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Perustieto 
•  Kognitiivinen jatkumo 
•  Muistiin vaikuttavia 

tekijöitä 
•  Termejä 
•  Yleisimpien 

muistisairauksien oireet 
•  Muistisairauksien hoito  
•  Käytösoireet 
•  Muistisairauden ennuste 

Syventävä tieto 
•  Riskitekijät 
•  Perustutkimukset 
•  CPS vs. MMSE 
•  Lääkehoito 
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Kogni&ivinen	jatkumo	
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Perustieto: muistiin vaikuttavia tekijöitä 

• mieliala-	ja	uniongelmat	
• vireyden	ja	tarkkaavaisuuden	
häiriö	

• sairaudet	ja	lääkkeet			
• nautintoaineet	
• stressi	
• motivaatio	
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•  ikä,	sukupuoli	ja	perimä	
•  vähäinen	koulutus	
•  ylipaino	ja	liikunta	
•  puutostilat		
•  päävammat	
•  ravinto-	ja	nautintoaineet:	rasva,	alkoholi,	tupakka	
•  sairaudet,	esimerkiksi		sydän-	ja	verenkiertoelimistön	
sairaudet	ja	korkea	kolesteroli	

•  sosiaaliset	suhteet:	esimerkiksi	yksinäisyys	

Syventävä tieto: dementian riskitekijät 
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Syventävä	&eto:	Muis&sairauksien	riskitekijät	1.	
Riskitekijä Risikitekijä pisteet 
Ikä <47 

47-53 
>53 v 

0 
3 
4 

Sukupuoli Nainen 
Mies 

0 
1 

Koulutus <10 v 
7-9 v 
<7 v 

0 
2 
3 

Systolinen verenpaine <140mmHg 
>140mmHg 

0 
2 

Kokonaiskolesteroli <6.5 
>6.5 

0 
2 

Painoindeksi <30kg/m2 
>30kg/m2 

0 
2 

Liikunta Aktiivinen (5 x 30min/
vko) 
Ei-aktiivinen 

0 
1 
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Syventävä tieto: muistisairauksien riskitekijät 2. 

Kokonaispisteet Riski (%) 
0-5 1.0 
6-7 1.9 
8-9 4.2 
10-11 7.4 
12-15 16.4 

Muistisairauden riskiä voidaan arvioida CAIDE-tutkimuksessa 
kehitetyn muistisairauden riskitestin avulla. Testi on tarkoitettu 
39–64-vuotiaille ja se arvioi muistisairauteen sairastumisen 
riskiä seuraavan 20 vuoden aikana.  
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Perustieto: termit 

•  Muistisairaus: sairaus, kuten Alzheimerin tauti, joka aiheuttaa 
dementian 

•  Dementia: oireyhtymä, jossa  useat älylliset (kognitio) 
toiminnat heikkenevät aiemmasta tasosta 

•  Dementian oireena ovat: 
•  Muistin ja oppimisen vaikeutuminen 
•  Kielellisten kykyjen heikkeneminen 
•  Liikesarjojen suorittamisen vaikeus 
•  Tunnistamisen, hahmottamisen ja käsittämisen vaikeus 
•  Toiminnan ohjaamisen häiriö (esimerkiksi suunnitelmallisuuden 

tai järjestelmällisyyden häiriö) 
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Perustieto: Alzheimerin tauti 
©KOHOTA: Muistisairaudet 

•  Alzheimerin tauti (AT) on yleisin dementian syy 
•  2/3:lla kaikista vähintään keskivaikeaa dementiaa 

sairastavista 
•  Lievä vaihe kestää yleensä 3-5 vuotta, keskivaikea ja vaikea 

kumpikin n. 3 vuotta 
•  Keskimääräinen elinaika diagnoosin jälkeen 10-12 vuotta 
•  Mitä vanhempi potilas ja vaikeampi dementia, sitä 

todennäköisemmin aivoissa on verenkiertoperäisiä 
muutoksia muokkaamassa taudin oireita ja kulkua 
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Alzheimerin taudin vaiheet 
MMSE	

VUOSIA	

VAIKEA	ALZHEIMER-
DEMENTIA:	

MMSE	12-0		

CDR	2-3,	GDS	6-7	

	2	

28	

30	

26	

22	

20	

24	

12	

14	

16	

18	

	4	

	6	

	8	

10	

MCI=LIEVÄ	
KOGNITIIVINEN	
HEIKENTYMINEN	

Mukailtu:	Reisberg	et	al.	Alzh	Dis	Assoc	Disord.	1994.	

