
Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Punainen = hallitse, osaa käy2ää tai soveltaa
Sininen = 5edä, tunnista, ymmärrä
Vihreä = erityisosaamista, hyödyllistä neurologiasta kiinnostuneille 

• Tunnistaa motorisen ja sensorisen dysfasian/afasian ja toiminnanohjauksen 
häiriön

• Tuntee muis6sairauksia ennakoivat oireet ja osaa ero8aa ne tavanomaisista 
ikämuutoksista

• Osaa käy8ää ja tulkita MMSE-tes6ä
• Tuntee demen6an diagnos6set kriteerit 
• Tietää muis6häiriön perustutkimukset
• Tuntee tärkeimpien etenevien muis6sairauksien diagnos6ikan ja hoidon
• Tunnistaa deliriumin ja hallitsee sen hoitoperiaa8eet
• Tietää mitä apraksia ja neglect-ilmiö tarkoi8avat
• Tuntee CERAD-tes6n
• Tietää mitkä ovat muis6n pääkomponen6t
• Tietää muis6häiriölääkkeiden neurobiologisen perustan



• Tajunnantaso – puhevaste, silmien avaaminen, liikevaste 
(Glasgow’n kooma-asteikko = GCS)

• VireysAla, tarkkaavuus – aBenAo
• OrientaaAo – aikaan, paikkaan, itseensä
• Puhe – tuoBo, ymmärtäminen, toistaminen
• Toiminnanohjaus – moAvaaAo, kyky suunnitella
• MuisAtoiminnat – sairaushistoria, lääkitykset, 

nykysairaus, muisAjäljen tarBuminen
• Mieliala – normaali, euforia, epätoivo, masennus, 

ahdistus, paniikki

Tiedonkäsi/elyn (kogni9on) osa-alueita



Motorisen ja sensorisen dysfasia/afasia



Brocan alue - otsalohko 
Wernicken alue - ohimolohko 

Vaurio Brocan alueella aiheuttaa motorisen dysfasian 
Vaurio Wernicken alueella aiheuttaa sensorisen dysfasian

Konduktioafasia = sanojen toistaminen on vaikeaa

Afasia = täydellinen kyvyttömyys, dysfasia = osittainen kyvyttömyys 

W

Motorinen ja sensorinen dysfasia/afasia

Brocan afasia

Wernicken afasia

Konduk0oafasia

Viite: Terveyspor. – Termit ja sanakirjat - Kustannus Oy Duodecim

Konduk0oafasia



Vaurio Brocan alueella aiheuttaa motorisen dysfasian = 
sujumattomuusafasia, ekspressiivinen afasia, Brocan afasia -
afasia jossa puheen ja kirjoituksen tuottaminen on vaikeaa 
mutta tavallisen puheen ymmärtäminen yleensä normaalia

Brocan dysfasia/afasia

Viite: Terveyspor. – Termit ja sanakirjat - Kustannus Oy Duodecim

Brocan afasia

Afasia = täydellinen kyvy5ömyys
Dysfasia = osi5ainen kyvy5ömyys 



W

Wernicken dysfasia/afasia

Wernicken afasia

Vaurio Wernicken alueella aiheuttaa sensorisen dysfasian = 
impressiivinen afasia, Wernicken afasia, reseptiivinen afasia -
heikkoon kielenymmärryskykyyn liittyvä puheen häiriö, jossa
puhe kuulostaa sujuvalta mutta sisältää sanavääristymiä

Viite: Terveyspor. – Termit ja sanakirjat - Kustannus Oy Duodecim

Afasia = täydellinen kyvy5ömyys
Dysfasia = osi5ainen kyvy5ömyys 



W

Konduk9odysfasia/afasia

Konduk0oafasia

KondukAoafasiassa puheen tuoBaminen ja ymmärtäminen
sujuvat muuten normaalisA, muBa sanojen toistaminen mallin
mukaan on huomaBavan vaikeaa ja esiintyy sanavääristymiä

Viite: Terveyspor. – Termit ja sanakirjat - Kustannus Oy Duodecim

Afasia = täydellinen kyvyttömyys
Dysfasia = osittainen kyvyttömyys 



Otsalohkojen toimintahäiriö mukaan lukien 
toiminnanohjauksen häiriöt



Motoriikka - motorinen 
aivokuori

Puhe - Brocan alue

Toiminnanohjaus -
eksekuAiviset toiminnat

Ots
alo

hko

Otsalohkon tärkeitä rakenteita ja toimintoja



• Otsalohkot ovat päävastuussa yksilön 
omatoimisuudesta, toimintojen suunniBelusta ja 
toiminnan sujuvuudesta

• OtsalohkofunkAo voidaan jakaa kolmeen 
komponenNin:

1. Toiminnanohjaus
2. Oma-aloiBeellisuus
3. Käytöskontrolli

Otsalohkojen toiminta 



• Otsalohkon toimintahäiriö on tärkeä tunnistaa, koska se voi 
olla mm. ensioire degeneraAivisesta aivosairaudesta

