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1 Johdanto
Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) ovat Suomessa sekä maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin
kuolinsyy, ja niiden hoitoon kuluu akuuttisairaanhoidossa eniten hoitovuorokausia. Suomessa
aivoinfarktiin sairastuu tällä hetkellä noin 14 000 henkilöä vuodessa, ja aivoinfarktin vuoksi
menetetään Suomessa eniten laatupainotteisia elinvuosia (ks. Käypä hoito -suositus 2011).
Maailman terveysjärjestön (WHO, World Health Organisation) mukaan arviolta kolmasosalla
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista ihmisistä toimintakyky jää pysyvästi rajoittuneeksi,
joko fyysisesti, emotionaalisesti, kognitiivisesti tai sosiaalisesti (Mackay 2004). Jopa 24–53 %
kaikista aivoinfarktiin sairastuneista tarvitsee joko osittaista tai kokonaisvaltaista tukea
päivittäisistä toiminnoista (ADL, Activities of Daily Living) selviytymiseen (Sacco 1997).
Laajamittaisten vaikutustensa vuoksi aivoverenkiertohäiriöistä selviytyneiden potilaiden
kuntoutuminen onkin tärkeä ja huomionarvoinen tutkimuskohde.
Jopa puolella AVH:n saaneista todetaan neuropsykologisissa tutkimuksissa selkeitä oireita
ainakin yhdellä kognitiivisen toiminnan osa-alueella (Rasquin ym. 2002; Nys ym. 2005; van
Zandvoort, ym. 2005). Akuuttivaiheen neuropsykologinen oirekuva ennustaa myöhempää
kognitiivista oirekuvaa (Rasquin ym. 2002; van Zandvoort ym. 2005) ja on usein yhteydessä
heikompaan jatkokuntoutumiseen. Mm. Patel ym. (2002) totesivat neljän vuoden
seurantatutkimuksessaan kognitiivisen heikentymän 3 kuukauden kuluttua sairastumisesta
olevan yhteydessä heikompaan eloonjäämisennusteeseen, korkeampaan vammautuneisuuden
asteeseen sekä heikompaan todennäköisyyteen jatkaa asumista kotona ensimmäiseen
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla potilailla. Oiretiedostamattomuus (anosognosia) on
varsin yleinen oire aivohalvauksen jälkeen ja myös sillä on negatiivinen yhteys kuntoutuksen
tuloksiin. On todettu, että puutteet oiretiedostuksessa ovat yhteydessä mm. heikkoon
toiminnalliseen selviytymiseen AVH:n jälkeen (Starskein ym. 2010, Jehkonen ym. 2000, 2001,
2006, Hartman-Maier ym. 2002) ja aivovauriopotilaiden myöhempään työkykyisyyteen ja
työllistymiseen (Sherer ym. 2003, Prigatano 2005, Schönberger ym. 2006). Kognitiivisten
oireiden varhainen kartoittaminen on oleellista, jotta jatkotoimenpiteet saadaan aktivoitua.
On kuitenkin varsin vähän tutkimuksia, joissa aivohalvauksen saaneiden kognitiivista tilaa
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tutkitaan jo akuuttivaiheessa neuropsykologisella tutkimuksella karkeiden yleismittareiden
kuten MMSE:n, sijasta.
Aivoinfarktin kognitiivisten oireiden yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun on
perusteellisilla neuropsykologisilla menetelmillä mitattuna tutkittu toistaiseksi hyvin vähän.
Aivoverenkiertohäiriöihin liittyvää mielialaoireilua on sen sijaan tutkittu laajasti, ja erityisesti
masennus on näillä potilailla yleistä (Hackett ym. 2005). AVH:n jälkeisen masennuksen on
todettu olevan yhteydessä kognitiiviseen heikentymiseen (Kauhanen ym. 1999) sekä
heikentävän arkielämän toimintojen kuntoutumista (Gillen ym., 2001). Onkin arvioitu, että
AVH:n jälkeinen masennus on haastavimpia esteitä potilaiden kuntoutumiselle ja se jää
valitettavan usein huomioimatta (Pohjasvaara ym. 2001).
Aivoverenkiertohäiriöiden toiminnallista kuntoutumista on tutkittu laajasti. Keskeisiä
heikompaa toiminnallista kuntoutumista ennustavia tekijöitä aivoinfarktin yhteydessä ovat
muun muassa korkeampi ikä, aiemmat aivoverenkiertohäiriöt, kognitiivisen suoriutumisen
heikentyminen,

