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1 Johdanto  

Kliinisen neurofysiologian tutkimusmenetelmä elektroenkefalografia (EEG) on erittäin 

tärkeä diagnostinen työkalu status epilepticuksen tunnistamisessa. 

Kirjallisuuskatsaus käsittelee EEG-menetelmää sekä status epilepticusta. Yksi keskeinen 

aihe on EEG:n elektrodikanavien lukumääriä koskevat suositukset sekä aiemmat 

tutkimukset. Tutkielma esittelee virka-ajan ulkopuolisten EEG-tutkimusten käytäntöjä 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Meilahden sairaalassa. Vuonna 2017 

on tehty pilottitutkimus virka-ajan ulkopuolisista elektroenkefalografioista Helsingin 

yliopistollisessa sairaalassa (1). Toinen tutkimuksen tekijöistä on ohjaajana tässä 

tutkielmassa ja tämä tutkimus onkin suoritettu monelta osin vastaavalla tavalla kuin 

aiempi tutkimus. Halusimme saada tietoa siitä, kuinka paljon tarvetta EEG:lle on virka-

ajan ulkopuolella sekä vertailla nykytilannetta vuosien 2013-2016 aikaiseen tilanteeseen. 

Tarkemmin tutkimuskysymyksistä ja tutkimuksen suorittamisesta kerrotaan kappaleissa 

Tutkimuksen tavoitteet sekä Tutkimusmenetelmät. Tulokset-kappaleessa esitellään 

aiemmin kerätystä potilasaineistosta saadut tulokset. Tulosten merkitystä arvioidaan 

Pohdinta-kappaleessa ja ne tiivistetään Johtopäätökset-kappaleessa. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää Meilahden sairaalan virka-ajan ulkopuolisten 

EEG-tutkimusten kysyntää, löydöksiä sekä osuvuutta nonkonvulsiivisen status 

epilepticuksen diagnosoinnissa vuosina 2018-2020. 

 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Elektroenkefalografian (EEG) perusteet 

EEG:llä mitataan aivojen sähköistä toimintaa, yleensä päänahan pinnalta. Vähintään 

kymmenien tuhansien hermosolujen aktivoituessa samanaikaisesti syntyy sähköinen 

potentiaali, joka tuottaa EEG-signaalin. Käytännössä tarpeeksi suuren potentiaalin pystyy 

aiheuttamaan vain aivokuoren pyramidisolut. EEG-signaalin mittaamiseksi käytössä on 

tavallisimmin 21-kanavainen kansainvälinen 10-20-järjestelmä, jossa mittauselektrodien 
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paikat on standardisoitu kallon anatomisten maamerkkien mukaan (kuva 1) (2). 

Elektrodien määrä kuitenkin voi vaihdella muutamasta jopa satoihin. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa käsittelemme virka-ajan ulkopuolella päivystyskäytössä olevaa niin 

kutsuttua EEG-myssyä, jossa on kahdeksan kiinteää kanavaa. High density EEG-

rekisteröinneissä taas käytössä on jopa 64-256 kanavaa, mutta menetelmälle on kliinistä 

käyttöä lähinnä epilepsiakirurgiapotilaiden evaluaatiossa (2). 

Epilepsiakirurgiaevaluaatiossa pyritään määrittämään hyvin tarkasti aivoalueet, joissa 

epileptinen kohtaus kehittyy. Tuolloin käytössä on invasiivisia menetelmiä, joilla 

ohitetaan kallon luiden ja muiden väliaineiden EEG-signaalia muovaava vaikutus. 

Stereo-EEG:ssä (SEEG) käytetään tikkumaisia syväelektrodeja, jotka asetetaan 

kirurgisesti aivokudokseen, subduraalielektrodit taas asetetaan aivokuoren pinnalle (3). 

 

Kuva 1. 10-20 -järjestelmän mukaiset elektrodipaikat 

 

2.2 EEG-indikaatiot 

EEG:tä käytetään epileptisten kohtausten havaitsemiseen, sekä antamaan tietoa 

epilepsian tyypistä, kohtauksen kestosta ja vasteesta hoidolle (4). Lisäksi EEG:llä 

voidaan tutkia aivojen valveen ja unen aikaista perustoimintaa ja reaktiivisuutta 

ärsykkeille. Päivystys-EEG:n tärkein tehtävä on diagnosoida tai poissulkea 

nonkonvulsiivinen status epilepticus (NCSE). EEG on ”golden standard” sekä 

konvulsiivisen että nonkonvulsiivisen status epilepticuksen (SE) diagnosoinnissa (5). 
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EEG:stä on hyötyä kliinisessä päätöksenteossa erityisesti epilepsiaan liittyvissä 

tilanteissa, hypoksisen enkefalopatian diagnosoinnissa sekä aivokuoleman toteamisessa 

(6). 

NCSE määritellään kohtaukseksi, joka kestää yli 30 minuuttia ja samanaikaisesti EEG:ssä 

näkyy epileptiformista purkausta (7, 8). NCSE:ta tulisi epäillä, kun potilaalla on jatkuva 

selittämätön tai fluktuoiva tajunnan tason alentuminen, ja epäilyn tulisi syntyä ja EEG-

tutkimus tulisi tehdä riittävän matalalla kynnyksellä tapausten aikaisen diagnosoinnin ja 

hoidon aloittamisen vuoksi (8). NCSE:n diagnosoinnin viivästyminen voi johtaa sydämen 

rytmihäiriöihin ja hermokudoksen vaurioihin, pahimmillaan pysyvään aivovaurioon (9). 

NCSE on tärkeä vaihtelevan tajunnantason syy kriittisesti sairailla potilailla. Erään 

tutkimuksen mukaan 19% aikuisista tehohoidon selittämättömistä koomapotilaista oli 

subkliinisiä kohtauksia nähtävissä EEG:ssä (10). Teho-osastolla päivystys-EEG:n avulla 

havaitaan NCSE, esimerkiksi mikäli yleistyneen konvulsiivisen status epilepticuksen 

(CSE) antiepileptisen hoidon jälkeen potilas ei palaa normaalitilaan tai potilaan 

tajunnantaso vaihtelee selittämättömästi (4). Kirjallisuuden mukaan CSE-potilailla, jotka 

hoidetaan tai joiden kouristukset loppuvat itsestään, jopa 12-53% nähdään 

nonkonvulsiivisia kohtauksia tai NCSE (11). EEG:stä on hyötyä teho-osastolla 

tajuttomien subaraknoidaalivuotopotilaiden hoidossa kliinisen tutkimuksen ollessa 

epäluotettava, sillä jopa 13% SAV-potilaista nähdään NCSE (4). Artikkelissa 

suositellaan, että potilaalle tehdään päivystys-EEG, mikäli potilas ei palaa 

toiminnalliseen perustilaansa 60 minuutin kuluessa antiepileptisen lääkkeen annosta (4). 

EEG:tä ei siis tarvita, kun potilaalla on yleistynyt CSE, sillä diagnoosi on kliininen, mutta 

kouristuskohtauksen sammuttua on usein tarpeellista erottaa edelleen jatkuva sähköinen 

kouristusaktiviteetti postiktaalitilasta tai lääkkeen aiheuttamasta enkefalopatiasta (4).  

Eräässä tutkimuksessa 16-kanavainen päivystys-EEG tehtiin potilaille (n=78), joilla oli 

tajunnan tason alenemaa, ja rekisteröinti auttoi määrittämään diagnoosin 52% potilaista 

ja muutti hoitoa 4% potilaista (12). Tutkimuksessa todettiin, että EEG auttoi 

varmistamaan diagnoosin 90% rekisteröinneistä ja poissulkemaan diagnoosin 10% 

rekisteröinneistä (12). 
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2.3 Status epilepticus  

Status epilepticus (SE) on niin neurologinen kuin systeeminen hätätila, johon liittyy 

merkittävä vammautumis- sekä kuolleisuusriski (13). SE määritellään tarpeeksi kauan 

kestäväksi kohtaukseksi tai sarjaksi kohtauksia, joiden välillä potilaan aivotoiminta ei 

palaa normaalitilaan (8, 13). Epilepsy Foundation ehdottaa määritelmänä SE:n kestoksi 

30 minuuttia, sillä tämän ajan ylittyessä syntyy hermokudoksen vaurioita (8, 14). 

Kuitenkin suurin osa epileptisistä kohtauksista sammuu spontaanisti 1-2 minuutissa (8), 

mutta kohtauksilla, jotka kestävät yli 5 minuuttia, on taipumusta kohtauksen 

pitkittymiseen (14). Statuksen esiintyvyys vuosittain on Amerikassa 18-41 ja Euroopassa 

10-16 (100 000 asukasta kohti) (8). Kokonaiskuolleisuus on arvioitu 19% ja 26% välille, 

ja kuolleisuuden riskiä lisää potilaan ikä, yleistynyt CSE, kohtauksen pitkittyminen yli 

30 minuuttia sekä etiologiana anoksia, hypoksia tai aivohalvaus (8, 13). 

