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Juha Rinne: Mitä uutta muistisairauksista?   

                                                

Muistisairauksien ennaltaehkäisystä on tullut paljon uutta tietoa viime aikoina. 
Monien muistisairauksien riskitekijöinä ovat mm. korkea verenpaine, korkea 
kolesteroli ja korkea verensokeri. Myös vähäinen liikunta ja epäterveelliset 
ruokailutottumukset ovat haitallisia.  Viime aikoina on saatu uutta tutkimusnäyttöä 
siitä, että erityisesti monipuolisella elintapaohjelmalla, jossa kiinnitetään huomiota 
ruokavalioon, liikuntaan, muisti- ja tiedonkäsittelytoimintojen harjoittamiseen, 
sosiaaliseen aktiivisuuteen ja muistisairauksien riskitekijöihin vaikuttamiseen, 
voidaan säilyttää muistitoiminnot parempana. Tässä suomalainen FINGER-tutkimus 
on ollut edelläkävijänä. 

Muistisairauksien toteaminen on mahdollista nykyään yhä varhaisemmin. 
Esimerkiksi Alzheimerin taudin kohdalla ajatellaan, että aivoihin alkaa kertyä 
haitallisia amyloidi- ja tau-valkuaisaineita jopa kymmenen – kaksikymmentä vuotta 
ennen näkyvien oireiden ilmaantumista. Uudet biologiset merkkitekijät esim. 
selkäydinnestenäytteestä tai aivojen PET- (positroniemissiotomografia) 
kuvantamistutkimuksilla havaittavat muutokset auttavat varhaisessa toteamisessa. 
Tällä hetkellä on käynnissä useita eri tavalla amyloidi- ja tau-valkuaisaineiden 
kertymisen estämiseen tähtäävien hoitojen tutkimuksia. Alustavia positiivisia tuloksia 
on raportoitu eräällä amyloidi vasta-aineella suoritetussa tutkimuksessa. 

Ajoterveyden säännöllistä arviointia muistisairauksien yhteydessä korostetaan. 
Ajoterveysohjeiden mukaan muistisairaus on aina este ryhmän 2 (raskaat 
kuljetusneuvot, ammattiliikenne) ajoluvalle. Ryhmän 1 (henkilöautot) 
ajoterveysvaatimukset voivat kuitenkin vielä täyttyä, jos muistisairaus on lievä.  
Lieväkin tilanne edellyttää yleensä lääkärin säännöllistä 6–12 kuukauden välein 
tekemää arviota. Ajoterveyden arvioinnissa käytetään tiedonkäsittelytoimintoja 
arvioivia testejä, toimintakyvyn arviointia, tarvittaessa neuropsykologista tutkimusta, 
potilaan ja hänen omaisensa haastattelua sekä tarvittaessa myös terveysperusteista 
ajokyvyn arviointia. Muistipotilas voidaan määrätä myös ajokokeeseen 
lisäselvityksen saamiseksi. 



Muistisairaan henkilön hoito on kokonaisvaltaista monen eri ammattilaisen 
yhteistyötä, jossa myös omaisen tai muun läheisen rooli on keskeistä.                                                                                                           

 
Taustatietoa: 
Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen 
haaste Suomessa: 

- Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista, vaikka 
suurimmalla osalla heistä ei ole etenevää muistisairautta 

- Arviolta noin 200 000 suomalaisella tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt, ja 
vuonna 2013 noin 100 000 henkilöä kärsi lievästä ja 93 000 vähintään 
keskivaikeasta muistisairaudesta 

- Työikäisistä muistisairauksia on noin 7 000:lla 

- Vuosittain noin 14 500 henkilöä sairastuu muistisairauteen 

 

Muistisairaudet nyt -kurssin puheenjohtaja                  
professori Juha Rinne on neurologian erikoislääkäri. Hän toimii Tyksissä ja Turun 
yliopistossa neurotoimialueella ja PET-keskuksessa.  Hän oli Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin Muistisairaudet -Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana. 
Päivitetty Käypä hoito -suositus, joka linjaa kuinka muistisairauksia olisi hyvä tutkia 
ja hoitaa Suomessa ilmestyi tammikuussa 2017. 

Käypä hoito -suositukset ja niiden potilasversiot löytyvät osoitteesta 
www.kaypahoito.fi 

 
Sähköposti: juha.rinne (at) tyks.fi tai juha.rinne (at) utu.fi 
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