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TYÖSSÄ

Huimauskohtauksia oli alkanut 
esiintyä 17 vuoden iässä sai-
rastetun rajuoireisen nieluri-
satulehduksen jälkeen ja 
myös vasemman korvan kuu-

lo heikkeni. Korvalääkäri diagnosoi nai-
sella MØniŁren taudin. Tämän jälkeen 
alkoivat säännölliset kollapsit, jotka tul-
kittiin ns. Tumarkinin kohtauksiksi. 
Mistään hoitokokeilusta ei ollut hyötyä.

Nuorempana hän oli ollut jonkin 
 aikaa nuorisopsykiatrisessa hoitokon-
taktissa ajoittaisen masennuksen ja 
tarkkaavaisuushäiriön vuoksi. 

Potilasta tutkittiin vuosien ajan neu-
rologian klinikassa väsymyksen, hui-
mauskohtausten, lihasheikkouden ja 
puutumisoireiden takia. ENMG:ssä 
 todettiin lievä etenemätön sensorispai-
notteinen aksonaalinen polyneuropatia, 
kuvantamistutkimusten tulokset ja EEG 
olivat normaaleja.

Ihotautilääkäri tutki potilasta ajoittai-
sen hiusten ja muidenkin karvojen läh-
dön sekä iholle ilmaantuneiden kyhmy-
jen vuoksi, mutta tulokset jäivät normaa-
leiksi. Sisätautipuolella tehtiin laajat sel-
vittelyt kollapsioireiden vuoksi, eikä mis-
sään laboratoriokokeessa todettu poikke-
avaa. TILT-kokeessa todettiin vasodep-

25-vuotias nainen hakeutui sairaalan yhteispäivystysvastaanotolle huimauksen, 
tykytyksen, päänsäryn ja raajojen hermokivun vuoksi. Samantyyppisiä kohtauksia 
oli ollut jo useita vuosia.

ressiivinen oireyhtymä, sen  sijaan mm. 
EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin sekä 
ortostaattisen ja kliinisen rasi-
tuskokeen tulokset olivat 
normaaleja.

Kuusi vuotta jatku-
neiden selvittelyjen ai-
kana oireet pahenivat 
ja naisen piti  lopettaa 
töissä käyminen. 

Nyt nainen hakeutui 
sairaalan yhteispäivystys-
vastaanotolle huimauksen, 
seistessä tuntuvan tykytyksen, 
päänsäryn sekä raajoissa tuntuvan 
hermokivun vuoksi. Hän oli orientoitu-
nut aikaan, paikkaan ja itseensä ja pys-
tyi kävelemään omatoimisesti. Mitään 
poikkeavaa ei löytynyt päivystyslaborato-
riokokeissa eikä statuksessa.
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Verkossa tapaus herätti pohdintoja mig-
reenistä neuroborrelioosiin ja MS-tau-
tiin, niska-hartiaseudun jännityksestä 
vitamiinin tai lisäravinteen yliannostuk-
seen ja sisäilmasta tai ravinnosta 
 aiheutuvaan intoksikaatioon. �Pysty-
asennon provosoima takykardia ja lisä-
nä atyyppinen migreeni yhdessä? Harvi-

naista kai mutta ei mahdotonta. Yksi 
tautihan ei sulje pois toista.�

Ortostaattisia verenpaineen 
mittauksia ja Hb-mittausta 

verkkokollegat kysyivät 
myös. Endokrinologisia 
selvittelyjä ja koko ke-
hon magneettikuvaus-
ta ehdotettiin. Selkä-
ydinnesteen tutkimi-

nen tuotiin myös esiin, 
joskin verkkolääkäri ar-

veli, että  sekin on jo tarkis-
tettu. 

�Apu ei löydy päivytyksissä�, 
kommentoi verkkolääkäri myös.

Eräs kollega totesi, että jos mihinkään 
voimakkaaseen oireeseen ei löydy tutki-
malla mitään selvää biologista mekanis-
mia, hän ottaisi ns. toiminnallisen häi-
riön lähestymistavan.  �Loputtomista 
tutkimuksista pitää  pidättäytyä ja pyrkiä 
palauttamaan toimintakykyä.�

����������
Potilas päätyi päivystyksestä kahdeksi 
viikoksi osastohoitoon. Hänet kotiutet-
tiin kahteen otteeseen, mutta hän 
 hakeutui takaisin samojen oireiden 
 takia vaatien tutkimuksia. Niitä tekivät 
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MITEN SINÄ HOITAISIT

Miten sinä hoitaisit -palsta esittelee kliinisen 
tapauksen, jota lukijat voivat kommentoida 
Fimnetin keskustelutaululla www.�mnet.�. 
Poimintoja keskustelusta esitetään tapauksen 
ratkaisuosassa.

Työryhmä: Nina Kaseva, Mikael Kuitunen,  
Mika Laitinen, Anneli Lauhio, Jarkko Suomela
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