 

2.3.1 Status epilepticus – Luokittelu 

Status epilepticus voidaan luokitella konvulsiiviseksi ja nonkonvulsiiviseksi statukseksi. 

Näiden lisäksi harvinaisempia kohtaustyyppejä ovat myokloninen SE, epilepsia partialis 

continua eli fokaalinen status, jossa tajunta voi olla kirkas, sekä toiminnalliset kohtaukset 

(13). Konvulsiivista SE:tä voidaan kutsua myös yleistyneeksi toonis-klooniseksi SE:ksi. 

Nonkonvulsiivinen kohtaus voidaan jakaa yleistyneeksi (tähän kuuluu myös absence-

status) ja paikalliseksi kohtaukseksi, toisaalta myös paikallisena alkanut kohtaus voi 

yleistyä (13-15). 

 

2.3.2 NCSE:n diagnoosi 

NCSE:n diagnoosin vaaditaan epileptiformiset muutokset EEG:ssä (8, 14), johon voidaan 

käyttää esimerkiksi Salzburgin kriteeristöä (16). Salzburgin kriteerit listaavat useita 

NCSE:lle tyypillisiä EEG-piirteitä. Suurin osa NCSE-potilaista täyttää useamman 

kohdan, sillä kriteerit on luotu siten, että mahdollisimman vähän relevantteja löydöksiä 

jää huomaamatta. Salzburgin kriteereillä on erään retrospektiivisen tutkimuksen mukaan 

korkea diagnostinen tarkkuus, etenkin kun potilaalla on kliininen epäily NCSE:stä (16). 
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NCSE:n kliininen kuva on usein epäspesifi; tyypillisesti tajunnantason alenemaa, johon 

voi liittyä hienovaraisia motorisia oireita, kuten raajojen nykinöitä tai sakkadisia 

silmänliikkeitä (8, 16). Yleisin syy epäillä NCSE:tä ja tilata EEG-tutkimus onkin juuri 

yhtäkkisesti alkanut epäselvä tajunnantason vaihtelu (17). Eräiden julkaisujen mukaan 

NCSE esiintyy jopa 25% potilaista akuutti- ja neurologian päivystyksissä, joilla on 

tajunnan tason muutoksia ja epätavallista käyttäytymistä (7). NCSE-potilaan 

tunnistaminen kaikkien tajunnantasoltaan vaihtelevien potilaiden joukosta ilman EEG:tä 

on jopa mahdotonta. Eräässä tutkimuksessa huomattiin, että useista kliinisistä muuttujista 

anamneesissa, statuksessa tai laboratoriokokeissa ainoastaan korkea ikä assosioitui 

korkeampaan nonkonvulsiivisten kohtausten riskiin (9). 

 

2.3.3 Status epilepticus – Patofysiologia ja etiologia 

Status epilepticuksen patofysiologia ei ole vielä täysin ymmärretty, mutta eläinmallien 

avulla on saatu selville joitakin perusmekanismeja. Normaalisti keskushermoston 

endogeeniset inhiboivat mekanismit päättävät hermosolujen yhtäaikaisesta 

aktivoitumisesta aiheutuvan yksittäisen kohtauksen ja estävät sitä kehittymästä 

statustasoiseksi. Kuitenkin esimerkiksi liiallinen kohtauksenaikainen eksitaatio tai 

kohtauksen pysäyttävien mekanismien häiriö tai puuttuminen voivat estää inhibition, 

jolloin kyseessä on status epilepticus. (8) 

Status epilepticuksen etiologia jaetaan akuuttiin ja krooniseen (8). Akuutteja syitä ovat 

yleisyysjärjestyksessä aivohalvaukset, metaboliset häiriöt, hypoksis- ja anoksis-

iskeemiset vauriot, systeemiset infektiot, traumat, päihteet ja lääkkeet, 

keskushermostoinfektiot sekä keskushermostoverenvuodot. Kroonisia syitä ovat liian 

matala antiepileptisen lääkkeen annos, krooninen epilepsia, alkoholin väärinkäyttö, 

aivokasvaimet sekä vasta-ainevälitteiset mekanismit. Status epilepticuksen taustalla voi 

olla lisäksi mm. idiopaattisia tai periytyviä syitä. (8, 13) 
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2.3.4 Status epilepticuksen hoito 

SE:n hoidossa tärkeää on nopea tunnistaminen, hoitosuositusten mukainen hoito sekä 

mahdollisten komplikaatioiden ehkäiseminen (13). Nopealla tunnistamisella ja 

välittömällä hoidolla ehkäistään sekä kuolemia että parannetaan hoitotuloksia (5).  

Hoidon tarkoituksena on estää jatkuvan epileptiformisen aktiviteetin aiheuttama 

aivovaurio sekä systeemiset, metaboliset ja kardiovaskulaariset muutokset (15). 

Kohtauksen ensihoidossa turvataan peruselintoiminnot varmistamalla ilmatie, antamalla 

lisähappea, avustamalla sydämen ja keuhkojen toimintaa sekä avaamalla iv-yhteys (15). 

Epilepsiakohtauksen hoidon kulmakiviä ovat bentsodiatsepiinit toistetusti sekä 

antiepileptiset lääkkeet (8). Retrospektiivisessä tutkimuksessa saatiin selville, että 

ensimmäisen linjan lääkehoito sammutti yleistyneen SE:n 60% tapauksista (n=154), kun 

lääkehoito annettiin 30 minuutin kuluessa kohtauksen alusta, mutta lääkkeen teho 

heikkeni sen myötä, mitä kauemmin kohtaus oli kestänyt (18), joten kohtauksen nopea 

hoito on tärkeää. Mikäli status epilepticus ei tällä lääkehoidolla sammu, niin 

konvulsiivisessa SE:ssä edetään nopeasti anestesiaan, jolla pyritään ehkäisemään 

hermokudoksen vaurioita ja pitkittyneisiin kohtauksiin liittyvää lääkeresistenssiä, kun 

taas NCSE:ssä mieluummin toistetaan toisen linjan lääke (8). NCSE ei yleensä aiheuta 

henkeä uhkaavia koko kehon toimintahäiriöitä, kuten konvulsiivinen SE (8). 

Konvulsiivinen status tulisi hoitaa lääkkeellisesti 5 minuutissa kohtauksen alusta (8). 

Käypä hoito -suosituksen mukaisesti Suomessa käytetään ensisijaisesti diatsepaamia tai 

loratsepaamia i.v. (19). Hoitosuositusten mukaisia toisen vaiheen lääkevaihtoehtoja ovat 

fosfenytoiini tai fenobarbitaali, kolmannessa vaiheessa tiopentaali, propofoli tai 

midatsolaami (19). Kliinisessä käytössä toisen linjan lääkkeenä on alettu suosia nykyään 

uudempia iv-epilepsialääkeitä lakosamidia ja lamotrigiiniä bradykardiaa aiheuttavan 

fosfenytoiinin sijasta (HYKSin sisäinen ohjeistus). 

 

2.4 EEG-kanavien lukumäärä 

International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) suosittelee standardi-EEG-

rekisteröintiin 25 kanavaa, jotta saadaan riittävä näkyvyys myös mesialisiin 

temporaalisiin rakenteisiin, ja esittää ehdottoman alarajan vähintään 19 kanavasta, jotta 
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saataisiin riittävä kattavuus eri aivoalueille (2). Eräässä 16-kanavaista päivystys-EEG:tä 

käsittelevässä tutkimuksessa todettiin, että 61% rekisteröinneistä oli hyödyllisiä (n=174) 

ja 12% saatiin tukea diagnoosille (n=34) (6). Toisessa 53 potilaan aineiston tutkimuksessa 

16-kanavainen EEG oli poikkeava 94% potilaista (n=50) ja EEG oli hyödyllinen 85% 

(n=45), vaikka yleistynyt NCSE todettiin 9 potilaalla ja paikallisia epileptiformisia 

ilmiöitä 3 potilaalla (17).  

 

2.4.1 Redusoitu kanavamäärä - Hyödyt 

Päivystys-EEG:llä tutkittaviin tiloihin liittyy sairastavuutta ja kuolleisuutta (6). Kaikissa 

sairaaloissa ei ole mahdollista ylläpitää ympärivuorokautista täysikanavaisen EEG:n 

saatavuutta. Tällöin voidaan käyttää EEG-myssyä. Redusoidun elektrodimäärän myssyt 

voidaan asettaa päivystyspoliklinikan tai valvontaosaston hoitajien toimesta, ja tällöin 

NCSE:n poissulku tai diagnosointi ei ole riippuvainen virka-ajasta. Myssy-EEG-

tutkimuksilla on täysikanavaista EEG:tä parempi saatavuus ja tutkimus voidaan tehdä 

mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Fokaalistatus on usein temporaalilohkossa, jonka 

alueen 8-kanavaisen myssyn elektrodit tarvittaessa kattavat. Yleistynyt status nähdään 

myös vähemmällä kanavamäärällä. 

