinaaliligamentista, jolloin sen palpointi ei ole enää mahdollista. 

[9] 

 

 

KUVIO 11. N. femoraliksen palpointi 
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Nervus cutaneus lateralis femoriksen palpointi on n. femoraliksen ohella hyvin 

vaikeaa, koska se kulkee syvällä lihasten alla. Hermo on palpoitavissa 

rullaamalla sitä sormen alla heti inguinaaliligamentin alapuolelta. N. cutaneus 

lateralis femoriksen paikantamisessa käytetään hyväksi spina iliaca anterior 

superioria (sias). Hermo kulkee siaksesta noin sormen mitan päässä 

mediaalisesti ja distaalisesti. [9]. 

 

 

KUVIO 12. N. cutaneus lateralis femoriksen palpointi 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Nervus saphenus voi usein unohtua kokonaan ja ajatellaan, että femoralishermo 

vain loppuu polven seudulle, mutta se jatkuu kohti mediaalista malleolia n. 

saphenuksena. N. saphenuksen palpointi voidaan suorittaa Hunterin kanavan 

kohdalla, jossa hermo muuttaa nimeään femoraliksesta saphenukseksi. N, 

saphenus löytyy usein polven mediaalipuoleltasartorius ja gracilis lihasten 

välistä. Saphenus hermon infrapatellaariset haarat ovat usein itse päärunkoa 

helpommin palpoitavissa. Haaroista kaksi tai kolme on yleensä palpoitavissa. 

Hermo on hyvin liikkuva ja parhaiten palpoitavissa kun polvi on ekstensiossa. 

Palpointi suoritetaan vetämällä sormen kynnellä poikittain hermon poikki joko 

femurin, tibian tai molempien päältä. [9] 

 

 

KUVIO 13. N. saphenuksen palpointi 
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3.5 Tensiotestit 

Tensiotestit ovat neuro-ortopedisen tutkimisen perustestejä, joilla testataan 

hermoston toimintaa ja hermoperäisiä oireita. Näiden testien suorittamisen 

osaaminen on erittäin tärkeää jokaiselle fysioterapeutille ja joidenkin hermo-

oireiden tutkimiseen tarvitaan lisäksi taitoa modifioida testejä. Hermoston 

monimutkaisen rakenteen takia jokaisella hermolla ei voi olla omaa tensiotestiä, 

joten fysioterapeutille on tärkeää osata testeistä erilaisia variaatioita, sekä osata 

päätellä eri testien perusteella syy-seuraussuhteita asiakkaan oireista.[32] Tähän 

työhön valitsimme testeiksi Prone Knee Bending (PKB) – testin, Prone Knee 

Extension (PKE) – testin, Slump knee bend – testin sekä Femoral nerve traction – 

testin.  

Tensiotestejä suoritettaessa testi tehdään aina ensin oireettomalle puolelle, jotta 

saadaan selville asiakkaan normaali hermovaste. Vasta tämän jälkeen testataan 

oireileva puoli. Jos oireilevalle puolelle tulee testiä tehdessä asiakkaan 

oireenmukainen vaste tai huomataan selkeä puoliero, niin testi määritellään 

positiiviseksi.[35] Koska testit ovat oireita provosoivia, tensiota tulisi lisätä testien 

aikana vähitellen ja varovaisesti. Jotta oireita ei pahennettaisi, tulisi testin aikana 

kommunikoida asiakkaan kanssa tämän oireista ja niiden ilmenemisestä. [34] 
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Prone Knee Bending – testillä testataan n. femoraliksen pinnetiloja sekä L2-L3 

hermojuuria. Testin aikana asiakas makaa vatsallaan ja fysioterapeutti seisoo 

tämän vierellä. Fysioterapeutti tarttuu toisella kädellään asiakkaan nilkasta ja 

fleksoi polvea passiivisesti, kunnes asiakkaan oireet ilmenevät [32] Magee ym. 

[34] suosittelevat tekemään testin lisäämällä kaularangan rotaation testattavalle 

puolelle. Butler [9] mainitsee myös, että n. femoraliksen sekä n. cutaneus 

lateralis femoriksen oireet saadaan helpommin provosoitua lisäämällä testiin 

lonkan ekstension. Toisella kädellä terapeutti tunnustelee mahdollisia 

kompensoivia liikkeitä lantiosta. Kipu lannerangassa, pakarassa tai reiden 

etuosassa voi viitata L2 tai L3 hermojuuren vammaan. Etureiden kipu voi viitata 

myös kireään m. quadriceps femorikseen tai n. femoralikseen. Muiden 

erotusdiagnostisten testien avulla selvitetään, mikä näistä aiheuttaa kivun. [34].  