• Alzheimerin-, Parkinsonin ja Lewy-kappale taudit, sekä 
otsalohkodemenAat ovat tästä esimerkkejä

• AivodegeneraaAoiden perusluonteeseen kuuluu 
oireAedostamaBomuus - tämä korostaa ensioireiden 
tunnistamisen ja  omaisten haastaBelun tärkeyBä

Otsalohkon toimintahäiriö 



• Ongelma uusin Alanteisiin reagoinnissa, tarve keskiByä 
vain yhteen asiaan, tuBuun ja turvalliseen 
tukeutuminen

• Uudet, monimutkaiset ja nopeasA ilmaantuvat 
Alanteet aiheuBavat virhearvioita

• Toiminta hidastuu ja muuBuu tehoBomaksi

Toiminnanohjaus ei toimi – tyypilliset oireet



• Passiivisuus, moAvaaAon puute
• Syömisen ja juomisen unohtaminen (edes nälkä tai jano ei 

moAvoi)
• Ääritapauksissa syvä apaAa, akineeNnen muAsmi

(liikkumaBomuus ja puhumaBomuus)

Oma-aloi/eellisuus ei toimi – tyypilliset oireet



• KiirehAminen (hosuminen), omien virheiden huomioBa 
jäBäminen

• Vaikeus arvioida oman toiminnan seurauksia
• Impulsiivisuus, estoBomuus, epäasiallinen käytös, 

holABomat seksisuhteet (promiskuiteeN), 
piiBaamaBomuus normeista ja muista ihmisistä, 
epäsiisteys (piiBaamaBomuus omasta itsestä)

• Ärtyisyys, aggressiivisuus, empaAan puute

Käytöskontrolli ei toimi – tyypilliset oireet



• OsiBainen hemipareesi (motorisen aivokuoren vaurio)
• Puheen sujumaBomuus, vaikeus sanojen 

muodostamisessa (Brocan alueen vaurio, puheen 
ymmärtäminen sujuu)

• Vaikeissa tapauksissa hyperoraalisuus (mm. holAton 
ahmiminen, esineiden tunkeminen suuhun)

Otsalohkovaurion muita merkkejä



Muis9sairauksia ennakoivat oireet ja ero 
normaaliin ikääntymiseen



Viite: Timo Strandberg. Vanhuusiän muis0sairaus –
amyloidia vai ateroskleroosia. Erikoislääkäri //2017



• PoAlas tai hänen omaisensa ilmaisevat huolensa muisAn 
tai muiden henkisten kykyjen heikkenemisestä, vaikka 
sosiaaliset kyvyt olisivatkin säilyneet

• PoAlaan itsenäinen selviytyminen on heikentymässä, ja 
hän tarvitsee lisääntyväsA ulkopuolista apua

Viite: Erkinjun.. Duodecim 2011;127:85–6 

Muis9sairauden varhaisoireet (1)



• PoAlas unohtaa toistuvasA soviBuja tutkimusaikoja, 
hänellä on selviä vaikeuksia noudaBaa hoitomääräyksiä 
tai hän käyBää yhä enemmän tai 
epätarkoituksenmukaisesA terveyspalveluja

• PoAlas on masentunut tai ahdistunut ja valiBaa muisAn ja 
AedonkäsiBelyn oireita

Viite: Erkinjun.. Duodecim 2011;127:85–6 

Muistisairauden varhaisoireet (2)



• PoAlaalla on äkillinen sekavuusAla
• Lääkärin tai hoitajan haastaBelussa syntyy epäily älyllisen 

suorituskyvyn muutoksesta (”kummallinen, outo poAlas”)

Viite: Erkinjun.. Duodecim 2011;127:85–6 

Muis9sairauden varhaisoireet (3)



• MuisAn lievä heikentyminen (mieleen painaminen ja 
palautus - ei tärkeiden tai hiljaBain tapahtuneiden 
asioiden suhteen

• TiedonkäsiBelyn lievä hidastuminen, häiriöherkkyyden 
kasvu

• Ongelmat joustavuuBa vaaAvassa pääBelyssä tai 
toiminnassa (toiminnanohjauksessa)

• Nimien löytämisongelmat – ”aivan kielenpäässä” –
oireyhtymä

Muutokset ovat aina niin lieviä, eBä ne eivät uhkaa normaalia 
jokapäiväistä elämää

Normaaliin vanhenemiseen lii/yviä 
9edonkäsi/elyn ongelmia



Muis9sairauden varhaisoire 
vai masennus?



Hippokampusmuistijälki

Hippokampus järjestelee ja säilöö muisteKavan
aineksen (esim. mitä tapahtui aamulla tai eilen)

Jos hippokampus on rikki (esim. Alzheimerin
tau0) muis0jälki ei tartu ja muistaminen on 
mahdotonta edes vihjeiden avulla

Muis0jäljelle ei ole vastaanoKavaa rakenneKa

Otsalohko
keski2ymiskyky

Masennus vaikuKaa otsalohkojen toimintaan.
Muis0 heikentyy nimenomaan tarkkaavaisuuden ja
keskiKymiskyvyn puuKeen takia - masentunut ei jaksa
keskiKyä ja näin asiat eivät painu mieleen

Muistaminen on kuitenkin mahdollista ja opiKu asia
muistetaan myöhemmin
Vihjeet auKavat mieleen palauKamista

Muis9sairaus vai masennus?