 

2.4.2 Redusoitu kanavamäärä – Rajoitteet 

Kanavien määrän vähentyessä menetetään myös informaatiota, joka voisi olla 

välttämätöntä tiettyjen aktiviteettien havaitsemiseen ja lokalisaatioon (2). Huomaamatta 

voi jäädä erityisesti syvemmällä aivoissa tapahtuva epileptinen aktiviteetti. Aivoissa on 

siis alueita, joita myssy ei kata. Aiemmissa tutkimuksissa on verrattu täysikanavaisen ja 

redusoidun EEG-mittauksen tuloksia. Niiden mukaan 7-kanavainen EEG tunnisti 

epileptisen kohtauksen 93% herkkyydellä, 4-kanavainen 68% herkkyydellä ja 

yksikanava-EEG vain 40% herkkyydellä standardi-21-kytkentään verrattuna (4). 

Ympärivuorokautisen täysikanavaisen päivystys-EEG-palvelun ylläpito on kallista, sillä 

se vaatii ammattitaitoisen, alalle koulutetun hoitohenkilökunnan sekä asiantuntevat 

lausujat. Suomessa KNF on yhä pieni ala, joten erikoislääkäreiden ja hoitajien määrä sekä 
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taloudelliset resurssit ja niiden priorisointi rajoittavatkin usein päivystys-EEG:n 

saatavuutta (6).  

 

2.5 EEG-käytännöt HUSissa 

10-20 -järjestelmän mukainen elektrodien oikeaoppiseen asettamiseen tarvitaan koulutus, 

joten täysikanavaisen rekisteröinnin tekemiseen vaaditaan kliinisen neurofysiologian 

hoitaja. KNF-hoitajaa ei aina ole saatavilla, kun EEG-rekisteröinti pitäisi tehdä. Tällöin 

on mahdollista käyttää redusoidun kanavamäärän EEG-myssyä, jonka käyttö on 

yksinkertaisempaa ja onnistuu pienellä lisäkoulutuksella muiltakin kuin KNF-hoitajilta. 

HUSissa tähän tarkoitukseen on käytössä suppea 8-kanavainen tutkimusmyssy (kuva 2). 

Osastolla hoitaja voi siis asettaa myssyn potilaalle ja nykyisen käsityksen mukaan sillä 

saadaan riittävällä tarkkuudella diagnosoitua tai poissuljettua epileptinen kohtaus.  

 

Kuva 2. KNF-osastolla käytössä oleva elektrodimyssy (Kuva: HUS KNF Meilahti/Kirsti 

Saarela) 
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2.5.1 Elektrodimyssyt 

8-kanavaiset myssy-EEG-rekisteröinnit ovat olleet käytössä HUSissa joulukuusta 2013 

lähtien. Lisäksi HUSissa tehdään virka-ajan ulkopuolella pitkäaikais-EEG-

rekisteröintejä, joista on mahdollista saada lääkärin lausunto virka-aikaan sekä iltaisin. 

Pitkäaikaisrekisteröinnit voivat jatkua jopa useita vuorokausia. Elektrodien paikat ovat 

10-20 järjestelmän mukaisesti vasemmalla Fp1, F3, C3, P3, O1 ja oikealla Fp2, F4, C4, 

P4, O2. Huhtikuussa 2019 keskimmäisiä elektrodeja siirrettiin lateraalisemmin, puoli 

elektrodimittaa alaspäin, joten uudet paikat ovat 10-10 -järjestelmän mukaisesti Fp1, F5, 

C5, P5, O1 sekä Fp2, F6, C6, P6, O2 (kuva 3). Elektrodien siirto tehtiin, jotta suppea 8-

kanavainen myssy-EEG kattaisi paremmin aivojen temporaalisia osia, jossa usein 

nähdään fokaalistatuksia. 

  

Kuva 3. Myssy-EEG:n elektrodipaikat. Sinisellä merkattu alkuperäiset elektrodipaikat, 

vihreällä nykyiset. 

 

2.5.2 Päivystys-EEG:t virka-aikana 

Päivystys-EEG saadaan tilattua Meilahden sairaalassa 21-kanavaisena arkipäivinä klo 8-

14.30 ja rekisteröinti pyritään saada valmiiksi klo 16 mennessä. Kiireellisyysasteesta 

riippuen, kaksi kliinisen neurofysiologian hoitajaa on valmiina lähtemään potilaan luo 

jopa välittömästi. KNF-hoitaja tekee rekisteröinnin aikana aktivaatioita, mm. puheelle, 
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äänelle ja kivulle, minkä avulla arvioidaan EEG:n reaktiivisuutta. Rekisteröinti siirtyy 

reaaliaikaisena verkkoon. Kliininen neurofysiologi tulkitsee ja lausuu sen osastolta etänä, 

sekä tarvittaessa käy fyysisesti potilaan luona rekisteröinnin aikana. KNF-hoitajat ovat 

yleensä käytettävissä vain virka-ajan puitteissa.  

 

2.5.3 Päivystys-EEG:t virka-ajan ulkopuolella 

Virka-ajan jälkeen sekä viikonloppuisin klo 23 asti (su klo 22 asti) osastolla paikallinen 

hoitaja tekee rekisteröinnin EEG-myssyllä paikan päällä, ja KNF-lääkäri lausuu sen 

kotoaan etänä. KNF-lääkäri soittaa kliinikolle rekisteröinnin tuloksista ja voi suositella 

jatkotutkimuksena täysikanavaista EEG-kontrollia tehtäväksi. EEG-kontrolli voidaan 

tehdä virka-aikaan seuraavana arkipäivänä tai sunnuntaina. Aiemmin sunnuntaisin klo 9-

13 osastolla oli KNF-hoitaja valmiudessa tekemään päivystys-EEG:n 21-kanavaisena 

normaaliprotokollalla. Syyskuussa 2019 tämä varallaolo-sunnuntaipäivystys-EEG 

muutettiin hälytystyöksi. Tarpeen tullen hoitaja voidaan hälyttää paikalle sunnuntaina klo 

10-16 välisenä aikana ja hän tekee rekisteröinnin täysikanavaisena. EEG saadaan 

verkkoon heti rekisteröinnin alettua, lääkäri tulkitsee ja lausuu rekisteröinnin etänä. 

 

2.5.4 Yöaikainen myssy-EEG 

Öisin kliinisen neurofysiologin lausuntoa ei ole saatavilla. Tällöin tutkimus tehdään 

osastolla, hoitava lääkäri tarkastelee käyrää itse ja tekee sen mukaiset hoitopäätökset ja 

voi pyytää konsultaationa lausuntoa neurofysiologilta seuraavana päivänä. 

 

2.6 Pilottitutkimus 

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa on tehty tutkimus 8-kanavaisista myssy-EEG:stä 

2017, tällöin käsiteltiin potilastapauksia joulukuusta 2013 heinäkuuhun 2016 (1). 32 

kuukauden ajanjaksolla virka-ajan ulkopuolella 8-kanavainen EEG tehtiin 79 potilaalle, 

jotka olivat iältään keskimäärin 59 vuotiaita (vaihteluväli 18-91). 55 potilaalla (70%) oli 
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poikkeava EEG, status epilepticus diagnosoitiin 16% (n=13); 11% paikallisia ja 5% 

yleistyneitä. Viikon sisällä tehty täysikanavainen EEG oli poikkeava 91% tapauksista. (1) 

 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen katsaus siitä, miten Meilahden sairaalan 

myssy-EEG:n nykyiset käytännöt toimivat ja onko aiemmin tehdyillä kanavamuutoksilla 

ollut vaikutusta löydöksiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten toimintaa voisi jatkossa 

optimoida nykyisen tiedon valossa.  

 

 3.1 Spesifejä tutkimuskysymyksiä  

• Mikä on myssy-EEG:n osuus kaikista päivystys-EEG-tutkimuksista?  

• Onko trendejä rekisteröintien kuukausittaisissa tai vuosittaisissa 

lukumäärissä?  

• Erottuvatko lomakaudet (kesä-heinäkuu) pyydettyjen rekisteröintien 

määrien suhteen? 

• Mihin kellonaikoihin rekisteröintejä pyydetään? 

• Kuinka suuressa osassa rekisteröintejä löydetään status epilepticus?  