 

 

KUVIO 14. PKB - testi 

 

 

Prone Knee Extension – testillä testataan n. saphenuksen toimintaa. Testin 

alkuasennossa asiakas makaa vatsallaan ja fysioterapeutti seisoo tämän vierellä. 

Terapeutti tekee asiakkaan lonkkaan passiivisen ekstension ja asettaa reiden alle 
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joko oman polvensa tai kovan tyynyn tämän asennon tukemiseksi. Terapeutti 

tekee passiivisen ekstension asiakkaan polveen sekä dorsifleksion ja eversion 

asiakkaan nilkkaan. Lopuksi terapeutti lisää vielä ulkorotaation lonkkaan. 

Positiivisessa testissä asiakkaan oireet provosoituvat n. saphenuksen 

hermotusalueella. [9] 

 

 

 

KUVIO 15. PKE - testi 
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Slump Knee Bend – testillä testataan n. femoraliksen sekä pienellä variaatiolla 

myös n. cutaneus lateralis femoriksen oireita. Testin ajatuksena on lisätä 

vartalon fleksio PKB – testiin ja saada oireita vielä paremmin provosoitua. Testin 

alkuasennossa asiakas makaa oireettomalla kyljellään, pyöristää selkäänsä ja 

vetää leuan rintaansa vasten. Tämän jälkeen asiakas vetää oireettoman puolen 

polven ”halausotteeseen”. Fysioterapeutti tukee asiakkaan oireilevaa alaraajaa 

toisella kädellään ja toisella kädellä stabiloi asiakkaan lantion. Lisäksi asiakkaan 

jalkaa voi tukea omalla lonkallaan. Terapeutti tekee fleksion asiakkaan polveen ja 

tämän jälkeen lonkan ekstension. Oireiden ilmaantuessa asiakasta pidetään 

samassa asennossa ja pyydetään oikaisemaan kaularanka. Jos oireet reiden 

etupinnalla helpottavat, on kyse neuraalikudoksen (tässä tapauksessa n. 

femoraliksen tai L2-L3 hermojuurien) toiminnan häiriöstä. [9] 

 

 

KUVIO 16. Slump knee bend – testi  
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Slump Knee Bend – testillä voidaan testata myös n. cutaneus lateralis femorista 

fysioterapeutin lisätessä edellä kuvattuun asentoon lonkan adduktion. [9] 

 

 

KUVIO 17. Slump knee bend – testi n. cutaneus lateralis femorikselle 
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Femoral nerve traction – testillä testataan femoraalihermon pinnetiloja sekä L2-

L4 hermojuuria. Asiakas makaa kyljellään selkä suorana, lonkka ja polvi 

pienessä fleksiossa lantion rotaation estämiseksi. Pään alla pidetään tyynyä 

neutraaliasennon säilyttämiseksi. Fysioterapeutti seisoo asiakkaan lantion 

takana. Terapeutti stabiloi toisella kädellään asiakkaan lantion ja toisella ottaa 

asiakkaan testattavan jalan polvesta kiinni. Terapeutti pitää polven ekstensiossa 

ja samalla tekee asiakkaan lonkkaan n. 15 asteen ekstension. Tämän jälkeen 

terapeutti tekee asiakkaan polveen fleksion venyttääkseen femoraalihermoa. Testi 

on positiivinen, jos neurologiset oireet ilmaantuvat reiden etupinnalle. [34] 

 

 

KUVIO 18. Femoral nerve traction – testi, alkuasennossa polvi ekstensiossa 
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KUVIO 19. Femoral nerve traction – testi, loppuasennossa polvi fleksiossa 
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3.6 Lihasvoimatestit 

Palpaation ja tensiotestien ohella lihasvoimatestaus on tärkeää 

hermovauriopotilaan kohdalla. Lihasvoimatesteillä saadaan selville hermovaurion 

taso motoristen heikkouksien ja – puutoksien avulla. Motorisen hermovaurion 

oireita ovat väsyminen, kömpelyys, krampit, heikkous sekä faskikulaatiot eli 

tuttavammin elohiiret. Mikäli hermovaurio jatkuu pitkään, voi se johtaa lihaksen 

atrofioitumiseen. Oireista kramppeja lukuun ottamatta muut esiintyvät suoraan 

vaurioituneen hermon merkkilihaksessa, mutta krampit ilmenevät 

lihastasapainon muuttumisen johdosta ensisijaisesti terveessä antagonisti- eli 

vastavaikuttajalihaksessa. [9,10] 

Motorisen vaurion oireita ilmetessä potilaalta tulee testata häiriön vaikutus 

perusliikkumiseen ja raajan toimintaan kokonaisuudessaan sekä kyseisen 

ääreishermon alueella. Yksittäisiä lihaksia tai lihasryhmiä testataan 

manuaalisesti käsin vastustamalla ja voima luokitellaan asteikolla nollasta 

viiteen. (TAULUKKO 4.) 

