Katsaus
Hely Kalska

Kun muisti pettää, mikä muisteista
pettää?
Muisti voi pettää monilla tavoilla ja monista syistä niin terveillä kuin eri tavoin sai‑
railla. Muistihäiriöt kattavat laadultaan ja vaikeusasteeltaan laajan kirjon erilaisia
neuropsykologisia oirekuvia. Huomiota vaativia muutoksia muistitoiminnoissa esiintyy
monissa muissakin kliinisissä tiloissa kuin dementiaoireyhtymissä. Neurologinen sairaus
tai vamma on tavallisin syy muistitoimintojen pysyville tai eteneville heikentymille, mutta
spesifisiä muistivaikeuksia on todettu liittyvän myös moniin psykiatrisiin sairauksiin.
Sairauden etiologian perusteella ei voida kuitenkaan yksioikoisesti johtaa muistihäiriön
ilmenemismuotoa. Psykologinen ja neurotieteellinen tutkimus on selkiyttänyt kuvaa muis‑
tijärjestelmistä, joissa kussakin voi tapahtua valikoivaa heikentymistä sen mukaan, mitkä
aivoalueet ja hermoverkkoyhteydet ovat vaurioituneet. Nykytutkimuksen pohjalta muo‑
dostetut muistiluokitukset ja ‑käsitteet auttavat suunnistamaan kliinisessä työssä vastaan
tulevien muistihäiriöiden kentässä.

M

uisti on yläkäsite, joka kattaa monimuo‑
toisen joukon tiedonkäsittelyn järjestel‑
miä ja vaiheita. Se on kiinteä osa kai‑
kessa mitä teemmekin – sen varaan rakentuvat
tieto‑ ja käsitejärjestelmämme sekä jatkuvuuden
kokemus omasta itsestämme, identiteetistäm‑
me. Ihmisellä on ainutlaatuinen kyky liikkua
ajassa nykyhetkestä menneeseen, poimia muis‑
tumia matkan varrelta ja kokea ne uudelleen.
Jopa kyky ajatella tulevaisuutta edellyttää eheää
omaelämäkerrallista tapahtumamuistia (Tulving
2002).
Merkit muistin pettämisestä varsinkin kes‑
ki‑iässä ja sen jälkeen saatetaan kuitata iän mu‑
kanaan tuomina väistämättöminä ilmiöinä, tai
sitten ne herättävät ylenmääräistä huolta alka‑
vasta dementiasta. Sivuuttaminen tai ylireagointi
voi sävyttää suhtautumista myös vastaanotolle
tulevan potilaan muistin huonontumiseen, ja
muistiin kohdistuvien valitusten yleisyys erilai‑
sissa kliinisissä ryhmissä kenties osaltaan vähen‑
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tää intoa selvittää, mistä juuri tämän potilaan
tapauksessa on kyse. Tarkemman kuvan saami‑
seksi tarvitaan tietoa muistin eri muodoista ja
siitä, mitkä näistä ovat herkkiä heikentymään ja
mitkä puolestaan säilyvät erilaisissa neurologi‑
sissa ja psykiatrisissa tiloissa.

