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90-vuotias nainen 

• asuu miehensä kanssa kerrostalossa, kotiapu 
ja kotisairaanhoito kerran viikossa, ateria-apu 

• astma, aivoverenkiertohäiriötä, 
moninivelrikkoa, kohdun corpus carcinoma 

• kesällä kivun takia hoidossa geriatrialla ja 
kiinnitetty huomiota muistamattomuuteen 

• tyttären mukaan hidastuneisuutta, 
kiinnostuksen kohteiden väheneminen 

• perustoiminnoissa avun tarve kasvanut  



90-vuotias nainen 

• levottomien jalkojen hoito 
• lääkitys: Persantin 75mgx3, Artryl 1.5mgx1, 

Sifrol 0.18mgx1, Betolvex 1mgx1 
• keväällä MMSE 21, osastolla 23 
• verikokeissa ei poikkeavaa 

 



MRI: iän mukaista atrofiaa kortikaalisesti, hippokampusatrofia 3/4,  
lateraaliventrikkelien temporaalisarvet tavanomaista väljemmät,  
leukoaraioositäpliä, ependyyman metastaasi? 



90-vuotias nainen 

muistipoli 
• omasta mielestä muisti ei ole heikennyt 
• miehen mukaan ei muistiongelmia mutta 

ongelmia toiminnanohjauksessa 
• elokuun puolessa välissä alkanut 

harhaluuloisuutta 
– mies käy vieraissa 
– öisin näkee parvekkeen ovenkarmien vieressä kaksi 

tummaa hahmoa, epäillyt miehen tilanneen nämä 
potilasta kiusatakseen 



90-vuotias nainen 

Kielellinen sujuvuus 23 

Nimeäminen 9 

MMSE 23 

Sanalistan oppiminen 3-6-6 

Mieleenpalautus (%) 100 

Tunnistaminen (%) 90 

Kopiointi 9 

Mieleenpalautus (%) 78 

Kello 3/6 



90-vuotias nainen 

kotisairaanhoito viestittää: 
• potilaan harhat lisääntyneet, pelkää kaikkea 

 
• diagnoosi? 

 
• mitä tehdä? 



78-vuotias mies 

• asuu vaimonsa kanssa 
• sepelvaltimotauti, hyperkolesterolemia, 

eturauhasongelmia 
• puhe mennyt huonommaksi urologilla käynnin 

jälkeen 
• muisti huonontunut, tarvitsee muistilappuja 
• päivisin nukkuu paljon 
• käsissä vapinaa 
• lääkitys: Spesicor dos 47.5mgx1, Simvastatin 

10mgx1, Primaspan 100mgx1 
 



78-vuotias mies 

• MMSE nyt 26, edellisenä syksynä 28, vuotta 
aiemmin 29,  

• kellotaulussa ongelmaa 
• status:  hitaan oloinen, RR 161/85, mimiikka 

heikkoa, puristuksen aikana alkaa oikean 
käden vatkaava vapina, vaikeuksia ymmärtää 
ohjeita 

• muistilabrat viitealueella 



- sentraaliset ja frontotemporaalisesti kortikaaliset likvortilat atrofiaan sopien väljät 
- hippokampusatrofia luokkaa 2/4 



78-vuotias mies 

muistipoli 
• omasta mielestään muisti hyvä, vanhat asiat 

muistaa hyvin, tavarat eivät hukassa 
• kyselee ja kertoo samoja asioita 
• puhe mennyt huonommaksi, ääni muuttunut 
• vaikeampi ymmärtää mitä sanotaan 
• liikkuu vain vaimon kanssa 
• tarvitsee apua kodin ulkopuolisissa asioissa 
Status: lievää rigiditeettiä ja vapinaa, jähmeä, 
myötäliikkeet vaimeat 