aivoverenkiertohäiriötä

seuraava

masennus

sekä

motorisen

heikentyneisyyden vakavuusaste (Carod-Artal & Egido, 2009). Lisäksi heikomman
toiminnallisen kuntoutumisen on todettu olevan yhteydessä heikompaan elämänlaatuun
AVH:sta kuntoutuvilla (Aprile ym. 2006). Viime vuosikymmenten aikana psykososiaalisten
tekijöiden merkitys aivoinfarktia seuraavien fyysisten sekä emotionaalisten seurausten
ymmärtämisessä on saanut kasvavaa huomiota tutkimuskentällä (Gainotti ym. 1999).
Kuntoutuksen tavoite on vähentää AVH-potilaan invaliditeetin astetta sekä ylläpitää ja
parantaa potilaan toiminta- ja työkykyä. Suurimman osan AVH-potilaista on todettu hyötyvän
kuntoutuksesta mm. iästä ja sairausasteen vaikeusasteesta riippumatta (Stroke unit Trialist´s
2013; Gagnon, ym. 2006; Jørgensen ym. 2000). Näin ollen jokaiselle aivoinfarktipotilaalle
tulisi tehdä sairastumisen alkuvaiheessa moniammatillisen työryhmän arvio kuntoutuksen
tarpeesta ja sen hyödystä (Käypä hoito suositus 2011). Suomessa noin 40 % AVH-potilaista on
esitetty tarvitsevan aktiivista lääkinnällistä kuntoutusta (Kuikka ym. 2002), joskaan rajallisten
resurssien

vuoksi

sitä

ei

voida

tarjota

kaikille.

Esimerkiksi

moniammatilliseen

kuntoutushoitoon on todettu pääsevän koko maassa arviolta vain 15 – 20 % AVH:öön
sairastuneista potilaista (Takala ym. 2010) ja etenkin neuropsykologista kuntoutusta on
saatavissa rajallisesti sekä paikkakunnittain vaihtelevasti (ks. Korpelainen ym, 2008).
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Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä uusien sairaustapausten määrä tulee entisestään
kasvamaan, jolloin myös kuntoutuksen tarve lisääntyy.

2 Tutkimusryhmä
Kyseessä on HYKS-Instituutin hallinnoima monikeskustutkimus. Tutkimuksen johtajana toimii
dosentti Erja Poutiainen (HYKS, neurologian klinikka ja HY, käyttäytymistieteiden laitos) ja
tutkimuksen lääketieteestä vastuussa olevana henkilönä dosentti, ylilääkäri Turgut Tatlisumak
(HYKS, neurologian klinikka) sekä LT, neurologian erikoislääkäri Peter Baumann (Lapin
keskussairaala, neurologian yksikkö). Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat neuropsykologiaan
erikoistuva psykologi, PsM Johanna Itkonen-Hannikainen (HY, käyttäytymistieteiden laitos);
neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Tatu Kauranen (Lapin keskussairaala, neurologian
yksikkö); PsK Johanna Koskinen (HY, käyttäytymistieteiden laitos); neuropsykologian
erikoispsykologi, PsL Siiri Laari (HYKS, neurologian klinikka); neuropsykologiaan erikoistuva
psykologi, PsM Marjatta Melkas (Helsingin kaupunki, Terveyskeskus, Kuntoutusyksikkö);
Dosentti, aivoverenkiertohäiriöihin erikoistunut neurologi Satu Mustanoja (HYKS, neurologian
klinikka); neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM Riikka Niinikuru (HYKS, neurologian
klinikka);

neuropsykologiaan

erikoistuva

psykologi,

PsM

Taru

Savolainen

(HY,

käyttäytymistieteiden laitos); neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM Katri Turunen (HY,
käyttäytymistieteiden laitos); PsM Jenni Uimonen (HYKS, neurologian klinikka) ja PsM Tanja
Vihavainen (Helsingin kaupunki, Terveyskeskus, Kuntoutusyksikkö).

3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Tutkimusprojektin tavoitteena on kartoittaa aivoinfarktipotilaiden sairauden alkuvaiheen
neuropsykologisen oireiston yhteyttä aivovaurion sijaintiin sekä myöhempään kognitiiviseen
ja toiminnalliseen kuntoutumiseen (AINO -tutkimus).
Tutkimuksessa selvitetään seurantatutkimuksen keinoin ensimmäiseen aivoinfarktiin
sairastuneiden

työikäisten

henkilöiden

kognitiivisen
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suoriutumisen,

mieliala-

ja

väsyvyysoireiden, elämänlaadun sekä infarktiin liittyvien somaattisten tekijöiden merkitystä
aivoverenkiertohäiriöstä toipumiseen ja kuntoutumiseen. Tutkimus jakautuu useisiin
osatutkimuksiin, joita kuvataan luvussa 5.

4 Aineisto, menetelmät ja tutkimusjoukon
yleiskuvaus
Tutkimus on laaja seurantatutkimus, jossa tutkimushenkilöt ovat olleet mukana sairastumisen
akuuttivaiheesta aina kahden vuoden kliiniseen seurantaan saakka. Lisäksi tutkimuksessa on
hyödynnetty

Kelan

ja

Eläketurvakeskuksen

rekisteritietoja

(eläketapahtumat,

kuntoutustiedot, lääkitystiedot) sairastumista seuraavan kolmen vuoden ajalta.
Tutkimusaineisto kerättiin jatkuvana otantana aikavälillä 06/2007 – 10/2009 ensimmäisen
supratentoriaaliseen aivoinfarktiin sairastuneista ja HYKS:n neurologian klinikalle ja Lapin
keskussairaalaan

hakeutuneista

18

–

65

vuotiaista

suomenkielisistä

potilaista.