Muistin monet ulottuvuudet
Muistilla tarkoitetaan yksinkertaisesti kykyä tal‑
lentaa ja palauttaa mieleen koettuja ja opittuja
asioita. Muistin eri ilmentymistä puhutaan ar‑
kikielessä kuvailevilla ilmauksilla, esimerkkinä
»lähimuisti». Tällaiset ilmaukset kuvaavat käy‑
tännön tilanteissa alustavia havaintoja ja ovat
merkkejä siitä, että muistihäiriön mahdollisuu‑
teen tulisi kiinnittää huomiota. Kuvailevia ilma‑
uksia ei tule kuitenkaan sekoittaa muistitutki‑
muksen piirissä syntyneisiin käsitteisiin, jotka il‑
mentävät tiedonkäsittelyn järjestelmiä suhteessa
niitä sääteleviin hermoverkkoihin ja aivoalueisiin
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(Wheeler ym. 1997). Sekaannusta voi aiheuttaa
samojen ilmausten käyttö eri merkityksissä. Esi‑
merkiksi lyhytkestoisesta muistista saatetaan
puhua kuvailevasti tarkoittaen lähitapahtumien
mieleen palautusta erotukseksi kaukomuistista.
Sen sijaan muistitutkimuksen piirissä lyhytkes‑
toisella muistilla tarkoitetaan hyvin rajallista,
väliaikaista muistivarastoa. Tämän vastinparina
on pitkäkestoinen muisti, johon sisältyy kaik‑
ki lyhytkestoisen muistin kapasiteetin ylittävä
muistaminen, koskipa se aivan viimeaikaisia tai
kaukaisempia muistisisältöjä.
Ajallinen ulottuvuus onkin ollut keskeises‑
ti mukana muistihäiriöiden arvioinnissa. Pait‑
si muistitutkimuksessa käytetty jako lyhyt‑ ja
pitkäkestoiseen muistiin kliinisesti merkittävää
on, kuinka pitkällä ajanjaksolla sairastumisen
ajankohdasta katsottuna esiintyy takautuvaa
(retrogradista) vanhojen asioiden muistamatto‑
muutta ja missä määrin uusien, sairastumisen
jälkeisten asioiden (anterogradinen) muistami‑
nen on vaikeutunut.
Muistissa on kyse useiden alajärjestelmien ja
prosessien yhdistelmästä ja samanaikaisesta yh‑
teistoiminnasta, mutta silloin kun muisti alkaa
heiketä, on erotusdiagnostiikassa tärkeää sel‑
vittää toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuk‑
sen kannalta, mikä järjestelmistä pettää. Edes
muistitestit eivät mittaa suoraan muistijärjes‑
telmiä, vaan neuropsykologisessa tutkimukses‑
sa näiden järjestelmien mahdolliset häiriöt pää‑
tellään eri testisuorituksia ja muita tietolähteitä
vertaillen (Poutiainen ym. 2003). Arkitoimissa
näyttäytyvä muistamattomuus voi olla toissijai‑
nen seuraus jostakin muusta kognitiivisesta vai‑
keudesta, kuten kielellisestä erityisvaikeudesta,
afasiasta tai havaitun käsittämisen vaikeudesta
eli agnosiasta. Jos ihminen ei hahmota vastaan‑
ottamaansa tietoa tai ympäristöään normaalisti,
ei hän voi sitä muistaakaan. Tavanomaisimpia
käytöksessä ilmenevää toissijaista »muistamat‑
tomuutta» aiheuttavia tekijöitä ovat eri syistä
johtuvat tarkkaavuuden suuntaamisen ja yllä
pitämisen häiriöt.
Muistin eri muotojen lisäksi muistihäiriön
arvioinnissa on huomioitava muistivaiheet eli
‑prosessit, joilla tarkoitetaan muistisisältöjen
mieleen painamista, varastointia ja mieleen pa‑
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lautusta vapaasti tai tunnistamalla. Esimerkik‑
si tapahtumamuistin pettäminen – vaikkapa se,
että et muista, mistä seuraamasi televisiosarjan
edellisessä jaksossa oli kyse – voi johtua muisti‑
haun lukkiutumisesta, jolloin sopiva vihje riittää
palauttamaan asian mieleesi. Jos kärsit vakavas‑
ta muistihäiriöstä, vihjekään ei aina auta etkä
kenties muista katsoneesi koko ohjelmaa.