• Kanavien siirto temporaalisuuntaan tehtiin huhtikuussa 2019. Näkyykö 

muutoksen jälkeen lausunnoissa prosentuaalisesti enemmän statuksia?  

• Onko myssy-EEG:n jälkeen tehty myös täysikanavainen EEG (7vrk sisällä 

myssystä) ja onko löydös sama? 

• Ovatko aiemman ja tämän tutkimuksen tulokset samansuuntaiset? 

 

 

 



 

 

12 

3.2 Lisäkysymykset 

Halusimme selvittää millainen tarve myssy-EEG:lle on ollut ajanjaksolla huhtikuusta 

2018 maaliskuuhun 2020, etenkin myöhäisiltoina ja öisin. Voidaanko olettaa, että SE-

löydösten prosentuaalinen osuus muuttuisi oleellisesti, mikäli täysikanava-EEG voitaisiin 

tehdä diagnoosin tueksi jokaiselle EEG-indikaatiot täyttävälle potilaalle 

ympärivuorokautisesti? Saadaanko riittävän tarkka diagnoosi myssy-EEG:n perusteella? 

Ilmeneekö tutkimuksen tulosten perusteella tarve tehdä muutoksia nykyisiin 

käytäntöihin? Päivystysasetuksessa vaaditaan päivystysyksiköltä riittävät kliinisen 

neurofysiologian palvelut tarvittaessa etäkonsultaation tuella.  Saadaanko tutkimuksessa 

viitteitä siitä, että nykyiset valmiudet ovat tai eivät ole riittävät? 

 

 

4 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimus on retrospektiivinen arkistotutkimus. Tutkimus tehtiin Meilahden sairaalan 

kliinisen neurofysiologian osastolla. QPati -tietojärjestelmästä (QPati – Kliinisten 

patologian laboratorioiden tietojärjestelmä, Tieto.com) haettiin kaikki HUSin alueen 

potilaat, joille on tehty 8-kanavainen myssy-EEG virka-ajan ulkopuolella ajanjaksolla 

huhtikuusta 2018 maaliskuuhun 2020. Lähetteet luettiin läpi ja vaadittiin, että 

kysymyksenasettelussa pyydetään statuksen poissulkua tai kysytään epileptisestä 

aktiviteetista. Hakutuloksista poistettiin EEG:n pitkäaikaisrekisteröinnit. Samoin 

joukosta poistettiin muut paitsi akuutein rekisteröinti, mikäli samalle henkilölle on tehty 

saman sairaalajakson aikana useita samaan akuuttijaksoon liittyviä rekisteröintejä. 

Hakutulokset jaoteltiin iltapäivystystutkimuksiin ja yörekisteröinteihin. 

Iltapäivystystutkimukset on tehty arkisin virka-ajan jälkeen klo 16-23, lauantaisin klo 10-

23 välillä, sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 10-22 välillä ja niistä on saatu välittömästi 

kliinisen neurofysiologin lausunto. Yörekisteröinnillä tarkoitetaan yöllä rekisteröityä 

myssy-EEG:tä, josta on saatu seuraavana arkipäivänä kliinisen neurofysiologin lausunto. 

Yörekisteröintejä oli tehty vain 12 kertaa ajanjaksolla, eikä niitä käsitelty lainkaan 

pilottitutkimuksessa, joten niiden tarkastelu ulotettiin heinäkuulle 2016.  
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Potilastietojärjestelmästä kerättiin tietoja, kuten potilaan ikä, lähetteen päivämäärä ja 

kellonaika sekä lausunto. EEG-rekisteröintejä ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu, vaan 

luotettiin KNF-erikoislääkärin aiemmin tekemään lausuntoon. Tarkistettiin myös, oliko 

potilaasta tehty samalla sairaalajaksolla täysikanavainen EEG, ja mikäli oli, niin kirjattiin 

päivä ja verrattiin tutkimusten lausuntoja. Yörekisteröintien kohdalla katsottiin myös 

Uranus-potilastietojärjestelmästä (Uranus Miranda, CGI Suomi Oy) tekstit kyseiseltä 

yöltä: miten kliinikko oli tulkinnut EEG:tä ja mitä toimenpiteitä oli tehty. Tiedot koottiin 

taulukkolaskentaohjelmaan (Microsoft Excel). 

Myssy-EEG-lausunnot jaoteltiin löydösten mukaan: normaali, yleishäiriö, anestesia, 

Herpes Simplex enkefaliitti (HSE), yleistynyt status epilepticus (GSE), paikallinen status 

epilepticus (FSE) sekä interiktaali-/postiktaalitila. Myöhemmin tehdyt täysikanava-

EEG:t jaoteltiin luokkiin ei tehty, normaali, yleishäiriö, purkaus tai sen jälkitila, fokaali 

purkaus tai sen jälkitila, ei-epileptinen paikallishäiriö sekä interiktaalitila. Mikäli potilas 

sopi useampaan kategoriaan, valittiin kliinisen tilanteen kannalta merkittävin luokka. 

Tärkein myssy-EEG:stä nähtävä asia on, että onko potilaalla SE vai ei. Määritelmän 

mukaan postiktaalitilassa potilaalla on ollut purkaus, joka on mennyt juuri ohi. Käyrällä 

voi näkyä periodisesti piikkejä, mutta niin harvalla taajuudella, että sitä ei lasketa 

jatkuvaksi purkaukseksi. Interiktaalitilassa taas piikkejä tai muita epileptiformisia 

ilmiöitä näkyy epäsäännöllisesti. Jos potilas oli burst-suppressiossa, niin luokaksi valittiin 

anestesia.  

Data analysoitiin SPSS -tilasto-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics version 25). Tilastolliset 

tunnusluvut saatiin χ2 -testillä. 

 

 

5 Tulokset 

5.1 Virka-ajan ulkopuoliset päivystys-EEG:t 

Päivystysrekisteröintejä tehtiin virka-aikaan 1307 kertaa ja iltapäivystysaikaan 160 kertaa 

tarkastelemallamme ajanjaksolla huhtikuusta 2018 maaliskuuhun 2020. 



 

 

14 

Iltapäivystysrekisteröintejä oli siis 11% kaikista päivystysrekisteröinneistä ja niitä tehtiin 

noin 6,7 kertaa kuukaudessa. Iltapäivystysrekisteröinti tehtiin 160 potilaalle, joista naisia 

oli 80, keskimääräinen ikä oli 60 vuotta, mediaani 62 vuotta, vaihteluväli 16-88 vuotta. 

Vähiten rekisteröintejä tehtiin alle 20-vuotiaille. Tyypillisesti potilaat olivat 60-79 -

vuotiaita (kuva 4), mikä sopii siihen, että tutkitusti korkea ikä on ainoa NCSE:n 

ennustetekijä (9). 

 

Kuva 4. Iltapäivystyspotilaiden ikäjakauma 

 

5.1.1 Myssy-EEG-tutkimusten ajallinen jakautuminen 

Rekisteröintejä tehtiin melko tasaisesti arkipäivinä, viikonlopun (la-su) hieman 

korostuessa. Yleisimmin rekisteröinti tehtiin lauantaina (34 kpl) (kuva 5). 

Kuukausitasolla rekisteröintien vaihtelu oli suurta. Eniten rekisteröintejä tehtiin 

tammikuussa 2019, kesäkuussa 2019 ja heinäkuussa 2019, 12 kpl kunkin kuukauden 

aikana, vähiten kesäkuussa 2018, helmikuussa 2019 ja huhtikuussa 2019, 3 kpl 

kuukaudessa (kuva 6). Vapaapäivinä, eli viikonloppuina ja arkipyhinä, rekisteröintejä 

pyydettiin eniten klo 14-15 ja klo 20-21. Arkipäivisin taas kysyntä oli melko tasaista 

välillä 16-22 (kuva 7). Yhdessä tapauksessa rekisteröinti oli tehty illalla, KNF-lääkäri oli 

heti katsonut rekisteröinnin läpi ja kertonut tulokset puhelimitse hoitavalle lääkärille, 

mutta lähete ja lausunto oli kirjoitettu vasta seuraavana aamuna. 
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Kuva 5. Myssy-EEG:t viikonpäivän mukaan jaoteltuna  

 

Kuva 6. Myssy-EEG:n kuukausittaiset lukumäärät 

 

Kuva 7. Myssy-EEG-pyyntöjen jakautuminen kellonajan mukaan 
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5.1.2 Myssy-EEG-löydökset 

Myssyrekisteröintien löydökset olivat yleishäiriö (n=59, 37%), normaalilöydös (n=37, 

23%), interiktaalinen aktiviteetti (n=29, 18%) ja ei-epileptinen paikallishäiriö (n=18, 