Seurantatutkimukset jatkuivat aina 10/2011 asti. Sairauskertomus- ja kuntoutustiedot
kerättiin HUS:n alueen sairaaloiden ja Lapin keskussairaalan yhteistyönä.
Poissulkukriteereitä olivat kognitioon vaikuttavat jo aiemmin diagnosoidut keskushermoston
sairaudet, kuten muun muassa aivokasvain, epilepsia, enkefaliitti tai etenevät neurologiset
sairaudet sekä vakavat psykiatriset häiriöt, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö tai
skitsofrenia.
Tutkimukselle on myönnetty Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan (HYKS) Eettisen
toimikunnan puolto (Dnro 102/E9/07, 4.4.2007, 16.5.2008, 5.8.2009) ja Neurologian klinikan,
Lapin keskussairaalan sekä Helsingin Kaupungin terveyskeskuksen tutkimusluvat. Jokaiselta
tutkittavalta on saatu informoitu suostumus.
Tutkimukset koostuivat neuropsykologisista tutkimuksista, lyhyistä neurologisen tilan ja
toimintakyvyn arvioista, sekä toiminnallisen tason, elämänlaadun ja mielialan arvioista.
Tutkimukset toteutettiin kaikille potilaille akuuttivaiheessa sekä kolmen ja kuuden kuukauden
että kahden vuoden kuluttua sairastumisesta. Potilaat jotka olivat kuuden kuukauden kuluttua
sairastumisesta edelleen sairauslomalla, tutkittiin neuropsykologisesti myös vuoden kuluttua
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sairastumisesta. Sen sijaan toipuneet (mm. työhön palanneet) täyttivät vuoden kohdalla
ainoastaan elämäntilannetta ja kognitiivisia, mielialaan ja elämänlaatuun liittyviä oireita
kartoittavia kyselylomakkeita (kts. kulkukaavio s. 9).
Ensimmäinen neuropsykologinen tutkimus suoritettiin ennen kotiutusta tai siirtymistä
jatkokuntoutuspaikkaan keskimäärin noin kahdeksan vuorokauden kuluttua potilaiden
sairastumisesta ja heistä 75 % tutkittiin 10 vuorokauden kuluessa sairastumisesta.
Akuuttivaiheen suppean neuropsykologisen tutkimuksen avulla kartoitettiin karkeasti
koehenkilöiden muistitoimintoja, hahmotuskykyä, kielellisiä perustoimintoja, tarkkaavuutta ja
toiminnanohjausta, psykomotoriikkaa sekä oiretiedostusta (muokattu Anderson & Tranell
1989) ja suppeasti myös mielialaa (lyhennetty POMS). Kolmen kuuden sekä 24 kuukauden
kuluttua sairastumisesta tehtiin laaja neuropsykologinen tutkimus, joka sisälsi akuuttivaiheen
tutkimusmenetelmät ja lisäksi tarkemmin toiminnanohjausta, ongelmanratkaisua sekä
vakiintunutta päättelyä arvioivia menetelmiä (Taulukko 1). Myös mielialaa (Profile of Mood
State, POMS; McNair & Lorr 1964) sekä subjektiivista oireilua ja oireiden tunnistamista
(muokattu Patient Competence Rating Scale, PCRS; Prigatano 1986) tutkittiin 3 kk
sairastumisesta sekä sen jälkeisissä tutkimuksissa. Terveyteen liittyvää elämänlaatua
selvitettiin 6 kuukauden kuluttua sairastumisesta sekä sen jälkeisissä tutkimuksissa 15Dkyselyllä (Sintonen 2001). Lisäksi myöhemmissä seurantavaiheissa tutkittaville esitettiin
toimintakykyyn, voimavaroihin ja asenteisiin liittyviä kysymyksiä.
Samoin menetelmin tutkittiin myös 50 tervettä verrokkihenkilöä. Verrokkihenkilöt tutkittiin
kaksi kertaa kolmen kuukauden välein oppimisvaikutuksen kontrolloimiseksi.
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Taulukko 1. Neuropsykologisen tutkimuksen osa-alueet ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmä
Kognition osa-alue
1.- 5. tutkimus, 2.-5. tutkimus
Trail Making A ja B (Poutiainen ym. 2010),
Stroop/nimeäminen ja häirintä (Golden 1978), WAISNopeus ja toiminnanohjaus

III

merkkikoe

(Wechsler

2005),

foneeminen

sanasujuvuus, FAB/osiot 4 ja 5 (Dubois ym. 2000),
WCST (vain 2. tutkimus) (Nelson 1976)
WAIS yleistiedot, WMS-R: looginen muisti I ja II,
numerosarjat
Muisti ja orientaatio

(Wechsler

1996);

10

sanan

oppimistehtävä (Christensen 1979), Homogeeninen
ja heterogeeninen ehkäisy, BVRT C (osin) (Benton
1974), RBMT/orientaatio (Wilson ym. 1985)
WAIS kuutiotehtävä, Vilkin viivat (Vilkki ym. 1989),

Visuaalinen suoriutuminen

visuokonstruktionaaliset

piirrokset,

Kellot,

Poppelreuter (osin), Street (osin)
WAIS samankaltaisuudet, semanttinen sanasujuvuus,
Token (lyhennetty) (deRenzi & Faglioni 1978), luku-,
Kielellinen suoriutuminen

kirjoitus- ja laskunäyte, Pitkä lause (Christensen
1979),

BDAT:

visuaalinen

nimeäminen,

afasialuokitus (Laine ym. 1997)
Psykomotorinen suoriutuminen

Vastavuoroiset liikesarjat ja liikesarjan oppiminen
(Christensen 1979), Tapping

Akuuttivaiheessa neurologian erikoislääkäri suoritti neurologisen arvion ja määritteli
infarktin patofysiologisen etiologian (TOAST-luokitus). Neurologisia puutosoireita arvioitiin
sairaalaan tulovaiheessa sekä sairaalasta poistumisvaiheessa NIHSS-pisteiden (The National
Institutes of Health Stoke Scale) (Brott ym. 1989) ja GCS:n (Global Coma Scale) (Teasdale &
Jennett

1974)

avulla.