Muisti ja tietoisuus
Parin viime vuosikymmenen aikana muistia on
alettu käsitteellistää tietoisuuden kautta: on syn‑
tynyt jako deklaratiiviseen eli tietoiseen ja non‑
deklaratiiviseen eli ei‑tietoiseen muistiin (Squire
ja Zola‑Morgan 1991). Deklaratiivista muistia
tutkitaan eksplisiittisillä, suorilla tunnistamis‑
ja mieleenpalautustesteillä, nondeklaratiivista
muistia puolestaan implisiittisillä, epäsuoril‑
la testeillä (Graf ja Schacter 1985). Nykytut‑
kimuksen valtavirrassa kliinisesti merkittävät
neurokognitiiviset muistijärjestelmät luokitel‑
laan lyhytkestoiseen työmuistiin sekä pitkäkes‑
toiseen tapahtuma‑ eli episodiseen, tieto‑ eli se‑
manttiseen ja taito‑ eli proseduraaliseen muistiin
(kuva) (Squire 2004, Tulving 2002). Kolme en‑
sin mainittua luetaan tietoisen muistin piiriin, ja
ne ovat tässä katsauksessa pääasiallisen tarkas‑
telun kohteena (kuva).
Nondeklaratiivisen, ei‑tietoisen muistikä‑
sitteen piiriin kuuluu heterogeeninen joukko
muistin ja oppimisen muotoja (Squire 2004),
jotka ovat kaiken aikaa mukana toimissamme
toistuvina tilannekohtaisina toimintatapoina,
reaktiomalleina ja erilaisina osaamisen muotoi‑
na sekä myös tietoisia valintojamme muokkaa‑
vina esivirityksinä. Nondeklaratiivisen muistin
muodoista proseduraalisella muistilla viitataan
yleensä havainto‑motoristen ja kognitiivisten
taitojen oppimiseen ja osaamiseen, jota ilmen‑
netään näyttämällä tai tekemällä, ei niinkään
selittämällä. Taitojen oppiminen tapahtuu vähi‑
tellen, ja se vaatii aikaa ja kertailua, eikä opittu
– esimerkiksi pyörällä ajo – unohdu samalla ta‑
valla kuin asiat ja tapahtumat. Proseduraalinen
muisti säästyy ohimolohkon sisäosan vaurioihin
liittyvissä amnesioissa (Cavaco ym. 2004). Tätä
seikkaa voidaan hyödyntää mm. neuropsykolo‑
H. Kalska

Muisti

Lyhytkestoinen

Pitkäkestoinen
Deklaratiivinen

Non-deklaratiivinen

Työmuisti

Episodinen

Semanttinen

Proseduraalinen

Otsalohkon etuosat
Aivokuoren takaosat

Ohimolohkojen sisäosat
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Kuva. Kliinisesti merkittävät muistijärjestelmät ja niiden toimintaan liittyviä aivorakenteita. Pitkäkestoinen deklaratiivinen muisti
on riippuvainen ohimolohkojen sisäosien rakenteista uusien sisältöjen tallennusvaiheessa. Sisältöjen vakiinnuttua useat aivokuoren
alueet tulevat keskeisiksi. Mukailtu Ylisen ja Sirviön (1997) ja Squiren (2004) artikkeleista.

gisessa kuntoutuksessa: lukuisten kertaamisten
avulla toimintasekvenssien oppimista voi tapah‑
tua ilman deklaratiivista muistia (Wilson 1999).
Proseduraalisen muistin heikentymää on kuvattu
erityisesti tyvitumakkeiden, pikkuaivojen ja otsa
lohkon etuosien vaurioissa, kuten Parkinsonin ja
Huntingtonin taudeissa (Cavaco ym. 2004).