LIEVÄ	ALZHEIMER-DEMENTIA:	

MMSE	26-18	

CDR	0,5-1,	GDS	3-4	

VARHAINEN	AD	

MMSE	30-24	

CDR	0,5,	GDS	2-3	

KESKIVAIKEA	
ALZHEIMER-
DEMENTIA:	

MMSE	22-10	

CDR	1-2,GDS	4-6	
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Perustieto: verenkiertoperäiset muistisairaudet, 
Levyn kappaletauti, otsaohimolohkon sairaudet 

•  Verenkiertoperäinen muistisairaus: 
•  voi olla myös itsenäinen sairaus ilman AT:a 
•  kulku porrasmainen ja ennuste lyhyempi kuin AT:ssa 
•  Neurologisia ongelmia usein mukana 
•  Muut verenkiertoelimistön sairaudet yleisiä 

•  Levyn kappaletauti 
•   Parkinsonin taudin kaltaisia motorisia oireita, näköharhoja ja herkkyys 

antipsykoteille ja verenpaineen laskulle 
•  Otsa-ohimolohkon sairaudet 

•  Sairastuneet ovat nuorempia, toiminta ja käytös aiheuttavat runsaasti 
haasteita, vaikka muisti olisi kohtalainen 
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Perustieto: muistisairauden kulku 

Muistisairauden (AD) eteneminen 
Lievä Vaikea 

H
ei

kk
en

em
in

en
 

Mieli 

Kognitio Toimintakyky 

Käyttäytyminen 

Fyysinen 
toiminta 
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Ympäri 
vuorokau-
tisten 
palvelujen 
tarve 



Perustieto: muistisairauden lievän vaihe 

•  Oppiminen heikkenee, unohtaminen lisääntyy 
•  Muistitukien käyttö ja oireiden vähättely 
•  Aloitekyvyn heikkeneminen ja keskittymisen vaikeus 
•  Sanojen löytymisen vaikeus 
•  Hahmottamisen vaikeus: epävarmuus vieraissa ympäristöissä 

toimimisessa 
•  Sairaudentunnon heikkeneminen 
•  Mielialaoireet 
•  Vetäytminen harrastuksista ja sosiaalisista tilanteista 
•  Vaikeutta monimutkaisissa arkitoimissa 
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Perustieto: muistisairauksien keskivaikea ja 
vaikea vaihe 

Keskivaikea 
•  Selvä muistivaikeus 
•  Puheen, kätevyyden ja hahmottamisen 

vaikeudet 
•  Toiminnat vaikeutuneet, mutta potilas 

selviää usein ohjauksella 
•  Harhaluuloja ja –näkyjä 
•  Vuorokausirytmin vaikeudet 
•  Verenpaine ja paino kääntyy laskuun 
•  Huomio liikunnan harjoittamiseen 
•  Kipujen havainnointi ja hoito 
•  Lääkemäärän vähentäminen 
•  Huolehdi, että hoitopäätökset on tehty 

 

Vaikea vaihe 
•  Aika, paikka ja muistettavat asiat  

hukkuvat 
•  Ei tunnista aina läheisiä tai itseäänkään 
•  Kielellinen kyky heikkenee ja häviää 
•  Ruumiintoimintojen (pidätyskyky, 

nieleminen) säätely heikkenee 
•  Epileptiset kohtaukset mahdollisia 
•  Liikuntakyky heikkenee 
•  Lääkehoidon tarkistaminen ja 

vähentäminen, pillerit laastariksi, 
nesteeksi ja sulaviksi tableteiksi 

•  Hoida ummet ja lammet (vaipat ja 
ihonhoito) 

•  Hoitopäätöksien kunnioittaminen 
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Syventävä tieto: muistihäiriöpotilaan 
perustutkimukset 

•  Esitiedot,	myös	omaiselta	ja	hoitajalta	

•  Älyllisen	toimintakyvyn	arviointi	

•  Sosiaalisen	selviytymisen	arviointi	

•  Mielialatekijöiden	arviointi	

•  Lääkärin	statustutkimus	

•  Peruslaboratoriotutkimukset	

•  Aivojen	kuvantaminen	(TT	tai	MK)	
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Syventävä tieto: RAI/CPS ja MMSE vastaavuus 
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CPS – MMSE Crosswalk

12

Hartmaier S et al. J Geront 1995;50A(2):M128-33

Hartmeier S et al. J Geront 50A, 128-33, 1995. 