Paranne/avissa olevat muis9häiriön 
aiheu/ajat





• Nopea eteneminen – terve po;las dementoituu alle 2 vuodessa –
neuroradiologia voi paljastaa rakenteellisen syyn oireistolle

• Nuorella iällä alkava dementoituminen – voi viitata mm. infek;oon, 
autoimmuunimekanismiin tai endokrinologiseen aiheu5ajaan

• Huoma5ava oireiston fluktuaa;o – voi viitata mm. lääkevaikutukseen, 
infek;oon, unihäiriöön (uniapnea)

• Po;las käy5ää keskushermostovaiku5eisia lääkkeitä tai nau;ntoaineita
(mukaan lukien huumeet) tai on al;s HIV- tai syfilis (kuppa) -infek;olle

• Neurologinen status on epäsymmetrinen (näkökenKen, motoriikan, 
tunnon, refleksien suhteen)

• Po;laan kertomuksen ja tutkimushavaintojen välillä on ris;riitaa –
taustalla voi olla mm. masennus, lääkevaikutus tai hoide5avissa oleva
unihäiriö (obstruk;ivinen uniapnea)

Kliiniset vii*eet mahdollises0 hoide*avissa 
olevista demen0an aiheu*ajista

Day GS. Reversible dementias. Continuum (Minneap Minn) 2019;25(1 Dementia).



MMSE-tes9



• MMSE on lyhyt AedonkäsiBelyn arvioinAin tarkoiteBu 
tesA, joka vie lääkärin aikaa n. 15 minuuNa

• MMSE on yleisessä käytössä ja se antaa numeerisen 
arvon tulokseksi (diagnosAikkaa ja seurantaa varten) 

• Se soveltuu parhaiten vaikea-asteisen muisAsairauden 
seulontaan ja seurantaan 

Mini Mental State ExaminaPon (MMSE)

MMSE-tes9 (1)



• TestaBavia muuBujia ovat kielellinen kyky, orientaaAo, 
mieleen painaminen ja palauBaminen, tarkkaavaisuus/ 
toiminnanohjaus, laskutaito ja hahmotuskyky

• Maksimipistemäärä on 30 ja tehdyt virheet vähentävät
sitä

MMSE-tes9 (2)



• <24 pisteBä on yleensä poikkeava tulos ja vaaAi aina 
jatkoselviBelyjä

• TesA soveltuu huonosA lievän muisAsairauden seulontaan. 
Jos tutkiBavalla on selvä muisAoire jatkotutkimukset ovat 
paikallaan vaikka tesAtulos olisikin välillä 25 - 30 

• CERAD-kogniAivinen tehtäväsarja on ensisijainen 
jatkotutkimus

CERAD = The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease

MMSE-tes9 (3)



Demen9an diagnos9set kriteerit 



Viite: Timo Erkinjun.. MuisPoireet, lievä kogniPivinen heikentymä ja demenPa. LääkePeteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(1):85-6



Muis9häiriöpo9laan perustutkimukset





• Harkinnan mukaan epäselvissä tapauksissa (nuoret, 
työikäiset, erotusdiagnosAikan tueksi) 

• PerusnäyBeet
– Li-gluk, Li-prot, Li-solut

• MerkkiainepakeN
– Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42

Muis9po9laan likvoritutkimukset



Tärkeimpien etenevien muis9sairauksien 
diagnos9ikka ja hoito





Deliriumin ja sen hoitoperiaatteet



Delirium



AKE-lääkkeet = asetyylikolinesteraasin estäjät (lisäävät kolinergista transmissiota)
An9kolinergisiä lääkkeitä ovat mm. amitriptyliini (Triptyl, Klotriptyl, Limbitrol ja Pertriptyl) atropiini (Atropin, Minims Atropine Sulphate), biperideeni (Akineton, Ipsatol), desipramiini, 
difenhydramiini (Codesan comp), emeproni (Ce9prin), glykopyrrolaaJ (Gastrodyn, Robinul), hydroksitsiini (Atarax), hyoskiini (Buscopan, OPan Scopolamin), hyoskyamiini (Egazil
dureRer), imipramiini, ipratropiini (Atrovet, Atrodual), klidiini (Librax) kloorifeniramiini, meklotsiini (Postafen), oksibutyniini (Cystrin, Ditropan, Oksibu9n, Oxybutynin, Spasmoxyl), 
oksitropiini orfenadriini (Norflex, Dolan, Norgesic), skopolamiini (Scopoderm), solifenasiini (Vesicare), syklopentolaaJ (OPan Syklo), tropikamidi (OPan Tropikamid)