11%). Selvästi harvinaisempia löydöksiä olivat anesteettien aiheuttama burst-suppressio 

(n=7, 4,4%), fokaalinen status epilepticus (n=7, 4,4%) ja yleistynyt status epilepticus 

(n=3, 1,9%). Status epilepticuksia löytyi yhteensä 10 (6,3%). Epileptiformista 

aktiviteettia näkyi 39 tapauksessa, eli 24% rekisteröinneistä. (kuva 8) 

 
 
Kuva 8. Myssy-EEG-rekisteröintien löydökset  

 

5.1.3 Kanavien siirron vaikutus myssylöydöksiin  

Ensimmäisen tarkastelemamme vuoden aikana 4/2018-3/2019 rekisteröintejä tehtiin 72, 

kun taas toisen vuoden aikana 4/2019-3/2020 temporaalisuuntaan siirretyillä 

elektrodipaikoilla rekisteröintejä tehtiin 88 kappaletta. Valtaosassa rekisteröintejä näkyi 

yleishäiriö, normaali löydös tai interiktaali-ilmiöitä. Eniten muuttuneet löydökset olivat 

yleishäiriöiden määrän kasvu 21:sta 38:aan, eli prosentuaalisesti 29%:sta 43%:iin, sekä 

GSE:n lukumäärän kasvaminen nollasta kolmeen (kuva 9).  
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Kuva 9. Myssy-EEG-löydökset ennen elektrodipaikkojen muutosta ja sen jälkeen 

 

Status epilepticuksia (GSE ja FSE yhteenlaskettuna) löytyi ensimmäisen vuoden aikana 

4 (5,6%) ja toisen vuoden aikana 6 (6,8%) (p=0,74), eli elektrodien paikan siirtäminen ei 

vaikuttanut statusten löytymiseen merkittävästi. 

Yleishäiriöitä ensimmäisenä vuonna löytyi 21 (29%) ja toisena vuonna 38 (43%) 

(p=0,068). Elektrodipaikkojen siirtäminen temporaalisemmin vaikuttaa lisänneen 

yleishäiriöiden löytymistä sen verran, että tilastollinen trendi on nähtävissä. 

 

5.2 Myssy-EEG ja täysikanavakontrolli 

Myssyrekisteröinneistä 41 (26%) kontrolloitiin täysikanava-EEG:llä. Lähes puolet niistä 

tehtiin seuraavana päivänä. Viive oli keskimäärin 2 päivää (vaihteluväli 1-6 vrk). (kuva 

10)  
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Kuva 10. Päivien lukumäärä myssy- ja kontrollirekisteröinnin välillä 

 

43% myssy-EEG:ssä näkyneistä FSE:stä kontrolloitiin, lisäksi kontrolloitiin 41% 

interiktaalilöydöksistä ja 28% ei-epileptisistä paikallishäiriöistä. Rekisteröintejä, joissa 

näkyi GSE tai vain anesteettien aiheuttama lääkevaikutus, ei kontrolloitu lainkaan. 

(taulukko 1) 

EEG-löydös ei kontrolloitu 

(lkm) 

kontrolloitu 7vrk 

sisällä (lkm) 

yhteensä (lkm) 

normaali 29 8 37 

yleishäiriö 46 13 59 

anestesia 7 0 7 

GSE 3 0 3 

FSE 4 3 7 

interiktaali 17 12 29 

ei-epileptinen 

paikallishäiriö 

13 5 18 

yhteensä 119 41 160 

Taulukko 1. Myssy-EEG:n kontrollirekisteröinnin toteutuminen 
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5.2.1 Myssylöydöksen ja täysikanavakontrollin vertailu 

Potilailla, joilla myssy-EEG oli lausuttu normaaliksi tai yleishäiriöksi, suurimmalla osalla 

löydös oli sama täysikanavakontrollissakin. Kaikki myssy-EEG:ssä todetut FSE:t olivat 

ohittuneet, eikä täysikanavakontrollissa näkynyt enää epileptiformista. Inter-

/postiktaalilöydöksen täysikanavakontrollilöydöksissä oli eniten hajontaa. (taulukko 2)  

Kahdella potilaalla oli myssy-EEG:ssä näkynyt inter- tai postiktaalilöydös, mutta 

täysikanavakontrollissa olikin fokaali purkaus tai sen jälkitila. Näiden tapausten EEG-

lausunnot sekä potilasasiakirjamerkinnät katsottiin vielä läpi, mutta niiden perusteella 

kontrollilöydöksellä ei ollut ristiriitaa myssy-EEG:n kanssa. Toisen tapauksista selittää 

ilmeisesti SE:n relapsoiminen lääkityksen purkamisen jälkeen. Toisessa tapauksessa taas 

potilaalla näkyi kummassakin EEG-rekisteröinnissä SE:n jälkitila. 

Myssylöydös normaali 
(lkm) 

yleishäiriö 
(lkm) 

fokaali 
purkaus tai sen 
jälkitila (lkm) 

paikallis-
häiriö 
(lkm) 

interiktaali 
(lkm) 

yhteensä 
(lkm) 

normaali 6 1 0 1 0 8 
yleishäiriö 2 8 0 2 1 13 
FSE 0 2 0 1 0 3 
interiktaali 2 1 2 5 2 12 
ei-
epileptiforminen 
paikallishäiriö 

2 0 0 3 0 5 

yhteensä 12 12 2 12 3 41 
 

Taulukko 2. Iltapäivystys-myssylöydösten täysikanavakontrollilöydökset. Punaisella 

merkitty tapaukset, jotka vaatineet lähempää tarkastelua 

 

5.3 Yörekisteröinnit 

Yörekisteröintejä tarkasteltiin kesäkuun 2016 lopusta maaliskuun 2020 loppuun. Tuon 42 

kuukauden aikana myssy-EEG:tä tehtiin 31 kertaa, eli keskimäärin 0,7 kertaa 

kuukaudessa. Potilaista naisia oli 15. Potilaat ovat tyypillisesti iältään 40-79 -vuotiaita 

(kuva 11). Tutkimuksia tehtiin eniten klo 23-2:59, sekä klo 5-5:59. 8 rekisteröintiä, eli 

26% kaikista yörekisteröinneistä, tehtiin jo iltapäivystystuntien aikana, eli ennen klo 23 

                                          Täysikanava-EEG-löydös 
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(kuva 12). Puolessa tapauksista rekisteröinti tehtiin iltapäivällä, mutta niistä päätettiin 

pyytää lausunto konsultaationa vasta yöllä. Kolmessa tapauksessa syynä oli tekninen 

ongelma, jonka vuoksi neurofysiologi pääsi katsomaan rekisteröintiä ja antamaan 

lausunnon siitä vasta seuraavana päivänä. Yhdessä tapauksessa syy lausunnon 

viivästymiselle ei selvinnyt. Viikonloppuöinä tehtiin vähemmän yörekisteröintejä kuin 

arkipäivien välisinä öinä (kuva 13). 

 

Kuva 11. Yörekisteröintipotilaiden ikäjakauma 

 

Kuva 12. Yörekisteröintien aloitusajat 
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Kuva 13. Yörekisteröintien tekoajankohta 

 

5.3.1 Yörekisteröintien löydökset 

Yörekisteröinneissä näkyi eniten yleishäiriöitä (kuva 14). Kaksi fokaalista status 

epilepticusta saatiin kiinni, mutta yhtäkään yleistynyttä SE:tä ei nähty. Yksi rekisteröinti 

lausuttiin epävarmana löydöksenä, tällöin ei voitu erottaa, onko käyrällä näkyvissä 

silmänliikeartefaktaa vai epileptiformisia aaltomuotoja. Tuossa tapauksessa 

täysikanavarekisteröinnissä ei näkynyt epileptiformista.  