Työmuisti
Muistin luokittelua ajallisen keston mukaan ly‑
hyt‑ ja pitkäkestoiseen muistiin on pidetty tär‑
keänä amnesiatutkimuksessa varsinkin sen jäl‑
keen, kun eräältä potilaalta poistettiin 1950‑lu‑
vulla molempien ohimolohkojen sisemmät osat
tunnettuine seuraamuksineen – lyhytkestoi‑
nen muisti säilyi, mutta pitkäkestoinen tietoi‑
nen muisti heikentyi dramaattisesti (ks. Tanila
1996). Sittemmin lyhytkestoinen muisti on jaet‑
tu työmuistimallin mukaan (Baddeley 1995)
keskusyksikköön ja ainakin kahteen sisältöspesi‑
fiseen alayksikköön: kuulonvaraiseen kielelliseen
eli auditiivis‑verbaaliseen ja näönvaraiseen tila
havaintoihin perustavaan eli visuospatiaaliseen.
Työmuistin keskusyksikön tehtävä on koor‑
dinoida väliaikaisia alayksikköjä ja pitää näin
ajankohtaista välitöntä havaintotietoa »linjal‑
la» sekä yhdistää sitä pitkäkestoisesta muistista
haettaviin sisältöihin. Työmuistin tehottomuus
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ilmenee käytännössä keskittymisen vaikeutumi‑
sena, herkistymisenä erilaisille häiriötekijöille ja
vastaanotetun tiedon nopeana pois pyyhkiyty‑
misenä. Esimerkiksi akuutti ahdistuneisuus ra‑
joittaa tiedonkäsittelyä työmuistissa (Eysenck ja
Calvo 1992), ja sama vaikutus on ikääntymiseen
liittyvällä hidastumisella (Salthouse ja Babcock
1991, Brigman ja Cherry 2002). On kuitenkin
huomattava, että työmuistin osatekijöistä ala
yksikköjen toimintaa kuvastava lyhytkestoisen
toistomuisti eli esimerkiksi kyky pitää hetken
mielessä muutama toisiinsa kytkeytymätön asia,
säilyy yleensä suhteellisen hyvin normaalissa
ikääntymisessä. Kiinnostavaa on, että työmuisti
keskus‑ ja alayksikköineen voi toimia normaa‑
listi, vaikka asiat eivät sitten tallennukaan pysy‑
västi pitkäkestoiseen muistiin kuten käy vaikeis‑
sa amnestisissa häiriöissä.
Työmuistin puutokset ovat seurausta otsaloh‑
kojen ja aivokuoren takaosien muodostamien
hermoverkkopiirien yhteistoimintaa heikentä‑
vistä paikallisista tai diffuuseista aivotoiminnan
häiriöistä tai vaurioista. Työmuistin heikenty‑
mistä on todettu mm. aivovammojen jälkitilois‑
sa (Christodoulou ym. 2001, Vanderploeg ym.
2005), ADHD‑oireyhtymässä (Schoechlin ja
Engel 2005), talamusvaurioissa (Kubat‑Silman
ym. 2002), skitsofreniapotilailla (Lee ja Park
2005, Barch ym. 2003) ja heidän ei‑psykootti‑
1315

silla omaisillaan (Tuulio‑Henriksson ym. 2003,
Conklin ym. 2005) sekä multippeliskleroosissa
ja väsymysoireyhtymässä (Johnson ym. 1998).