78-vuotias maalari 

Kielellinen sujuvuus 8 

Nimeäminen 13 

MMSE 22 

Sanalistan oppiminen 3-5-5 

Mieleenpalautus (%) 100 

Tunnistaminen (%) 95 

Kopiointi 8 

Mieleenpalautus (%) 0 

Kello 6/6 





79-vuotias mies 

• ollut prostataleikkauksessa ja puhe mennyt 
huomattavasti 

• maalannut ulko-oven ja eteisen katon 
• nukkuu päivisin mutta unet jatkuvat kun potilas 

herännyt 
• pakkomielteitä – säätelee termostaatteja, rauhaton, 

tekemässä koko ajan jotain 
• lasten tyköä käydessä kahvin juotuaan lähdössä kotiin 
• ajantaju heikentynyt 
• myötäliikkeet poissa, kasvot ilmeettömät 
• MMSE 19 



temporaalilohkoihin painottuva hypometabolia,  
frontaalisesti metabolia selvästi tavanomaista vähäisempää 



79-vuotias mies 

PIB-PET 
• selvästi patologinen epäsymmetrinen 

amyloidikertymä 
• erityisesti vasemmalla frontaalisesti 

voimakkaampi kertymä kuin oikealla 
korteksilla, myös temporaalisesti 

• sama puoliero okkipitaalisesti, jossa varsin 
voimakas kertymä 



79-vuotias mies 
• MMSE laskee 14 



putamenien ja nukleus caudatuksen kertymäaktiivisuudet normaalit 



79-vuotias mies  

• diagnoosi? 
 
 

• hoito? 



Alzheimerin tauti 
• ei ole poissulkudiagnoosi 
• perustuu   

kliinisiin muutoksiin  
tapahtuma- eli episodisen muistin heikentyminen (85 %) 
– uuden muistiaineksen mieleen painamisen  
– ja erityisesti mieleen palauttamisen vaikeudet  
– sekä etenevä tuoreen unohtaminen  
tapahtumamuistin heikentyminen neuropsykologisissa testeissä tai 

CERAD-tehtäväsarjassa  
diagnoosia tukevat, mutta puuttuminen ei sulje pois 
– sisemmän ohimolohkon atrofia TT:ssä tai MK:ssa  
– biologiset merkkitekijät selkäydinnesteessä 
– tyypilliset PET-muutokset 

 



Alzheimerin tauti 

• koliiniesteraasin estäjä mutta kelle 
– yli 90-vuotiaalle? 
– polyfarmasiapotilaalle? 
– harhaiselle? 

 

• memantiini mutta kelle 
– keskivaikea/vaikea AT? 
– muille? 



Alzheimerin tauti 

• koliiniesteraasin estäjä mutta kelle 
– yli 90-vuotiaalle?   varoen 
– polyfarmasiapotilaalle? lääkesaneerauksen jälkeen 
– harhaiselle?   kyllä mutta voi aiheuttaa  

     harhoja 
 

• memantiini mutta kelle 
– keskivaikea/vaikea AT? kyllä 
– muille?    harhaisille 



73-vuotias rehtori 

• asuu vaimonsa kanssa 
• verenpainetauti ja hyperkolesterolemia, lievä 

aortta- ja mitraaliläppävuoto 
• lääkitys: Olmetec, Lipcut, Primaspan 
• neurologille puheen tuotto-ongelmien takia 

 
 



73-vuotias rehtori 

• viime syksystä lähtien puhehäiriötä 
• tuottaa vääriä sanoja 
• ei muista mitä piti sanoa, käyttää 

kiertoilmaisuja 
• keväällä kohtaus jossa suupieli ja kieli 

tuntuivat jäykistyvän 
• status: puhe selvästi hidastunutta, anomista 

afasiaa, toisinaan tulee väärä sana, muuten ei 
erityistä 



73-vuotias rehtori 

• MRI pyydetty: Brocan tai anominen afasia – 
epäillään vaskulaarista syytä, sulcus Sylviin 
seudussa 
 



73-vuotias rehtori 

• MRI pyydetty: Brocan tai anominen afasia – epäillään 
vaskulaarista syytä, sulcus Sylviin seudussa 

• suurissa valtimoissa elongaatiota ja non-
aneurysmaattista dilataatiota varsinkin PCA tyvialueella 
ja Carotis-T-seudussa 

• lateraaliventrikkelit ja kolmas aivokammio 
tavanomaista väljemmät – sentraalinen atrofia, oikealla 
okkipito-parietaalirajalla pieni kortikaalinen infarkti 