 

 

0 = Ei palpoitavaa tai näkyvää lihassupistusta 

 
1 = Palpoitava tai näkyvä lihassupistus 

 

2 = Aktiivinen liike, täysi nivelen liikerata painovoima eliminoituna 

 
3 = Aktiivinen liike, täysi liikerata painovoimaa vastaan 

 
4 = Aktiivinen liike, täysi liikerata kohtalaista vastusta vastaan 

 

5 = Normaali voima, täysi liikerata 

 
NT = Ei testattavissa 

 

TAULUKKO 4. Lihasten manuaalisen testauksen asteikko. [26] 
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Nervus femoraliksen vauriota epäiltäessä tulee testata lihasvoimat nervus 

femoraliksen merkkilihaksista, koska vaurio nervus femoraliksessa voi aiheuttaa 

merkkilihasten heikkoutta. Merkkilihakset ovat lueteltuna aiemmin kappaleessa 

1.3. Manuaalisella lihasvoimatestauksella testataan merkkilihasten toimintaa eli 

lonkan fleksiota ja polven ekstensiota. Lonkan fleksiota testataan asiakkaan 

maatessa selinmakuulla, lonkka ja polvi 90 asteen fleksiossa. Terapeutti huomioi 

manuaalisen lihasvoimatestauksen asteikon mukaisesti kykeneekö asiakas 

koukistamaan lonkkaa alkuasentoon. Testausasennossa terapeutti kehoittaa 

asiakasta fleksoimaan lonkkaa ja samalla vastustaa liikettä asiakkaan pyrkiessä 

vetämään polvea kohti kasvojaan. [32,34] 

 

 

KUVIO 20. Lonkan fleksion lihasvoimatestaus 
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Polven ekstensiota eli quadriceps-lihaksen toimintaa testataan asiakkaan 

maatessa selinmakuulla, terapeutti fleksoi asiakkaan polven alkuasennossa 25–

35 asteen kulmaan, joko omalla polvellaan, kädellään tai tyynyn avulla. Tämän 

jälkeen terapeutti kehoittaa asiakasta suoristamaan polvensa niin voimakkaasti 

kuin pystyy terapeutin vastustaessa liikettä. [32,34] 

 

 

KUVIO 21. Polven ekstension lihasvoimatestaus 
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3.7 Tuntotestit ja dermatomialueet 

Asiakas, jolla on hermoston vamma, tulisi tutkia jokaisella hoitokerralla ennen 

hoidon aloittamista. Asiakkaalta tulisi tutkia ihotunto erikseen jollakin pehmeällä 

sekä jollain terävällä, jotta saataisiin testattua tunnon lisäksi onko kipuaistimus 

normaali. [32] Jaroma ym.[16] kirjoittavat, että paras väline tunnon tutkimiseen 

on injektioneula, jossa tylppää ja terävää päätä vaihdellaan asiakkaan näkemättä 

ja kysytään tuntemuksen eroja. 

Jaroman ym. [16] mukaan ihotunto tulee testata epäillyn vaurioituneen hermon 

hermottavalta alueelta, jota kutsutaan dermatomiksi ja verrata tuntemuksia ns. 

terveeseen raajaan. Tylppä- ja terävätunnon lisäksi asiakkaalta tulisi testata 

proprioseptiikka esim. pyytämällä silmät kiinni olevaa asiakasta laittamaan 

vammautuneen raajan samaan asentoon, mihin fysioterapeutti asettelee terveen 

raajan sekä värinätunto esim. ääniraudalla, mutta värinätunto ei yleensä kuulu 

fysioterapeutin suorittamiin testeihin. [32] 

Airas [36] puolestaan esittää, että edellä mainittujen tuntotestien lisäksi 

oletetulta vaurioituneelta alueelta tulisi testata myös lämpö- sekä kylmätunto. 