Jokaisen

neuropsykologisen
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tutkimuksen

yhteydessä

tutkimushenkilöiden fyysistä toimintakykyä ja avuntarvetta kartoitettiin Barthel-indeksillä
(Mahoney & Barthel 1965). Lisäksi kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen tehtiin mukautettu
Rankin Scale (mRS) (Rankin 1957). Aivoverenkiertohäiriöihin erikoistunut neurologi keräsi
sairauskertomuksista myös kliinisiä tietoja mm. keskeisistä vaskulaarisista riskitekijöistä.
Koehenkilöiden aivoinfarktit todennettiin pään tietokonetomografiakuvilla (58 %) tai pään
magneettikuvilla (48 %). Aivoverenkiertohäiriöihin erikoistunut neurologi luokitteli
infarktien sijainnit sokkona leikeatlaksen mukaan (Moeller & Reif 2007). Infarktien koko
mitattiin millimetreissä siltä leiketasolta, jolla infarkti oli suurimmillaan. Vanhat hiljaiset
infarktit määriteltiin samoin periaattein. Vaskulaarinen degeneraatio arvioitiin kaikista
leikkeistä sen

mukaan, näkyikö

perivaskulaarista tai

konfluoivaa valkean

aineen

degeneraatiota, vastaten luokkia 2 – 3 kirjallisuudessa paljon käytetyssä luokituksessa
(Wahlund ym., 2001). Mahdolliset isoaivoinfarktin kanssa samanaikaiset tai vanhat hiljaiset
pikkuaivo- ja aivorunkoinfarktit kirjattiin.
Aineiston analysointiin käytettiin IBM SPSS-ohjelmaa (International Business Machines,
Armonk, New York).
Sairastumishetkellä potilaiden keski-ikä oli 54 vuotta (kh 9,8) ja koulutus 12 vuotta (kh 2,7).
Miehiä aineistossa oli 146 (63,5 %). Diabeetikkojen osuus aineistosta oli 13,3 % (n=23; 2tyypin diabetes n=18, 1-tyypin n=5). Yleisimmät vaskulaariset riskitekijät olivat verenpaine ja
ylipaino (molemmat N=154, 67,0 %). Ateroskleroosi oli vastaavasti yleisin aivoinfarktin
etiologinen syy (N=58, 25,2 %).
Akuuttivaiheessa tutkituista 94 % osallistui kolmen kuukautta sairastumisen jälkeen
toteutettuun seurantatutkimukseen, 86 % kuuden kuukauden tutkimukseen ja 72 % myös
kahden vuoden seurantatutkimukseen (kts. Kulkukaavio s. 9).
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63 sisäänottokriteerit täyttänyttä ei tutkittu:

AINO-tutkimus Kulkukaavio
keskimäärin 8 vrk AVH:n jälkeen n = 230
-

orientoiva neuropsyk.tutkimus
neurol.tiedot päivystyksestä ja
akuuttiosastolta, MRI/TT

3 kk seurantatutkimus
-

-

-

n = 217

6 kieltäytyi
7 logistiset syyt
0 kuollutta

Kato n = 20 (9,2 %)
-

n= 197

laaja neuropsykologinen tutkimus
mieliala- , toimintakyky- ja
elämänlaatukyselyt
kliininen neurologinen tutkimus

12 kk seurantatutkimus

38 kieltäytyi
19 logistiset syyt
6 vaikea-asteinen AVH

Kato n = 13 (5,7 %)

laaja neuropsykologinen tutkimus
mieliala- ja toimintakykykyselyt

6 kk seurantatutkimus
-

-

8 kieltäytyi
12 logistiset syyt (7 ei lupia)
0 kuollutta

Kato n = 17 (8,6 %)
-

n = 180

6 kieltäytyi
9 logistiset syyt
2 kuollutta

Oireisille: NPS tutkimus (n = 104)
Oireettomille: postikysely (n = 76)
-

laaja neuropsyk.tutk
mieliala-, toimintakyky- ja
elämänlaatukyselyt

24 kk seurantatutkimus
-

Kato n = 14 (7,8 %)

n= 166

-

4 kieltäytyi
6 logistiset syyt
4 kuollutta

-

2 kuollutta

laaja neuropsykologinen tutkimus
mieliala- , toimintakyky- ja
elämänlaatukyselyt
voimavara- ja asennekyselyjä
kliininen neurologinen tutkimus

36 kk Rekisteriseuranta

n=175
Katovertailua
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-

8 vrk vs. 24 kk n = 64 (28 %)

-

6 kk vs. 24 kk n = 31 (16 %)

5 Osatutkimukset
5.1

Akuuttivaiheen neuropsykologinen oirekuva

Yhden osatutkimuksen tarkoituksena oli arvioida eroaako ensimmäisen sairastetun
subkortikaalisen infarktin aiheuttama neuropsykologinen oirekuva kortikaalisen infarktin
aiheuttamasta

oirekuvasta

sairauden

akuuttivaiheessa.

