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Lehdistötiedote 

 

Risto Vataja: Mitä ovat selittämättömät somaattiset oireet? 

Yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista on vähintään joko kolmannella joko 
käynnin syynä tai osana muuta oireistoa oireita, joille ei löydy lääketieteellistä eli 
elimellistä tai psyykkistä selitystä.  Tällaiset toiminnalliseksi kutsutut oireet ovat 
tavallisesti yleisoireita kuten huimausta tai väsymystä, mutta joskus myös esimerkiksi 
neurologisia paikallisoireita kuten halvauksia jotka eivät kuitenkaan selity tiedossa 
olevilla sairauksilla tai patofysiologisilla mekanismeilla. Toiminnalliset häiriöt ovat 
oireryvästymiä, joissa toiminnalliset oireet muodostavat eri potilailla samankaltaisina 
toistuvia oireyhtymiä. Noin 3-5 prosenttia väestöstä potee pitkittyneitä, 
toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää 
epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeen. 

Osalle toiminnallisista häiriöistä on virallisissa tautiluokituksissa oma 
diagnoosinumeronsa, vaikka häiriöiden syy on avoin; tällaisia diagnooseja ovat 
esimerkiksi ärtynyt paksusuoli tai fibromyalgia. Monille häiriöille ei olla kuitenkaan 
saatu sovituksi kriteereitä joilla häiriö voitaisiin diagnosoida, diagnoosinumerosta 
puhumattakaan. Tällainen häiriö on esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä.  

Samankaltaisin oirein sairastavien potilaiden oireiden taustalla voi olla hyvinkin 
erilaisia tekijöitä, mikä osaltaan on vaikeuttanut häiriöiden tutkimusta. Nykyisin 
ajatellaan, että toiminnallisten häiriöiden taustalla yhtenä yhteisenä mekanismina on 
stressin säätelymekanismien pettäminen. Akuutti ja krooninen stressi aiheuttavat 
keskushermoston toimintaan, hormonivasteeseen ja immunologisiin mekanismeihin 
muutoksia, jotka voivat aiheuttaa rajujakin fyysisiä oireita ja vaikeimmillaan 
kroonisen, toimintakykyä lamaavan tilan.  

Toiminnallisen häiriön toteaminen edellyttää aina huolellista tutkimusta, jolla 
suljetaan pois muuta hoitoa vaativat somaattiset (elimelliset) ja psykiatriset sairaudet. 
Valtaosalla potilaista ei voida todeta psykiatrisia häiriöitä kuten masennusta tai 
ahdistuneisuutta. Toiminnalliset häiriöt ovatkin hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmisen 
elimistön toiminta on kokonaisvaltaista eri toimintojen vuorovaikutusta eikä 
”psyykkisiä” ja ”elimellisiä” reaktioita ole useinkaan mahdollista eikä 
tarkoituksenmukaista erotella.  



Kun häiriöiden tarkkaa aiheuttajaa ei löydy, keskittyvät hoidot toimintakyvyn 
kohentamiseen. Tässä mm. oireenmukaiset lääkitykset, potilaan fysio- ja 
toimintaterapeuttiset kuntoutusmuodot sekä oireiluun liittyvää haitallista pelkoa tai 
välttämiskäyttäytymistä vähentävät terapiamuodot itsehoidon tukena ovat usein 
hyödyllisiä.  

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät potilaat ovat usein monella tavalla väliinputoajia. 
Heidän hoitopolkunsa kulkevat enemmän sattuman kuin sovitun mukaisesti, ja heidän 
mahdollisuutensa saada näyttöön perustuvaa hoitoa tai kuntoutusta ovat vähäisemmät 
kuin monista muista tavallisista häiriöistä ja sairauksista kärsivillä potilailla. Potilaat 
kokevat, että heitä ei oteta terveydenhuollossa vakavasti, että heidät leimataan 
psykiatrisiksi potilaiksi joiden pitäisi tervehtyäkseen vain ryhdistäytyä. Tällaisten 
kokemusten jälkeen potilaat usein jättäytyvätkin terveydenhuollon ulkopuolelle tai 
hakeutuvat vaihtoehtohoitojen piiriin. Lähiaikojen tavoitteena onkin saada 
rakennettua alueellisesti sovitut hoitopolut myös näille potilasryhmille. 
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