 

Kuva 14. Yöllä rekisteröityjen myssy-EEG:iden löydökset 
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5.3.2 Kliinikon tulkinta myssy-EEG:stä 

Kliinikko katsoi EEG-käyrän yöllä ja kirjasi potilastietojärjestelmään arvionsa 

rekisteröinnin purkauksellisuudesta sekä päätöksen hoitaa tai olla hoitamatta tilannetta 

status epilepticuksena.  Potilastietojärjestelmän merkintöjen mukaan kliinikko tulkitsi 

yöllä rekisteröidyn EEG-käyrän purkaukselliseksi vain yhdessä tapauksessa 31 

yörekisteröinnistä. Tällöin kyseessä oli KNF-lääkärin mukaan FSE. Kun kliinikko ei 

nähnyt EEG:ssä purkauksellista eikä hoitanut potilasta SE:nä, ei myöskään KNF lääkäri 

lausunut SE:tä. Osassa tapauksista kliinikko ei nähnyt selkeää purkauksellista EEG:ssä, 

mutta päätti silti hoitaa potilasta antiepilepteillä. Tuolloin yhdessä tapauksessa kyseessä 

oli FSE, jolloin kliinikko kuitenkin hoiti potilaan asianmukaisesti. (taulukko 3) 

EEG-löydös Purkauksellinen 
(lkm) 

Ei 
purkauksellista 
(lkm) 

Ei selkeää, 
mutta lääkitty 
silti (lkm) 

yhteensä 
(lkm) 

normaali 0 3 0 3 
yleishäiriö 0 10 4 14 
anestesia 0 1 0 1 
HSE 0 1 0 1 
FSE 1 0 1 2 
interiktaalinen 0 1 3 4 
ei-
epileptiforminen 
paikallishäiriö 

0 3 2 5 

epävarma löydös 0 1 0 1 
yhteensä 1 20 10 31 

Taulukko 3. Kliinikon tulkinta eri EEG-löydöksistä. Punaisella merkitty kliinikon EEG-

virhetulkinta. 

 

5.3.3 Täysikanavakontrolli 

17 yörekisteröintiä (55%) kontrolloitiin jälkeenpäin täysikanavaisena. Kolmen potilaan 

kohdalla myssy-EEG:ssä nähtiin inter- tai postiktaalilöydös, mutta 

täysikanavakontrollissa potilaalla oli fokaali purkaus tai sen jälkitila. Näiden tapausten 

lähetteet ja lausunnot tarkasteltiin vielä erikseen, mutta virhetulkintaan viittaavaa ei ollut. 

Yksi rekisteröinneistä jäi epävarmaksi, mutta täysikanavarekisteröinnissä epileptistä 

aktiviteettia ei nähty. (taulukko 4) 
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                                   Täysikanava-EEG-löydös 
Myssy-löydös ei tehty 

(lkm) 
normaali 
(lkm) 

yleishäiriö 
(lkm) 

fokaali purkaus 
tai sen jälkitila 
(lkm) 

paikallishäiriö 
(lkm) 

yhteensä 
(lkm) 

normaali 1 1 0 0 1 3 
yleishäiriö 10 1 2 0 1 14 
anestesia 1 0 0 0 0 1 
HSE 1 0 0 0 0 1 
FSE 1 0 0 0 1 2 
interiktaalinen 0 0 0 3 1 4 
ei-
epileptiforminen 
paikallishäiriö 

0 0 1 0 4 5 

epävarma 
löydös 

0 0 1 0 0 1 

yhteensä 14 2 4 3 8 31 

Taulukko 4. Yöllä rekisteröidyn myssy-EEG:n löydös ja täysikanavakontrollilöydös. 

Punaisella merkitty epävarma myssy-EEG-löydös sekä tapaukset, jotka vaatineet 

lisätarkastelua 

 

5.4 Vertailu pilottitutkimuksen tuloksiin 

Verrattuna aiempaan myssy-EEG-tutkimukseen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa 

Meilahdessa (1), tehtyjen myssy-EEG:iden lukumäärä on kasvanut. Vuosina 2013-2016 

tarkastellulla 32 kuukauden ajanjaksolla oli tehty iltapäivystys-EEG 79 potilaalle, kun 

nyt 24 kuukauden aikana tutkimus tehtiin 160 potilaalle. Tutkittujen potilaiden 

keskimääräinen ikä on pysynyt samana. Sukupuolijakauma on hieman tasoittunut, 

miesten suhteellisen osuuden hieman kasvaessa.  

Aiemmassa tutkimuksessa myssy-EEG:ssä näkyi eniten yleishäiriöitä tai toiminnan 

hidastumista (32%) sekä normaalilöydöksiä (30%). Status epilepticuksia oli 16% (n=13), 

näistä fokaalistatuksia oli 11% (n=9) ja yleistyneitä statuksia 5% (n=4). 

Interiktaalilöydöksiä oli 5%. Myssy-EEG ei tuolloin jättänyt huomaamatta yhtään 

statusta eikä antanut yhtään väärää positiivista tulosta, ja tämänkin tutkimuksen tulokset 

ovat samansuuntaiset. Suurin muutos onkin statusten suhteellisen osuuden väheneminen 

merkittävästi (p=0,012). SE-löydösten absoluuttinen lukumäärä on kuitenkin pysynyt 

suunnilleen samana. 
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Yhteistä pilottitutkimuksella ja tällä tutkimuksella on, että epileptiformisia löydöksiä 

nähtiin varsin vähän, vain vajaassa neljäsosassa rekisteröintejä. Valtaosassa 

rekisteröintejä nähdään edelleen normaalilöydöksiä ja yleishäiriöitä. 

  

Kuva 15. Pilottitutkimuksen ja tämän tutkimuksen löydökset osuuksina kaikista 

rekisteröinneistä. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa 79:stä myssy-EEG:stä 33 rekisteröintiä (41%) kontrolloitiin 

täysikanavaisena, kun tässä tutkimuksessa 160:sta vain 41 kontrolloitiin (26%) 

(p=0,011).  

 

 

6 Pohdinta 

6.1 Virka-ajan ulkopuoliset päivystys-EEG:t 

6.1.1 Vain murto-osa päivystys-EEG:istä tehdään virka-ajan ulkopuolella 

Kaikista päivystysrekisteröinneistä virka-ajan ulkopuolella tehtyjä on 11%. Se on varsin 

pieni osa, sillä virka-ajan ulkopuolista päivystysaikaa on virka-aikaan verrattuna lähes 
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kaksinkertaisesti viikon aikana. Toisaalta päivystys-EEG:tä tehdään jonkin verran virka-

aikaan myös muillakin indikaatioilla, kuin SE:n diagnosoimiseksi tai poissulkemiseksi.  

Myssy-EEG-rekisteröinneistä valtaosa (39%) tehtiin lauantaina tai sunnuntaina. 

Lauantain ja sunnuntain suosio selittynee sillä, että kaikki kyseisinä päivinä pyydetyt 

päivystystutkimukset ovat virka-ajan ulkopuolisia rekisteröintejä.  

 

6.1.2 Myssy-EEG:n lukumäärät vaihtelevat satunnaisesti kuukausitasolla 

Rekisteröintejä pyydetään hyvin vaihtelevasti eri kuukausina. Arvelimme etukäteen, että 

kesäkuukausina rekisteröintejä pyydettäisiin enemmän, sillä kesäisin päivystämässä on 

usein kokemattomampia lääkäreitä. Kesän ajalle sattuivat sekä kuukaudet, jolloin 

rekisteröintejä oli tehty eniten sekä myös kuukausi, jolloin rekisteröintejä oli tehty 

vähiten. Rekisteröintipyyntöjen jakautuminen kuukausitasolla vaikuttaa satunnaiselta. 

Rekisteröintien kuukausittaiset lukumäärät (vaihteluväli 3-12) ovat niin matalia, että 

sattumalla lienee suuri osuus. Koska EEG-pyyntöjä tehdään niin satunnaisesti, ei voida 

suunnitella täysikanava-EEG-palvelun laajentamista tietyille kuukausille. 

 

6.1.3 Myssy-EEG:n kysyntä vähenee selvästi yötä kohti 

Huomattavaa on, että iltapäivystysaikana eli klo 16-22 pyydetään varsin tasaisesti 

tutkimuksia, eikä mikään kellonaika selkeästi erotu joukosta. Klo 22-23 välillä kysyntä 

laantuu selvästi. Ei siis nähdä voimakasta päivystysajan viimeisen tunnin vaikutusta. 

Yöllä tehtyjen rekisteröintien määrä taas on selvästi pienempi kuin 

iltapäivystystutkimusten. Iltapäivystyksiä pyydettiin seitsemän kertaa kuukaudessa, kun 

yörekisteröintejä tehtiin vähemmän kuin kerran kuussa. Yöaikana rekisteröintejä 

pyydetään peräti 9 kertaa vähemmän kuin ilta-aikana. Mutta olisiko tarvetta 

todellisuudessa enemmän? Päiväaikaan kuitenkin SE:lle on keskimäärin enemmän 

silminnäkijöitä, jolloin potilaita hakeutuukin päivystykseen enemmän, kun taas yöaikaan 

alkaneet SE:t ja alentunut tajunnantaso ehkä havaitaan vasta seuraavana aamuna. Jos ilta-

aikainen päivystys laajennettaisiin yöaikaiseksi, odotettavissa tulosten mukaan olisi yksi 
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yöaikainen päivystystutkimus kuukaudessa. Toisaalta yörekisteröintejä varmasti 

pyydettäisiin enemmän, mikäli siitä saisi heti KNF-lääkärin lausunnon. Tämän 

tutkimuksen perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että kysyntää ei ole tarpeeksi, jotta 

virka-ajan ulkopuolisten EEG-rekisteröintien päivystyslausuntojen saatavuutta 

kannattaisi laajentaa myöhemmälle yöhön, puhumattakaan ympärivuorokautisesta EEG-

päivystyksestä. 