Subkortikaalisten

infarktien

aiheuttamaa oirekuvaa on selvitetty tapaustutkimusten avulla sekä laajemmilla otoksilla
lähinnä kontrollihenkilöihin vertaamalla, kirjallisuudessa on kuitenkin varsin vähän tietoa
subkortikaalisten

alueiden

vaurioiden

aiheuttaman

neuropsykologisen

oirekuvan

vakavuudesta kortikaalisiin infarkteihin verrattaessa.
Tutkimuksessa havaittiin, että subkortikaalisen infarktin saaneilla esiintyi akuuttivaiheessa
enemmän psykomotorista hitautta ja muistisuoriutumisen heikkoutta kuin kortikaalisen
infarktin saaneilla. Lisäksi muistin vaikeudet, erityisesti viivästetyn mieleen palautuksen
ongelmat, olivat marginaalisesti nähtävissä vielä 6 kuukauden kuluttua infarktin jälkeen.
Tulokset viittaavat siihen, että kortikaalisen infarktin lisäksi myös subkortikaalisten infarktien
aiheuttama oirekuva tulee kartoittaa ja huomioida kuntoutussuunnitelmia tehtäessä.
(Turunen ym. 2009; Turunen ym. 2011; Turunen ym. 2013)
Kenellä aivoinfarktipotilaista neuropsykologisia oireita on, ja mistä heidät voisi tunnistaa jos
neuropsykologista tutkimusta ei ole käytettävissä tai sitä ei ole muista syistä tehty?
Kysymyksellä on kasvava merkitys aivoinfarktin akuuttihoitotulosten parantumisen myötä,
sillä vaikka potilaat useammin jäävät eloon ja kotiutuvat akuuttihoidosta nykyisin
parempikuntoisena kuin aiemmin, ei toipuminen kaikilta osin, esim. työhön paluun osalta, ole
parantunut samaa tahtia. Erityisesti hoito- ja kuntoutusresurssien vähyyden vuoksi olisi
tärkeää tunnistaa paitsi tuen tarpeessa olevat, myös ilman tukea selviytyvät potilaat. Oireiston
riskitekijöiden

kartoitus,

esimerkkinä

ylläkuvattu

infarktin

kortikaalisuuden

vs.

subkortikaalisuuden merkityksen vertailu, palvelee osaltaan tuen tarpeessa olevien potilaiden
tunnistusta. Lisäksi oleellista on selvittää, mikä on eri tavoin määritellyn infarktin
vaikeusasteen suhde neuropsykologisen oireiston vaikeusasteeseen. Yhdessä hankkeen
osatutkimuksessa selvitettiin alkuvaiheen neurologisten ja neuropsykologisten oireiden
suhdetta. Tutkimuksessa havaittiin odotetusti, että mitä vaikeampi neurologinen oireisto, sitä
varmemmin potilaalla oli myös kliinisesti merkittävä neuropsykologinen oireisto. Huomion
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arvoista kuitenkin oli, että kotiutumisvaiheessa neurologisesti oireettomista potilaista yli 40
%:lla oli todettavissa kliinisesti merkittävä neuropsykologinen oireisto. Kaikilla potilailla,
joilla oli vähintään 4 NIHSS-pistettä kotiutumishetkellä, todettiin merkittäviä kognition
ongelmia. Löydökset säilyivät 6kk seurantaan. Johtopäätös on, ettei aivoinfarktin luokittelu
lieväksi neurologisen oireiston perusteella takaa hyvin säilynyttä kognitiota. (Kauranen, Laari
ym. 2013).

5.2

Työkykyä ennustavat tekijät

Vaikka vain noin joka neljäs aivoinfarktipotilas on työikäinen, työhön paluuta ennustavat
tekijät ovat tärkeitä aivoinfarktin hoidossa. Karkeasti puolet ennen sairastumistaan työssä
olleista aivoinfarktipotilaista ei palaa töihin sairastumisensa jälkeen, mikä nostaa
merkittävällä tavalla aivoinfarktin yhteiskunnalle aiheuttamaa sosiaalista ja taloudellista
haittaa. Tunnettuja työhön paluuta ennustavia tekijöitä ovat vaihtelevin tavoin mitattu
aivoinfarktin vaikeusaste, ikä, koulutus ja ammattiasema. Kun näitä tekijöitä vertailtiin AINOaineistossa yhtä aikaa, nousi ensimmäisten viikkojen aikana todetun neuropsykologisen
oireiston vaikeusaste merkittävimmäksi myöhempää työhön paluuta ennustavaksi tekijäksi.
Jokainen

varhaisessa

kaksinkertaisti

riskin

neuropsykologisessa

tutkimuksessa

olla työkyvytön

kk

6

löydetty

aivoinfarktin

kognition

jälkeen.