Airas [36] korostaa myös, että asiakkaan tunnon testaamisessa tulee käydä läpi 

kaikki eri tuntotestit (kosketus-, asento-, värinä-, kipu-, lämpö- ja kylmätunto), 

jotta saadaan selkeä käsitys tunnon mahdollisesta heikentymisestä ja 

heikentymän sijainnista. Jaroma ym. [16] kirjoittavat myös spesifeistä 

tuntotesteistä, mutta heidän mukaan ne soveltuvat akuutin vaiheen sijaan 

paremmin kroonisten hermovaurioiden tai vaurion jälkitilan tutkimiseen.  
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KUVIO 22. Alaraajan ääreishermojen ihotuntoalueet [37] 

 

Kuten todettua, dermatomit ovat tietyn hermon hermottamia ihoalueita. 

Dermatomit kulkevat tarkkarajaisesti vyömäisinä jaokkeina kehon ympäri ja 

raajoja pitkin ja ovat sensoristen hermojen hermottamia. Jokaisella 

selkäydinhermoparilla on oma ihohermotusalueensa eli dermatomi (KUVIO 26). 

Tietyllä dermatomialueella sijaitsevaa lihaksistoa ja kyseisen alueen ihoa 

hermottaa saman selkäydinhermon haarat. Näin ollen, kun tiedetään kunkin 

selkäydinhermoparin hermottama dermatomialue, voidaan testata melko 

tarkkarajaisesti kunkin dermatomialueen ihotunnon mukaan mahdollinen 

hermojuuriaukon vaurioituminen. [2] 



39 
 

 

KUVIO 23. Dermatomialueet [38] 
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3.8 Refleksien tutkiminen 

Nervus femoraliksen vauriota epäiltäessä tulisi aina testata patellarefleksi. Kuten 

jo aiemmin todettu, patellarefleksin puutos voi olla yksi femoralishermon oireista. 

Koska n. Lateralis cutaneus femoris ja n. Saphenus ovat ainoastaan sensorisia 

hermoja, niiden toimintaa ei voi testata refleksien tutkimisella. Patellarefleksin 

puutos voi olla merkki myös L2-L3 hermojuurten ongelmista [9]. 

Patellarefleksi voidaan tutkia joko hoitopöydän reunalla istuen ja jalat reunan yli 

roikkuen tai makuuasennossa. Makuuasennossa terapeutti fleksoi asiakkaan 

polven 20–30 asteen fleksioon ja tukee omalla polvellaan asiakkaan 

polvitaipeesta, jotta raaja saataisiin pysymään rentona. Terapeutti palpoi 

asiakkaan polvesta patellaligamentin ja iskee hellästi refleksivasaralla 

ligamenttia.  Toisella kädellään terapeutti palpoi m. Quadriceps femorista 

mahdollisen lihassupistuksen varalta. Testi toistetaan muutamaan kertaan ja 

molempiin raajoihin puolieron huomaamiseksi. [9]. 

 

 

KUVIO 24. Patellarefleksin tutkiminen 
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LIITTEET 

 

1. Potilaskohtainen funktionaalinen asteikko (PTA) 
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POTILASKOHTAINEN FUNKTIONAALINEN ASTEIKKO (PTA) 

 

Nimi __________________________________ Päiväys ____________________  

 

Mitkä ovat 3 toimintoa elämässäsi, joita et pysty tekemään tai joissa sinulla on 

eniten vaikeuksia pääasiallisen ongelmasi seurauksena.  

Luettele 3 toimintoa  

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Ole hyvä ja pisteytä jokainen 3 toiminnosta                                                            

Ole hyvä ja ympyröi YKSI numero kutakin toimintoa kohden, joka on tarkin 

vastaus 

 

Toiminto # 1 

 0       1        2       3       4       5      6       7       8       9       10  

Kykenemätön     Kykenee suorittamaan toiminnon          

suorittamaan  toimintoa   samalla tasolla kuin ennen    

    vammaa tai ongelmaa 

Toiminto # 2 

0       1        2       3       4       5      6       7       8       9       10  

Kykenemätön     Kykenee suorittamaan toiminnon          

suorittamaan  toimintoa   samalla tasolla kuin ennen    

    vammaa tai ongelmaa 

Toiminto # 3 

0       1        2       3       4       5      6       7       8       9       10  

Kykenemätön     Kykenee suorittamaan toiminnon          

suorittamaan  toimintoa   samalla tasolla kuin ennen    

    vammaa tai ongelmaa 

     

 