• vähäistä valkean aineen muutosta frontoparietaalisesti 
 





73-vuotias rehtori 

• lähete EEG:hen, jossa  
– hemisfäärien taka-alueilla 7-8 Hz keskijaksoinen 

rytmi 
– lievä yleishäiriö diffuusiin enkefalopatiaan sopien 

• lähete puheterapeutille 
• Olmetec vaihdettu toiseen RR - lääkkeeseen, 

mikä auttanut puheeseen 
 



73-vuotias rehtori 

• kontrolli vuoden päästä 
• saanut puheterapiaa 
• lukee lyhyitä lauseita hyvin, nimeää esineet, 

sananhakua 
• tehty CERAD edellisenä kesänä tk-lääkärin 

aloitteesta 



73-vuotias rehtori 

Kielellinen sujuvuus 14 

Nimeäminen 11 

MMSE 28 Toisto, ohje 

Sanalistan oppiminen 4-6-5 

Mieleenpalautus (%) 100 

Tunnistaminen (%) 100 

Kopiointi 10 

Mieleenpalautus (%) 80 

Kello 4/6 







74-vuotias lehtori 

• loppukesästä 
• äidillä 90-vuotiaana hidastuneisuutta, puhuessa ei voinut 

kävellä, pystyi tekemään yhden asian kerrallaan 
• kysynyt sanoja 62-vuotiaasta, puhe onnistuu kotona, tulee 

vääriä sanoja, välillä puuromaista 
• äänestä tullut käheä, käsiala muuttunut 
• liikkuminen hidastunut, kädet voimattomat, tila vaihtelee 
• pukeutuminen vaikeutunut 
• väsyy nopeasti, aamulla tokkuraisempi 
• hahmottamisessa ongelmia – auton peruuttaminen 
• ei kysy samoja asioita mutta vahvistaa vaimolta 



74-vuotias rehtori 

• status: ilmeetön, sormi-nenänpää hidas, ddk 
patologinen vasemmalla, hammasratasoire, 
myötäliikkeet vaimeat, ääni matala, kuiskaava 
 



74-vuotias rehtori 

• loppusyksyllä 
• MMSE 24 
• kello 2/6 
• vaimo diagnosoinut potilaalla Parkinsonin 

taudin 
• aivoreseptorin gammakuvaus: 

– striatumien merkkiainekertymä poikkeavan 
alhainen, vasen<oikea 

– kaudatus 0.99/1.36, putamen 0.48/0.76 
 



kontrolli 





74-vuotias rehtori 

• mitä tehdä? 



74-vuotias rehtori 

• aloitetaan Kardopal nousevin annoksin – 
potilas ylikierroksille, ei nuku, touhuaa yöt, 
harhoja 

• aloitetaan Exelon laastari – tilanne 
rauhallisempi, nukkuu paljon 



Lewyn kappale – taudin diagnoosi 

  
3 pääoiretta, joista kaksi tarvitaan: 
1. vaihteleva kognitiivinen häiriö 
2. yksityiskohtaiset näköharhat 
3. parkinsonismi 



Lewyn kappale – taudin diagnoosi 
 

diagnoosiin viittaavia piirteitä 
• REM-unen aikaiset käytösoireet 

• herkkyys neurolepteille 

• alentunut tyvitumakkeiden dopamiinitransportterisitoutuminen 

 
diagnoosia tukevia piirteitä 

• toistuvat kaatumiset ja pyörtymiset 

• ohimenevät, selittämättömät tajunnanhäiriökohtaukset 

• harhaluulot 

• muut kuin näköharhat 
 McKeith ym. Neurology,  2005 



Lewyn kappale - tauti 
• koliiniesteraasin estäjä mutta kelle 

– väsyneille? 
– harhaisille? 
– jäykille? 
– muille 

• memantiini, mutta kelle 
– kaikille vai joillekin? 