Varhain

häiriö
tehty

neuropsykologinen tutkimus on hyödyllinen osa aivoinfarktipotilaan kuntoutussuunnitelmaa.
(Kauranen, Turunen ym. 2013)

5.3
Aivoinfarktin aiheuttama yhteiskunnallisten
etuuksien käytön muutos ja sen selittäjät
Rakennettaessa kokonaiskuvaa aivoinfarktin

yhteiskunnalle aiheuttamasta sosiaalisesta ja

taloudellisesta haitasta tarvitaan myös työikäisen väestön osalta työkyvyn lisäksi muita, täydentäviä
tapoja kuvata aivoinfarktin vaikutuksia. Työkykyä selvittäviin tutkimuksiin yleensä nimittäin
valikoidaan metodologisista syistä vain ne potilaat, jotka ovat olleet kokoaikaisesti töissä myös
ennen sairastumistaan. Kaikki työikäiset eivät kuitenkaan tosiasiallisesti ole kokoaikaisesti töissä.
Yksi tapa selvittää aivoinfarktin sosioekonomisia vaikutuksia työikäisessä aivoinfarktipopulaatiossa
kokonaisuudessaan ilman valikoivaa karsintaa otannassa on selvittää, miten aivoinfarktiin
sairastuminen muuttaa yhteiskunnalta saatujen taloudellisten etuuksien käyttöä. Yhdessä AINOhankkeen osatutkimuksessa lasketaan aivoinfarktin aiheuttama etuuksien lisäkäyttö ja selvitetään
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elinaikamalleilla lisäetuuksien käyttöä selittäviä tekijöitä hyödyntäen KELA:n ja ETK:n
rekisteriaineistoja. (Kauranen ym. valmisteilla).

5.4
Toiminnanohjauksen häiriön vaikutus
muistiin
On esitetty että muistin tehokas toiminta edellyttää hyviä toiminnanohjauksen taitoja. Lisäksi
yleisen

kognitiivisen

toiminnan

tason

tiedetään

olevan

yhteydessä

etenkin

toiminnanohjaukseen mutta myös muistinsuorituksiin. Aivotoiminnan häiriön jälkeen
ilmenevien muistin ongelmien yhteyttä toiminnanohjaukseen on kuitenkin tutkittu hyvin
vähän. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on selvittää toiminnanohjauksen taitojen osuutta
muistisuoriutumisen eri osa-alueisiin kognitiivisen oirekuvan pitkälti vakiintuneessa
vaiheessa (6 ja 24 kk AVH:n jälkeen) siten että yleisen kognitiivisen tason osuus on
kontrolloitu. (Turunen ym. valmisteilla).

5.5
Toistuvan humalajuomisen vaikutukset
toiminnanohjaukseen
Toistuva humalajuominen eli runsas alkoholin käyttö päihtymykseen asti on liitetty
toiminnanohjauksen ja oppimisen häiriöihin nuorilla, joilla ei ole todettu alkoholismia.
Vastaavanlaisen humalajuomisen yhteydestä aikuisten kognitiivisiin toimintoihin tiedetään
kuitenkin vähän. Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli tutkia toistuvan humalajuomisen ja
toiminnanohjauksen ja oppimisen häiriöiden yhteyttä aivoinfarktipotilailla ja verrokkiryhmän
terveillä aikuisilla, joilla ei ole diagnosoitu alkoholismia. Aivoinfarktipotilaiden humalajuomisen
ryhmä oli toiminnanohjauksen tehtävissä heikompi kuin potilaiden kohtuukäytön ryhmä. Tulokset
antavat näyttöä siitä, että toistuvaan humalajuomiseen voi liittyä lieviä toiminnanohjauksen
häiriöitä, jotka saattavat tulla ilmi vasta aivoja kuormittavan sairauden myötä. (Laari ym. 2012,
Laari ym. lähetetty lehteen).

5.6

Subjektiiviset oireet ja niiden tunnistaminen

Monet oiretiedostusta tarkastelleet tutkimukset ovat liittyneet lähinnä neglectin ja motoristen
oireiden

oiretiedostukseen

tai

oiretiedostamattomuuteen
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yleisesti.

Oiretiedostuksen

määrittelyn monimuotoisuus ja sen arviointimenetelmien puute ovat myös olleet haaste
oiretiedostuksen tutkimisessa. Lisäksi vain harvoissa tutkimuksissa on pystytty toteuttamaan
neuropsykologisia tutkimuksia heti sairastumisen jälkeen sekä useina seurantatutkimuksina
ja samalla systemaattisesti seuraamaan myös oiretiedostusta.
Yhdessä osatutkimuksessa selvitetään akuuttivaiheen kognitiivisten oireiden tunnistamisen
yhteyttä todettuihin kognitiivisiin häiriöihin ja niiden kuntoutumiseen kuusi kuukautta
aivoinfarktiin sairastumisen jälkeen. Alustavien tulosten mukaan sairastumisen alkuvaiheessa
kognitiivisten oireiden tunnistaminen oli yli puolelle potilaista vaikeaa, mutta koheni
tasaisesti 2 vuoden seuranta-aikana. (Savolainen & Poutiainen 2012; Savolainen ym.
valmisteilla)
Seuraavassa osatutkimuksessa potilaan oiretiedostusta on arvioitu vertaamalla potilaan
subjektiivisia kognitiopainotteisia oirekokemuksia läheisen arvioon potilaan kyseisistä
oireista.