 

6.2 Myssy-EEG ja täysikanavakontrolli 

6.2.1 Neljäsosa myssy-EEG:istä kontrolloitiin täysikanavaisena 

26% myssyrekisteröinneistä kontrolloitiin täysikanavarekisteröinteinä. Meillä ei ole 

tietoa siitä, kuinka suurta osaa myssyistä kliininen neurofysiologi on suositellut 

kontrolloitavaksi. Kun kliinikko pyysi kontrollirekisteröinnin, niin suurin osa niistä 

tehtiin kahden seuraavana päivän sisällä. Jonkin verran kontrollirekisteröintejä tehtiin 

vasta kolmantena tai neljäntenä päivänä ja muutamia rekisteröintejä tehtiin vielä 

myöhemminkin. Viivettä rekisteröintien välillä voivat aiheuttaa viikonloput ja arkipyhät, 

sekä potilaiden siirtyminen osastojen tai jopa sairaaloiden välillä. Yhtenä mahdollisena 

viivettä pidentävänä tekijänä voisi olla, että potilas on ollut pitkäaikaisrekisteröinnissä 

osastolla, ja täysikanava-EEG halutaan vasta potilaan tilan muututtua. Osastolta käsin 

tehdyt ja tulkitut pitkäaikaisrekisteröinnit eivät nimittäin aineistossamme näy.  

Myssyissä todetuista GSE:istä yhtäkään ei kontrolloitu. Oletetaan siis, ettei KNF-lääkäri 

suositellut EEG:tä kontrolloitavaksi EEG-löydöksen ollessa niin selvä ja että diagnoosin 

jälkeen asianmukaiselle hoidolle on saatu vaste. Emme kuitenkaan tiedä miten potilaiden 

hoitopolku on edennyt GSE:n toteamisen jälkeen. 

 

6.2.2 Myssy-EEG vastasi täysikanava-EEG:tä hyvin 

Yllättävää oli, että peräti 22% normaaleista ja yleishäiriöistä kontrolloitiin. Kenties EEG-

löydös ei antanut riittävää selitystä kliiniselle epäilylle. Ehkä myssyn tulokseen ei luotettu 

tai epäiltiin, että potilaalla olisi epileptistä aktiviteettia aivoalueilla, joita myssy ei kata. 
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Suurimmalla osalla potilaista, joilla myssy-EEG oli lausuttu normaaliksi tai 

yleishäiriöksi, löydös oli sama myöhemmin täysikanava-EEG:ssä. Yhdessäkään 

tapauksessa ei näkynyt täysikanavaisessa EEG:ssä purkausta tai sen jälkitilaa, ja vain 

yhdessä näkyi epileptisiä interiktaali-ilmiöitä. Potilailla, joilla myssy-EEG:ssä oli ei-

epileptinen paikallishäiriö, niin ikään epileptiformista ei täysikanavatutkimuksessakaan 

näkynyt. Näiden perusteella voisikin sanoa, että mikäli myssy-EEG:ssä ei näy purkausta 

tai mitään epileptiformiseksi sopivaa, niin todennäköisesti sitä ei myöskään täysikanava-

EEG:ssä näy, vaan selitystä potilaan oireilulle tulisi etsiä myös muualta. Siispä tulokset 

tuskin muuttuisivat kovin paljon, vaikka täysikanavainen EEG tehtäisiin kaikille 

potilaille päivystyksellisesti myös virka-ajan ulkopuolella. 

Kun myssy-EEG:ssä näkyi fokaalinen status epilepticus, niin täysikanavakontrollissa 

yhdelläkään potilaalla purkausta tai muutakaan epileptiformista ei nähty. Kontrolli-

täysikanava-EEG siis kertoi, että SE oli ohittunut, eikä enää selittänyt potilaan 

mahdollista neurologista oireilua. Toisaalta kahdessa myssyssä, jotka olivat myssy-

EEG:ssä lausuttu inter- tai postiktaalitilaksi, kontrollirekisteröinnissä nähtiinkin fokaali 

purkaus tai sen jälkitila. Tarkemmin tarkasteltuna näissä tapauksissa ei ollut ristiriitaa 

myssy-EEG:n ja täysikanava-EEG:n välillä. Täyttä varmuutta ei näin jälkeenpäin ole 

mahdollista saada, siihen olisi vaadittu täysikanavainen EEG akuuttitilanteessa. 

Potilaiden kliininen tilanne ei kuitenkaan antanut aihetta väärän diagnoosin epäilylle.  

Kontrollitäysikanava-EEG on siis hyvä menetelmä epileptisen aktiviteetin jatkumisen 

poissulkemiseksi. Jos myssy-EEG:ssä on nähty epileptistä aktiviteettia tai jopa status 

epilepticus -tasoinen tilanne, olisi hyvä kontrolloida tulos ja tarkistaa, että onhan potilaan 

kliinisen tilan lisäksi myös EEG kehittymässä parempaan suuntaan. Täysikanava-EEG:llä 

voidaan myös poissulkea epileptinen aktiviteetti aivoalueilta, joita akuuttitilanteessa tehty 

myssy-EEG ei kata. Erityisen tärkeää on tehdä uusi EEG, mikäli potilaan tila huononee, 

sillä potilaan tilan muuttuessa EEG muuttuu sen mukana. 

 

6.2.3 Elektrodipaikkojen siirto ei lisännyt status epilepticuksia 

Huhtikuusta 2019 alkaen myssyjen elektrodeja siirrettiin puoli elektrodimittaa 

temporaalisemmin. Sillä toivottiin näkyvän enemmän fokaalistatuksia. FSE:n osuus oli 
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ennen muutosta 6%, mutta muutoksen jälkeen vain 3%. Elektrodien lokaation 

muuttaminen ei ainakaan näyttänyt lisäävän fokaalistatuslöydöksiä. FSE:n absoluuttiset 

määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että niistä ei välttämättä voida vetää johtopäätöksiä. 

Kenties fokaalistatuksia saatiin kiinni enemmän virka-aikaan. Yleishäiriöiden määrässä 

nähtiin kasvutrendiä. Iän myötä temporaalisesti voi näkyä enemmän hidasta toimintaa, 

joten nykyinen elektrodien sijoittelu korostanee hidastumisen näkymistä. Toisaalta 

EEG:n reaktiivisuudesta emme saa myssyrekisteröinneissä tietoa, eli 

yleishäiriödiagnoosiin ei voi kovin vahvasti luottaa. 

 

6.3 Yörekisteröinnit 

6.3.1 Yörekisteröintejä tehtiin vain vähän 

Yörekisteröintejä tehdään harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Päinvastoin kuin 

iltapäivystysrekisteröinneissä, viikonloppuöisin rekisteröintejä tehdään vähemmän kuin 

arkipäivien välisinä öinä. Koska rekisteröintimäärät ovat pieniä, näkyy tuloksessa 

todennäköisesti sattuman vaikutus. 

Emme tiedä, kuinka tuttua myssy-EEG:n konsultaatiomahdollisuus on neurologien 

keskuudessa. Päivystävien neurologien halukkuuteen pyytää EEG-rekisteröintejä yöllä 

vaikuttanee EEG:n tulkintataidot. Osa neurologeista on suorittanut erikoistumisvaiheessa 

reunapalveluja kliinisellä neurofysiologialla. He ehkä osaavat tulkita EEG:tä niin hyvin, 

etteivät he koe tarvetta pyytää jälkeenpäin toista mielipidettä, etenkin jos potilaan tila 

paranee hoidon myötä. Jos myssy-EEG:stä ei pyydetä konsultaatiolausuntoa, ei sen teosta 

tule kliinisen neurofysiologian osastolle tietoa. Toisessa ääripäässä ovat lääkärit, joilla ei 

ole juurikaan kokemusta EEG:stä. He eivät ehkä luota tarpeeksi kykyihinsä tulkita 

rekisteröintiä itse, jonka vuoksi heillä saattaa olla korkeampi kynnys tehdä 

myssytutkimuksia. Kuitenkin potilastietojärjestelmän merkintöjen mukaan moni 

neurologi oli ensin konsultoinut myssy-EEG:stä kokeneempaa kollegaa. 
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6.3.2 Öisin statuksia esiintyi äärimmäisen harvoin 

Tarkastellun melkein neljän vuoden periodin aikana yöaikaisessa EEG:ssä löydettiin vain 

kaksi SE:tä. Status epilepticukset painottuivat lähes täysin päiväaikaan. Toinen 

statuksista tunnistettiin oikein, toista neurologi ei tulkinnut selkeäksi SE:ksi, mutta siitä 

huolimatta hoiti kohtauksen asianmukaisesti. 29 potilaalla ei ollut status epilepticusta. 