Perustieto: lääkehoito  

•  Muistisairauksien lääkehoito: 
•  Alzheimerin tauti, myös sekatyyppinen 
•  Parkinson dementia 
•  Lewyn kappaletauti 

•  Lääkehoidosta hyötyvien löytäminen ilman  
hoitokokeilua ei ole mahdollista 

•  1/7 paranee merkittävästi, ¾ hyötyy lääkkeestä 
•  Lääkkeiden sivuvaikutukset tulevat yleensä pian aloittamisen jälkeen, 

muuta ne saattavat tulla vielä vuosienkin käytön jälkeen potilaan tilan 
muuttuessa. 

•  Lääkkeiden tarpeellisuutta pitää arvioida rutiinisti 6-12kk välein ja 
aina, kun potilaan tilassa tapahtuu merkittävä muutos 
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Perustieto: lääkehoidon hyödyt 

•  Lääkkeet voivat auttaa: 
•  Muistin toimintaan 
•  Aloitekyvyn lisääntymiseen 
•  Hahmottamisen paranemiseen 
•  Kielellisten kykyjen paranemiseen, kommunikaatio helpottuu 
•  Päivittäistoimintojen sujuvuuteen 
•  Käytösoireiden vähenemiseen (mm aggressio) 
•  Vuorokausirytmin säilymiseen ( voivat myös sotkea!) 
•  Omaisen	ja	hoitohenkilökunnan	kuormitus	vähenee	

•  On	osa	muita	hoitoja,	arvioidaan	yksilöllisesti	ja	potilasta	
seurataan	
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Syventävä tieto: käytettävät lääkkeet 

Asetyylikoliiniin 
vaikuttavat lääkkeet 
•  Donepetsiili 

•  Aricept, Donepezil XX 
•  Galantamiini 

•  Reminyl, Galantamin XXX 
•  Rivastigmiini 

•  Exelon, Rivastigmin XXX 
•  Myös laastari 

•  Lisäävät asetyylikoliinin 
vaikutusta aivoissa ja muualla 
elimistössä 

Glutaamaattiin 
vaikuttava lääke 
•  Memantiini: 

•  Normalisoi 
glutamaattiaineen-
vaihduntaa 
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•  AKE	
•  Pahoinvointi	
•  Oksentelu	
•  Ruokahaluttomuus	
•  Ripuli	
•  Inkontinenssi	
•  Sekavuus	
•  Unihäiriöt	
•  Syljen	erittyiminen	lisääntyy	
•  Kroonisen	keuhkosairauden	

paheneminen	
•  Kiihtyminen	
	

•  Memanttiini	
•  Väsymys	
•  Kiihtyneisyys	
•  Huimaus	
	

Perustieto: muistilääkkeiden sivuvaikutukset 
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Perustieto: käytösoireet 

•  Lähes kaikilla muistisairailla on joku käytösoire 
sairautensa aikana 

•  Ei tee asumista mahdottomaksi eikä yleensä aiheuta 
sairaalahoidon tarvetta 

•  Ensisijainen hoito on lääkkeetön, lisänä voidaan käyttää 
lääkettä 

•  Ennen lääkehoitoa kirjataan, mitä lääkkeettömiä hoitoja 
on käytetty  
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Perustieto:käytösoireiden merkitys   

• Heikentävät	elämänlaatua		
• Lisäävät	palvelujen	ja	laitoshoidon	
tarvetta	

• Uuvuttavat	omaiset	ja	hoitajat	
• Heikentävät	toimintakykyä	
• Tapaturmat	lisääntyvät	
• Lisäävät	kustannuksia	
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Perustieto:käytösoireiden kulku 

•  Esiintyvät	usein	episodeittain	ja	vaihdellen	
•  Muutokset	eivät	aina	korreloi	kognition	
muutoksiin	