Alustavista tuloksista ilmenee että läheisen ja potilaiden oirearviot vastaavat

monelta osin varsin hyvin toisiaan 3, 6 ja 24 kuukautta aivoinfarktin jälkeen. Kuitenkin
tietyillä toiminta-alueilla läheisten oirearviot olivat potilaan arviota positiivisempia. AVHpotilaan läheiset eivät näytä kaikilta osin tunnistavan potilaiden subjektiivisia oireita.
(Poutiainen & Itkonen-Hannikainen 2013; Itkonen-Hannikainen ym. valmisteilla).
Subjektiiviset oireet vaikuttavat AVH-potilaan optimaaliseen toimintakykyyn. Alustavien
tulosten perusteella noin

yksi viidestä potilaista raportoi ongelmia päivittäisissä

arkitoiminnoissa, kognitiivisissa toiminnoissa tai sosiaalisessa toimintakyvyssä 3 kuukauden
kuluttua sairastumisesta, ja oireita raportoivien määrä väheni jossain määrin 24 kk seurannan
aikana. Sen sijaan lähes puolet AVH-potilasta raportoi emotionaalisen säätelyn ongelmia
kolmen kuukauden kuluttua sairastumisesta ja määrä pysyi varsin samana 24 kuukauden
seurannan aikana. Alustavien tulosten perusteella näyttääkin siltä että työikäisten pääasiassa
lieviä jäänneoireita omaavien AVH-potilaiden psykososiaaliseen toimintakykyyn ja sen
tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota toipumisprosessin aikana (Poutiainen &
Itkonen-Hannikainen 2013; Itkonen-Hannikainen ym. valmisteilla)

5.7

Väsyvyys ja toimintakyky

Aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen väsyvyys (fatiikki) on hyvin tavallinen oire ja tutkimuksissa
on havaittu sitä esiintyvän jopa kolmella neljästä sairastuneesta. Kuitenkin väsyvyyden
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yhteyttä aivoinfarktin jälkeiseen kognitiiviseen toimintakykyyn ja sen muutoksiin on tutkittu
vasta vähän. Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kolme kuukautta
ensimmäisen sairastetun aivoinfarktin jälkeen esiintyvät väsyvyysoireet ovat yhteydessä
kognitiivisiin ongelmiin ja niiden muutoksiin kahden vuoden seurannassa. Lisäksi
tarkastellaan, miten aivoinfarktin jälkeen tavallinen mielialaoireilu on yhteydessä väsyvyyteen
ja kognitiiviseen toimintakykyyn. (Niinikuru ym. lähetetty lehteen)

5.8

Terveyteen liittyvä elämänlaatu

Aivoinfarktipotilaiden kognitiivisen oireiston yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun on
tutkittu toistaiseksi melko vähän. Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää,
selittävätkö

kognitiivinen

suoriutuminen

ja

masennusoireet

terveyteen

liittyvän

elämänlaadun vaihtelua, kun aivoinfarktiin sairastumisesta on kulunut puoli vuotta.
Kognitiivinen

kokonaissuoriutuminen

todettiin

tässä

tutkimuksessa

merkittäväksi

itsenäiseksi terveyteen liittyvän elämänlaadun vaihtelua selittäväksi tekijäksi, heikomman
kognitiivisen

suoriutumisen

ollessa

yhteydessä

heikompaan

terveyteen

liittyvään

elämänlaatuun. Kognitiivisen suoriutumisen osa-alueista voimakkaimmin terveyteen liittyvän
elämänlaadun vaihtelua selittivät nopeus, visuaalinen suoriutuminen ja kielellinen muisti.
Myös masennusoireiden todettiin olevan vahva terveyteen liittyvän elämänlaadun vaihtelun
selittäjä.

Nämä

tulokset

korostavat

aivoinfarktipotilaiden

neuropsykologisen

kuntoutustarpeen ja masennusoireiden arvioinnin, sekä tarpeellisten kuntoutusresurssien
saatavuuden tärkeyttä työikäisillä potilailla. (Vihavainen 2013; Vihavainen ym. 2013;
Vihavainen ym. valmisteilla)

5.9

Kuntoutus

Tieto AVH-potilaiden kuntoutukseen ohjautumisesta ja sen pidempiaikaisesta toteutuksesta
auttaa parantamaan terveyspalveluiden suunnittelua ja henkilökuntaresurssien arviointia
(Brosseau ym., 1996). Tässä osatutkimuksessa selvitetään kuntoutukseen ohjautumista ja
kuntoutuksen pidempiaikaista toteutumista sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä eri
kuntoutusmuodoissa.