Näistä valtaosan neurologi tunnisti oikein. Yhdeksällä potilaalla taas neurologi ei nähnyt 

selkeää epileptistä löydöstä, mutta silti hoiti antiepilepteillä. Ehkä taustalla oli niin vahva 

kliininen epäily, että lääkehoitoon päädyttiin. 

Yörekisteröinneissä löytyi siis todella harvoin status epilepticuksia. Neurologit osasivat 

varsin hyvin arvioida EEG:stä, onko kyseessä SE vai ei. Kaikki SE:t hoidettiin 

asianmukaisesti. Tämän tutkimuksen perusteella voimme päätellä, että neurologit 

selviytyvät hyvin ilman KNF-päivystystä öisin. 

 

6.4 Tulosten liittäminen aiempaan tutkimustietoon 

6.4.1 Statuksia löydettiin vähemmän aiempaan pilottitutkimukseen verrattuna 

Myssy-EEG:tä pyydetään nykyään selvästi enemmän kuin ensimmäisinä vuosina myssy-

EEG:n käyttöönoton jälkeen. Huomataan kuitenkin, että nykyään niissä löydetään 

prosentuaalisesti vähemmän statuksia. Statusten absoluuttinen määrä on kuitenkin 

pysynyt likimain samana. Myssy-EEG-tutkimuksia siis pyydetään enemmän, mutta se ei 

ole lisännyt löydettyjä statuksia. Statusten kokonaismäärä kuitenkin on melko pieni, jotta 

voitaisiin vetää varmoja johtopäätöksiä. Potilasmateriaali tuskin on oleellisesti muuttunut 

muutaman vuoden aikana. 

 

6.4.2 Edelleen vain noin neljäsosassa EEG:stä näkyi epileptiforminen löydös 

Myssy-EEG-tutkimuksia pyydettiin ennen ja pyydetään edelleen varsin herkästi, sillä 

noin neljäsosalla potilaista EEG oli normaali. SE:tä löytyy harvakseltaan ja 

epileptiformisia ilmiöitäkin näkyy vain neljäsosalla. Toisaalta potilaita, joilla on 
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alentunut tajunnantaso, tulee sairaaloihin paljon, eikä NCSE:tä pystytä poissulkemaan 

muilla keinoilla kuin EEG:llä. NCSE:llä kuitenkin on vakavia seurauksia, mikäli sitä ei 

havaita ja hoideta. Siispä EEG:n pyytäminen pienelläkin kliinisellä epäilyllä on 

oikeutettua. 

Pyydettyjen rekisteröintien määrän lisääntymisen taustalla lienee useita syitä. Kenties 

kynnys pyytää tutkimuksia kliinisen päätöksenteon tukena on madaltunut, niin EEG:n 

kuin muidenkin tutkimusten osalta. Päivystykseen ehkä päätyy enemmän potilaita, joilla 

on epäselvää tajunnantason vaihtelua. Ehkä NCSE:tä osataan epäillä vaihtelevan 

tajunnantason syynä useammin. Myssy-EEG:t otettiin käyttöön vasta joulukuussa 2013, 

joten myssy-EEG:n tunnettavuus päivystävien neurologien kesken lienee lisääntynyt 

viime vuosien myötä, jolloin rekisteröintejäkin kenties pyydetään herkemmin.  

 

6.4.3 Myssy-EEG-rekisteröinteihin luotetaan 

Nykyään myssyille tehdään sekä absoluuttisesti että suhteellisesti vähemmän 

täysikanavakontrolleja. Tarvetta kontrollille näyttää olevan kliinisesti harvemmin, mikä 

johtunee siitä, ettei kliinistä ristiriitaa myssylöydöksen ja kliinisen tilan välillä ole. 

Voidaan siis päätellä, että niin kliinikkojen kuin kliinisten neurofysiologienkin luottamus 

myssyrekisteröinteihin on noussut. 

 

6.4.4 SE:tä löytyi vähemmän ja normaalilöydöksiä enemmän kuin 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa 

Tutkimuksessamme vain 6% potilaista oli status epilepticus, kun toisessa tutkimuksessa 

SE näkyi 25% potilaista akuutti- ja neurologian päivystyksissä (7). Tutkimuksessamme 

lähes kaikki myssy-EEG-rekisteröinnit tehtiin päivystyspoliklinikalla, mutta emme ole 

rajanneet potilaita kliinisen oireen mukaan. Rekisteröinnit on tehty myös virka-ajan 

ulkopuolella. Potilasmateriaali siis voi olla jonkin verran erilainen. Kuitenkin tässä 

tutkimuksessa SE-löydöksiä oli suhteellisesti vähemmän kuin aikaisemmin 

kirjallisuudessa on raportoitu. 
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Aiemmassa tutkimuksessa poikkeavia päivystys-EEG:itä oli jopa 94% (17), kun taas 

meidän aineistossamme vain 77% EEG:istä oli poikkeavia. Samassa tutkimuksessa 

NCSE näkyi 17% ja epileptiformisia ilmiöitä 6% potilaista. Tässä tutkimuksessa taas 

NCSE löytyi selvästi harvemmin, mutta interiktaali- tai postiktaalilöydöksiä selvästi 

enemmän. Toisaalta kyseinen tutkimus on tehty jo vuonna 2004. Nykyään ehkä 

paremmin havaitaan ja herkemmin lausutaan pieniä epileptiformisia muutoksia. 

Meilahden sairaalassa potilailla nähdään reilusti enemmän normaalilöydöksiä ja reilusti 

vähemmän status epilepticuksia kuin kirjallisuudessa on raportoitu. Päivystys-EEG:n 

indikaatiot tuskin ovat kovin olennaisesti muuttuneet, mutta joissain sairaaloissa voi olla 

tiukemmat kriteerit tai erilaiset toimintatavat NSCE-epäilyissä. Tässä tutkielmassa 

saimme viitteitä siitä, että nykyään myssy-EEG-tutkimuksia on alettu pyytämään 

herkemmin. Myssy-EEG on vuosien mittaan vakiinnuttanut asemansa päivystyspotilaan 

tutkimusvalikoimassa, jolloin myös SE:n osuus löydöksistä on pienentynyt. Tähän sopii 

myös se, että tässä tutkimuksessa SE:tä löydettiin harvemmin kuin kirjallisuudessa. 

 

 

7 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa havaitsimme, että: 

1. Virka-ajan ulkopuolisten myssy-EEG -rekisteröintien määrä on noussut, mutta 

löydettyjen statusten absoluuttinen määrä on pysynyt samana, eli tutkimuksia pyydetään 

herkemmin kuin aiemmin. 

2. Kontrolli EEG:hen nähden myssy-EEG-löydös on statuksen suhteen edelleen varsin 

luotettava. Vääriä positiivisia tai negatiivisia löydöksiä ei todettu. 

3. Elektrodipaikkojen muutos lisäsi mahdollisesti yleishäiriön löytymisherkkyyttä, muttei 

merkittävästi vaikuttanut SE:n löytymiseen. Nykyisessä kanavamallissa pysyminen on 

kuitenkin perusteltua, sillä elektrodien nykyinen asettelu on herkempi temporaalisille 

epileptisille ilmiöille. 
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4. Öisin myssy-EEG:itä tehdään hyvin vähän verrattuna muihin virka-ajan ulkopuolisiin 

rekisteröinteihin (11%). Merkittävät EEG-virhetulkinnat SE:n osalta olleet 

yksittäistapauksia. Kuitenkaan yksikään SE-potilas ei jäänyt ilman asianmukaista hoitoa. 

5. Yöaikaisessa EEG:ssä SE-löydöksiä näkyi äärettömän harvoin. Neurologien tulkinta 

siitä, näkyykö EEG:ssä epileptistä toimintaa, osuu varsin hyvin oikeaan. Neurologit 

voisivatkin hyvin luottaa tulkintaansa siitä, ettei status epilepticukseen viittaavaa näy. 

6. Myssy-EEG-rekisteröinnit ovat teknisesti hyvin onnistuneita. Aineistossa vain yksi 

löydös jäi epävarmaksi (0,5%). 

Loppupäätelmä: Nykyinen EEG-käytäntö on toimiva ja luotettava SE:n diagnostiikan 

osalta. Yörekisteröintejä tarvittaisiin enemmän, jotta voitaisiin objektiivisesti selvittää, 

kannattaako KNF-lausuntopäivystystä laajentaa kattamaan yöaika. 

 

Rahoitus: Tutkimukseen ei ole saatu ulkopuolista rahoitusta. 
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