Episodinen ja semanttinen muisti
Pitkäkestoinen muisti on toisin kuin työmuis‑
ti kapasiteetiltaan periaatteessa rajaton. Siihen
kuuluvan deklaratiivisen muistin jako episodi‑
seen ja semanttiseen muistiin (Tulving 1985) on
vakiintunut muistitutkimuksessa, vaikka erilaisia
näkemyksiä on esitetty siitä, onko kyse tietoises‑
sa muistissa eri tavoin prosessoitavista sisällöistä
vai kahdesta eri muistijärjestelmästä.
Episodisella eli tapahtumamuistilla tarkoite‑
taan kykyä tallentaa ja palauttaa mieleen omaan
elämään liittyviä, ajan ja paikan suhteen jäsen‑
tyviä tapahtumia. Se viittaa henkilökohtaisesti
koetun sisällön (mitä?) lisäksi kontekstiin (mis‑
sä ja milloin?). Episodisen muistin ominaisuuk‑
siin kuuluu kyky yhdistellä toisiinsa aiemmin
liittymättömiä tapahtumia (Baddeley 1995). Se‑
manttinen eli tietomuisti sisältää puolestaan kä‑
sitejärjestelmät, tiedot ja tietorakenteet (mitä?).
Erotukseksi semanttisesta muistista tapahtumat
»muistetaan», asiat ja merkitykset »tiedetään»
(Tulving 1985). Nämäkin muistamisen muodot
toimivat rinnakkain ja yhteistyössä keskenään.
Jos kysyn, mitä söit lounaaksi eilen, mieleen
palautus virittää henkilökohtaisen tapahtuman
lisäksi sanan lounas merkityksen ja nauttimie‑
si ruokien nimet. Vakavasta episodisesta muis‑
tihäiriöstä kärsivä ei muista koko tapahtumaa
tai muistaa sen huonosti, ja semanttisen muistin
heikentymään viittaa puolestaan vaikeus palaut‑
taa mieleen tarvittavia käsitteitä ja nimityksiä.
Uusien tietojen ja tapahtumien tietoisen
omaksumisen on osoitettu olevan riippuvainen
ohimolohkojen sisäosien (hippokampus ja sitä
ympäröivät kortikaaliset alueet) ja väliaivojen
keskiviivarakenteiden (erityisesti talamuksen
anteriorisen ja dorsomediaalisen tumakkeen)
toimivuudesta pysyvien muistijälkien muodos‑
tumis‑ eli konsolidaatiovaiheessa (Squire ja Zo‑
la‑Morgan 1991, Ylinen ja Sirviö 1997). Nämä
alueet eivät varastoi muistijälkiä, vaan vakiintu‑
neiden muistijälkien oletetaan aktivoituvan eri
osissa aivokuorta. Amnestisessa oireyhtymässä
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ilmenevä ero semanttisen (säilyy) ja episodisen
(heikentyy) muistin välillä kuvastaa näin ollen
eroa kauan ennen muistihäiriön syntyä vakiin‑
tuneen, ohimolohkojen alueista suhteellisen riip‑
pumattoman, ja vakiintumattoman, kyseisistä
rakenteista riippuvaisen muistiaineksen välillä.
On huomattava, että episodiseksi muistiksi
kutsutaan tieteellisissä tutkimusraporteissa var‑
sin yleisesti uusien muistisisältöjen omaksumis‑
ta ja semanttisella muistilla viitataan puolestaan
vanhojen tietosisältöjen mieleen palautukseen.
Episodista muistia mitataan muistitesteillä, jois‑
sa edellytetään esimerkiksi kertomuksen, sana‑
ryhmien tai kuvioiden mieleen palautusta heti tai
lyhyen ajan kuluttua. Kyse on tutkittavan kan‑
nalta tietystä omakohtaisesti koetusta tilantees‑
ta, episodista, jossa tehtävät esitetään. Tällaiset
kokeet ovat kuitenkin luonteeltaan vain osittain
episodisia, koska niissä mitataan pikemminkin
tapahtuman sisältöä (mitä?) kuin kontekstia
(missä ja milloin?) (Wheeler ym. 1997, Tulving
2002). Kyse on lisäksi sairastumisen tai vam‑
mautumisen jälkeen tapahtuvasta uusien asioi‑
den mieleen painamisesta ja oppimisesta, jonka
heikentymistä kutsutaan anterogradiseksi muis‑
tivaikeudeksi. Semanttista muistia mitataan puo‑
lestaan useimmiten retrogradisilla, kauan ennen
muistihäiriön syntyä yliopituilla tietosisällöillä,
kuten sanavarastolla ja yleistiedoilla. Uusien
yleistietojen oppimisessa amnesiapotilailla esiin‑
tyy yhtä lailla vaikeuksia kuin tapahtumienkin
mieleen jäämisessä. Koska kuitenkin monet asiat
– esimerkiksi nykyisen presidentin nimi – tulevat
vastaan jatkuvasti, vaikeastikin amnestinen poti‑
las oppii vähitellen uusia tietosisältöjä vaikka ei
pysty palauttamaan mieleen äskettäisiä tilantei‑
ta, joissa on kuullut asiasta (episodinen muisti).

Esimerkkejä episodisen ja semanttisen
muistin häiriöistä
Kirjallisuudessa on kuvauksia harvinaisista po‑
tilastapauksista, joissa on ilmennyt lähes täydel‑
listä omaan henkilöhistoriaan liittyvää muista‑
mattomuutta ja semanttinen muisti on ollut sekä
vanhan että uuden tiedon osalta olennaisesti
parempi (Kitchener ym. 1998, Tulving 2002).
Asiatietojen oppimiseen ei kuitenkaan näytä täl‑
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löin liittyvän deklaratiiviselle muistille ominaista
tietoisuutta vastausten oikeellisuudesta, ja onkin
arveltu, että semanttisen tiedon oppimista voi
tapahtua myös nondeklaratiivisesti (Bayley ja
Squire 2002).
Ohimolohkon hippokampusvaurioihin rajoit‑
tuvaa »puhdasta» amnestista oireyhtymää luon‑
nehtii episodisen muistin yleinen anterogradinen
heikentymä, jonka yhteydessä lyhytkestoinen
työmuisti ja proseduraalinen ja vakiintunut se‑
manttinen muisti (jota mitataan usein älykkyys‑
testin sanavarasto‑ ja yleistietotehtävillä) säily‑
vät. Näissä suhteellisen harvinaisissa tapauksissa
oireet tiedostetaan usein hyvin eikä toiminnan‑