 
• levo-dopa mutta kelle 

– jäykille? 
– harhaisille? 
– muille 



74-vuotias konttoristi 

• asuu miehensä kanssa, ei polta, alkoholin käyttö 
vähäistä 

• aivoinfarkti 55-vuotiaana, hyperlipidemia, 
vatsavaivoja 

• muistiongelmia aivoinfarktin jälkeen  
• ei muista mitä hakemassa 
• muistaa uusia ja vanhoja asioita 
• käyttää lappuja, muuten unohtelee 
• ei vaikeuksia löytää sanoja 
• paikallisvaisto aina ollut huono 



74-vuotias konttoristi 

• status: sorminenänpää vasemmalla 
dysmetriaa muuten OK 

• labrat: kol 8.3, LDL 5.49, muuten viitealueella 
• MMSE 26 ja 28, Moca 20 
• MRI 

 







74-vuotias konttoristi 

• neuropsykologia: 
– vaikeuksia oppia, muistaa verbaalista ja aiemmin 

opittua materiaalia kuten myös visuaalista 
– vaikeuksia ilmaista kielellisesti, heikentynyt 

kielellinen abstrahointi 
– toiminnan ohjauksen heikkenemistä 

• likvori: beta-amyloid 1460 (>550), tau 449 
(<400), fosfotau 76 (<80) 







74-vuotias konttoristi 

• diagnoosi 
 

• jatkotutkimuksia 
 

• hoito 



Vaskulaarinen kognitiivinen heikkeneminen 
vaskulaarinen dementia DSM IV / ICD-10 

• Dementia 
 

• Osoitus vaskulaarisesta aivovauriosta 
–  neurologiset oireet 
–  kuvantamisessa 

• aivoinfarkteja, aivo(mikro)vuotoja 
• laajat  yhtenäiset valkean aineen muutokset 

 

• Ajallinen yhteys näiden välillä 
 

• Kognitiivinen heikkeneminen vaihtelee aivovaurioalueen 
mukaan 
 
 



Charidimou et al. Front Neurol. 2012;3:133 



A schematic representation of the spectrum of haemorrhagic and ischaemic manifestations 
of sporadic cerebral amyloid angiopathy, visible on MRI. 

Charidimou A et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2012;83:124-137 

©2012 by BMJ Publishing Group Ltd 





Cavalieri M, Schmidt H, Schmidt R. Structural MRI in normal aging and Alzheimer's disease: white and black spots.  
Neurodegener Dis. 2012;10(1-4):253-6.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Cavalieri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22261308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Schmidt%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22261308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Schmidt%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22261308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Schmidt%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22261308


Vaskulaarinen kognitiivinen heikkeneminen 

• ASA mutta kelle 
– aivoinfarktin jälkeen? 
– aivojen pienten suonten taudissa? 

• warfariini mutta kelle 
– aivoinfarktin jälkeen? 
– aivojen pienten suonten taudissa? 

• koliiniesteraasin estäjä mutta kelle 
 
 



Vaskulaarinen kognitiivinen heikkeneminen 

• ASA 
– aivoinfarktin jälkeen    kyllä 
– aivojen pienten suonten taudissa harkiten 

• warfariini 
– aivoinfarktin jälkeen  mikäli riskitekijöitä: flimmeri 
– aivojen pienten suonten taudissa harkiten 

• koliiniesteraasin estäjä 
– mikäli tapahtumamuistin häiriö – AT-patologia 

mahdollinen 
 
 



65-vuotias konemestari 

• neurologille amaurosis fugax-kohtausten vuoksi 
• eteisväliseinäaukko suljettu, pulmonaalistenoosi 

leikattu, eteisvärinä 
• asuu ajoittain Marokossa, jossa ienverenvuodon 

mukaan arvioi Marevan annoksen 
• vuoden aikana kaksoiskuvia ja tämän jälkeen 

näkökentät menevät pimeäksi 
• kaulavaltimodoppler-ajan unohtanut ja toisella 

tullut – ei patologista 



konemestari 

• 68-vuotiaana maininnut omalle lääkärille 
muistivaikeuksista 

• kesällä 69-vuotiaana psykogeriatrille 
aviokriisin takia 

• haastatteluissa huomattu kognitiivisia 
vaikeuksia 

• MMSE 21/30, (vuosi 1909, päivämäärä, 
laskeminen, yksi sana, ettei ole tonttu)  

