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Early detection of Parkinson’s disease

Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurological disease characterised by not only motor but

also non-motor features. People with suspected PD should be referred to a neurologist with expertise

in the differential diagnosis. The disease must be diagnosed by clinical criteria because of the

absence of a definitive test for the diagnosis. Absence of rest tremor in the early course of the disease

might lead to poor identification of PD. In such cases the diagnosis can become challenging. Non-

motor symptoms such as olfactory deficit, constipation, depression and sleep disorders may predate

the classical symptoms rest tremor, hypokinesia and rigidity. Moreover, first signs of disease may be

detected many years before an accurate diagnosis on the basis of motor symptoms can be made.

Non-motor features are of crucial importance to people since they have a major impact on quality of

life. Understanding the broad spectrum of this disease gives diagnostic tools for the proper diagnosis

of PD. To date, no medication has been proven to slow the progression of PD. The prodromal phase

might provide potential for early neuroprotection therapy in the future. 
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ENGLISH SUMMARY

Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen
liikakasvun hoidossa

Liikennevalo: Keltainen

Vaikuttavuus: Hoitotulokset samaa luokkaa kuin höyläys- tai avoleikkauksessa. 
Satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuva näyttö menetelmän vaikuttavuudesta on kuitenkin vähäinen.
Pitkäaikaisseurantatieto hoidon vaikutuksista puuttuu.

Turvallisuus: Vakavat haittavaikutukset harvinaisia. Verenvuotoriski vähäisempi kuin
eturauhashöyläyksessä, joten käyttökelpoinen erityisesti suuren riskin potilaiden hoidossa.

Kustannukset: Kustannusvaikuttavuuden arvioimiseen tarvittavaa tietoa ei ole.

Kliininen suositus: Voidaan käyttää erityisesti suuren riskin potilaille ja päiväkirurgisessa toiminnassa,
joskin laadukas tutkimusnäyttö on niukkaa.

Rajoitukset: –

Työnjako: Kustannustehokas käyttö edellyttää riittävää potilasmäärää ja päiväkirurgista toimintamallia.

HALO-katsaus: Koistinen H, Marttila T, Ikonen TS, Roine RP.
Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Suom Lääkäril 2009;64:2465–9.

HALO-katsauksissa
arvioidaan uusia
terveyden  huollon
menetelmiä. 

HALO-neuvottelukunta
antaa katsausten
perusteella liikennevaloin
koodattuja suosituksia
käyttöönotosta. 

Suositukset julkaistaan
Lääkärilehdessä. 

Liikennevalo määritetään
vaikuttavuuden,
turvallisuuden ja
kustannusten mukaan. 

Vihreä = käytä, 
keltainen = käytä tietoa
keräten, 
punainen = älä käytä.