•  Kliininen	kuva	vaihtuu	jaksoittain:	esim		
•  depressio					ahdistuneisuus						agitaatio

	 	 	 	 	 	 								
	 	 	 	 	psykoottiset	oireet	

•  Oireiden	jaksottaisen	luonteen	vuoksi	hoidon	
tarvetta,	osuvuutta	ja	kestoa	pitää	arvioida	
säännöllisesti	

•  Käytösoireita	esiintyy	jossakin	vaiheessa	
		90	%:lla	dementiapotilaista.			
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Vaeltelu Aggressiivisuus 
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Epäsosiaalinen käytös 

 
Vuorokausirytmin 
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    kuukautta ennen diagnoosia  / diagnoosin jälkeen 

n  Jost	&	Grossberg	1996	

Käytösoireiden esiintyminen 
Alzheimerin taudin edetessä 
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Perustieto: käytösoireen selvittäminen 

POTILAASEEN LIITTYVÄÄ 

 

-Kognition taso 
-Nopeasti 
heikentynyt 
toimintakyky 
-Fyysinen terveys: 
sydän, keuhkot ja 
RR jne 
-Aistit 
-Vammat, kipu 
-Suolentoiminta ja 
virtsaaminen 

-Lab+muut 

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄÄ 

 

Omaisen tai 
hoitajien uupuminen 
Muutokset elämässä 
Ärsykkeiden määrä 
Valaistus, melu 
jne… 

 

HOITOON LIITTYVÄÄ 

 

Uudet lääkkeet 
Uusi hoitaja 
Rajoitteet 
Asenteet ja taidot 

 
  
  
  
  

 

  
  
  
  

 Käytösoire voi olla myös mielekäs tapa reagoida ärsykkeeseen! 
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Perustieto: oireiden lääkkeettömät hoidot  

•  viestintä  ja vuorovaikutus selkokielistä ja lyhyttä, äänensävy 
normaali 

•  sanaton viestintä, ilmeet, eleet, katsekontakti 
•  Oivaltava, monipuolinen ja luova hoitotyö 
•  koskettaminen 
•  Rauhallisuus 
•  turvallisuus 
•  Yksilöllisyys 
•  kunnioittava lähestyminen 
•  Yksilöllinen viriketoiminta  
•  Fyysisten oireiden hoito, esimerkiksi kipu 
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Perustieto: lääkehoidollakaan ei aina 
hyvää vastetta 

•  Vaeltelu,	tepastelu	
•  Huutelu,	kirkuminen,	meluaminen,	verbaalinen	
aggressiivisuus,	epäasialliset	puheet	

•  Tarkotukseton	koskettelu	ja	halailu	
•  Seksuaalinen	estotomuus		
•  Varastelu	ja	tavaoiden	kätkeminen	
•  Epätarkoituksenmukainen	pukeutuminen	ja	
riisuutuminen	

•  Eristäytyminen	
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Syventävä tieto: lääkehoidon vaikutus 
vaikeassa dementiassa 

donepetsiili galantamiini rivastigmiini memantiini 

kommunikaatio + + ? + 
käytösoireet (+) + + (+) 
ruokailu - + + + 
liikuntakyky + + (+) + 
hoidonvaativuus + + + + 
hyvinvointi + + + + 
tunnistaminen + ? + 
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Perustieto: muistisairauden ennuste 

•  Muistisairaudet ovat rappeuttavia aivosairauksia, jotka 
johtavat kuolemaan 

•  Jo keskivaikeassa dementiassa hoidon pääpaino siirtyy 
lievittävään hoitoon 

•  Raskaat, potilasta hyödyttämättömät tutkimukset ja 
hoidot, ovat epäeettisiä, eikä niitä tule tehdä 

•  Omaisten tukeminen on tärkeää, mutta hoidon keskiössä 
on aina potilas 

•  Saattohoito ja omassa kodissa kuoleminen on 
muistisairaankin perusoikeus 
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Koti   MUU 

POTILAAN PARAS? 

YHTEISÖN ETU 

OMAISTEN JAKSAMINEN 

POTILAAN PARAS? 

ITSEMÄÄRÄMISSOIKEUS 
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