• kello 6/6 



69-vuotias konemestari 

Kielellinen sujuvuus 15 vaikeuksia alussa 

Nimeäminen 15 

MMSE 21 1909, laskee 93, 83, 73, 
tekee päinvastoin 

Sanalistan oppiminen 3-4-6 

Mieleenpalautus (%) 50 

Tunnistaminen (%) 100 

Kopiointi 6 hutiloi, epälooginen 

Mieleenpalautus (%) 67 

Kello 4/6 

TMT-A 100 <36 sek 

TMT-B 505 



69-vuotias konemestari 

• aloitetaan Reminyl lääkitys AT-ajatuksella 
• syksyllä vaikeaa harhaisuutta, luonteen 

muutos, aggressiivisuus 
• aloitettu Ketipinor lääkitys 
• psykogeriatrialla vuoden vaihteen jälkeen 

harhaluulojen ja aggressiivisuuden takia 
• MRI: kymmeniä pieniä hemosideriinikertymiä 

frontoparietaalialueella, hippokampusatrofia 
2-3/4 



69-vuotias konemestari 

• pääsiäisenä tilanne pahentunut 
• kävely- ja tasapainovaikeuksia, jäykkyyttä, 

melkein puhumaton, nielemisvaikeuksia, 
toistaa pakonomaisia liikesarjoja, jatkaa 
pakonomaista syömistä vaikka lautanen tyhjä 

• PET:issä hypometaboliaa frontaalisesti, 
temporaalilohkojen kärjissä ja 
parietaalilohkojen kärjissä 

• biologiset markkerit eivät AD:lle tyypilliset 



70-vuotias konemestari 

• elokuussa aggressiivisuus lisääntyy, vaimolla 
mustelmia kasvoissa ja käsivarsissa 

• urologi toteaa inoperaabelin lihastuumorin 
• osastolla lyönyt henkilökuntaa ja lääkäriä 
• siirretään psykogeriatrialle 



Otsaohimolohkodegeneraatio 

 
1. käytösoireiden tai tiedonkäsittelyn heikkeneminen varhain ja 

etenevästi joko: 
a. personallisuudessa (difficulty in modulating behavior) 
b. kielellisesti (kielellinen ilmaisu tai nimeäminen ja sanojen sisältö) 

2. merkittävä heikkeneminen aikaisemmalta tasolta ja merkittävä 
sosiaalisen ja ammatillisen toiminnan heikkeneminen 

3. asteittainen alku ja jatkuva heikkeneminen 
 

Heikkeneminen ei johdu: 
4. somaattisista sairauksista 
5. deliriumista 
6. muista psykiatrisista tiloista 
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Frontotemporal lobe degeneration 

Frontotemporal Lobar Degeneration: 
Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and 
Management. 
Rabinovici, Gil; Miller, Bruce 
 
CNS Drugs. 24(5):375-398, May 1, 2010. 
DOI: 10.2165/11533100-000000000-00000 

Fig. 1  Clinical, pathological and genetic spectrum of frontotemporal lobar degeneration 
(FTLD). Clinical syndromes (top row), pathological subtypes (middle row) and common 
gene mutations (bottom row) in FTLD are shown. Arrows represent links between clinical 
syndromes, genes and underlying histopathology, with thicker arrows corresponding to 
stronger relationships. bvFTD = behavioural-variant frontotemporal dementia; CBD = 
corticobasal degeneration; FTLD-ALS = FTLD with amyotrophic lateral sclerosis; FTLD-TAU 
= FTLD with tau-positive inclusions; FTLD-FUS = FTLD with fused in sarcoma (FUS)-positive 
inclusions; FTLD-TDP = FTLD with TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43)-positive 
inclusions; MAPT = microtubule-associated protein tau; PGRN = progranulin; PNFA = 
progressive nonfluent aphasia; PSP = progressive supranuclear palsy; SD = semantic 
dementia. 



Diagrammatic summary of neuroanatomical features associated with pathological diagnosis 
in this FTLD cohort. 

Rohrer J D et al. Brain 2011;134:2565-2581 

© The Author (2011). Published by Oxford University Press on behalf of the Guarantors of Brain. 



otsaohimolohkodegeneraatio 

• hoito 
– SSRI 
– varottava neuroleptejä – osalla dopamiinihäiriö 

 
 



Iäkkään muistipotilaan hoito 

• harvoin puhdas vaskulaarinen – kokeile AKE-
lääkkeitä 

• käytösoireet – syyn selvittely – AKE, 
memantiini 
 

• aripipratsoli (Abilify®) ei ole iäkkäiden lääke 



Kiitos 
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