Tarkastelun

kohteeksi

on

valittu

yleisimmät

lääkinnällisen

kuntoutuksen muodot eli fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia sekä neuropsykologinen
kuntoutus. Erityisesti tässä tutkimuksessa painotetaan neuropsykologiseen kuntoutukseen
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ohjautumista ja sen toteutumista, sillä sitä on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisestikin
hyvin vähän. Tutkimusten avulla kuvataan kuntoutuksen toteutusta pääkaupunkiseudulla,
missä kuntoutuksen resurssien on havaittu olevan kohtuulliset.
Tämän osatutkimuksen perusteella akuuttisairaanhoitojakson jälkeiseen kuntoutukseen
ohjautui lähes puolet tutkituista aivoinfarktiin sairastuneista työikäisistä henkilöistä. Pääosin
potilaat ohjautuivat moniammatilliseen kuntoutukseen ja liikunnallisiin terapiamuotoihin
ohjautuminen oli kaikista yleisintä. Noin neljännes potilaista ohjautui neuropsykologiseen
kuntoutukseen ja noin yksi viidestä puheterapiaan. Yleisesti kuntoutukseen ohjautumiseen
olivat yhteydessä lähinnä akuuttivaiheen oirekuvan vaikeusasteeseen ja hoitoon liittyvät
tekijät, eivätkä esimerkiksi potilaan taustatekijät. Kuitenkin yksittäisiä kuntoutusmuotoja
tarkasteltaessa ilmeni eroja niin taustatekijöissä kuin kliinisissä muuttujissa.
Kuntoutujille tarjottiin moniammatillista laitoskuntoutusjaksoa tai polikliinista kuntoutusta
pääasiassa julkisella puolella. Neuropsykologinen kuntoutus aloitettiin selvästi myöhemmin
kuin muut tarkastelun kohteena olevat kuntoutusmuodot. Kuntoutuksen kokonaiskesto ja
käyntimäärät vaihtelivat niin ikään kuntoutusmuotojen välillä.
Tutkimuksesta

selviää,

että

työikäisten

aivoinfarktipotilaiden

kuntoutustarve

pääkaupunkiseudulla on melko suuri kuvastaen kuitenkin todennäköisesti valtakunnallisesti
kuntoutuksen

vähimmäistarvetta.

Tämän

tutkimuksen

perusteella

arvioituina

moniammatillisuus ja laitoskuntoutukseen pääsy näyttäisi toteutuvan pääkaupunkiseudulla
varsin hyvin. Sen sijaan neuropsykologisen kuntoutuksen resurssit vaikuttavat ainakin osin
rajoittuneilta ja kuntoutukseen ohjautumisen jakautuminen epätasaiselta. (Uimonen 2010;
Uimonen ym., 2011; 2012; Uimonen ym. lähetetty lehteen).

5.10 Kuntoutuksen ja oirekuvan vaikeusasteen
yhteys koettuun mielialaan
Masennus on hyvin yleistä sairastetun AVH:n jälkeen ja masentuneisuuteen on todettu olevan
yhteydessä

ainakin

akuuttivaiheen

neurologisen

oirekuvan

vaikeusasteen.

Muiden

masennusta ennustavien tekijöiden suhteen tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Myös
masennuksen esiintyvyys eri tutkimuksissa on vaihdellut huomattavasti (20-80 %) ja vain
harvoin on tutkittu sitä, miten masennus muuttuu ajan suhteen samassa tutkimusjoukossa.
Masennuksen on todettu heikentävän mm. aivoinfarktipotilaiden toipumista, myöhempää
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toimintakykyä ja elämänlaatua sekä kuntoutuspalveluiden tehokasta käyttöä. Tämän
osatutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä alentuneeseen
mielialaan aivoinfarktiin sairastumisen jälkeen ja miten mielialan kokemus muuttuu ajan
myötä. (Uimonen ym. valmisteilla).

6 Pohdinta
Tutkimus on tuottanut uutta tietoa työikäisen ensimmäiseen aivoinfarktiin sairastuneen
potilaan neuropsykologisesta oirekuvasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä oireiston
muutoksista sairastumisen alkuvaiheesta alkaen läpi kahden vuoden seurantajakson.
Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kliinisesti relevantin tiedon tuottaminen ja kokoaminen.
Tutkimus käsittää useita osatutkimuksia, joista osa on vielä työn alla. Kohderyhmän oirekuva
ja etenkin tämän tutkimuksen tarkastelun keskiössä olleet kognitiiviset oireet ovat olleet
pääosin lieväasteisia, mutta tutkimuksen perusteella lievätkin jäänneoireet ovat työhön
paluun sekä elämänlaadun ja subjektiivisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn näkökulmasta
merkittäviä. Tutkimuksessa havaittiin myös subkortikaalisen infarktin merkitys kognitiivisten
ongelmien aiheuttajana. Niin ikään elämäntapatekijät kuten humalajuominen vaikuttavat
infarktista toipumiseen.
Kahden vuoden seuranta-aika on mahdollistanut kuntoutumisprosessin pitkäaikaisen
tarkastelun. Lisäksi tutkimuksessa on pystytty keräämään rekisteritietoa kolmen vuoden
päähän sairastumisen jälkeen, tältä osin

tulokset valmistuvat vasta myöhemmin.

Tutkimuksellisten näkökulmien lisäksi hankkeessa tuotetaan tulevaisuudessa kliinisen
neuropsykologian käyttöön soveltuvaa viitearvotietoa.
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