ohjauksen ja itsearvioinnin puutteista johtuvaa
taipumusta muistiaukkojen täyttämiseen satui‑
lulla esiinny. Oireiden tiedostuksen puutteita
esiintyy tyypillisemmin silloin, kun muistihäiriö
johtuu väliaivoalueiden ja frontosubkortikaalis‑
ten piirien vaurioista kuten talamusinfarktien
jälkitiloissa ja Korsakovin oireyhtymässä (Ko‑
pelman 2002). Etiologiana edellä mainittujen
aivoalueiden amnestisissa oireyhtymissä voivat
olla vakava hapenpuute, limbinen aivotuleh‑
dus, alkava Alzheimerin tauti, aivoverenkierron
häiriöt, kuten talamusinfarktit, sekä aivovam‑
mat ja väliaivojen kasvaimet (Kopelman 2002)
(taulukko).

Taulukko. Muistijärjestelmät, niiden toimintaan liittyvät aivoalueet sekä käytännön esimerkkejä häiriöiden ilmenemisestä käytännössä ja tyypillisistä etiologioista.
Muistijärjestelmä

Aivoalue

Esimerkkejä häiriöistä

Esimerkkejä kliinisistä
tiloista1

Työmuisti
Väliaikainen, hyvin lyhytkestoisen ja rajallisen
tiedon tallennus, ylläpito
ja käsittely

Ylläpito ja käsittely: otsalohkon
etuosat
Auditiivis-kielellinen alayksikkö:
aivokuoren vasemmanpuoleiset
takaosat
Visuospatiaalinen alayksikkö:
aivokuoren oikeanpuoleiset
takaosat

Havaintotieto ei pysy mielessä sen käsittelemisen ajan,
ajatus katkeilee
Irrallisten numeroiden, sanojen tai tilapiirteiden välitön
toisto rajoittunut pariin
kolmeen yksikköön

Aivovamma
Skitsofrenia
Akuutti ahdistustila

Episodinen muisti
Omakohtaiset, ajallisesti
ja paikallisesti spesifiset
tapahtumat (mitä, missä,
milloin?)

Uudet tapahtumat ja tiedot:
ohimolohkojen sisäosat ja väli
aivot
Kielellinen muisti: vasen aivo
puolisko
Visuospatiaalinen muisti: oikea
aivopuolisko
Strateginen mieleen painaminen
ja muistista haku: otsalohko

Lähitapahtumat unohtuvat
nopeasti
Televisiosarjan seuraaminen
vaikeaa, kirjan juoni ei pysy
mielessä
Kulkureittien oppiminen hidasta
Aktiivista asioiden yhdistelyä
vaativa oppiminen vaikeaa

Aivoverenkierron häiriö
Aivovamma
Aivojen anoksinen vaurio
Väliaivojen kasvaimet
Alzheimerin tauti
Dissosiatiivinen häiriö

Semanttinen muisti
Käsitteet, käsitejärjestelmät
ja yleistieto (mitä?)

Aivokuoren takaosat
Muistista haku:
vasen otsalohko

Sanojen ja käsitteiden löytämisessä vaikeuksia
Tunnettujen henkilöiden nimien mieleen palautuksessa
tai kasvojen tunnistamisessa
vaikeuksia

Vaikea aivovamma
Aivotulehdus
Semanttinen dementia

Proseduraalinen muisti
Havaintomotoriset ja kognitiiviset rutiinit (miten?)

Tyvitumakkeet, pikkuaivot, motorinen aivokuori

Matkapuhelimen käyttö vaikeaa

Parkinsonin ja
Huntingtonin taudit

1  
Kliinisissä esimerkeissä muistihäiriö ei välttämättä rajoitu tiettyyn muistijärjestelmään. Lisäksi samoissa sairausryhmissä esiintyy
huomattavaa yksilöllistä vaihtelua muistihäiriön laadun ja vaikeusasteen suhteen.
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Semanttisen muistin heikentyminen ilmenee
valikoivasti monilla eri tavoilla, kuten sanojen
nimeämis‑ ja ymmärtämisvaikeutena, sanavaras‑
ton ja yleistietojen köyhtymisenä, tai objektien
ja kasvojen tunnistamisen vaikeutena. Neuro‑
psykologisesti afasian tai agnosian joitakin muo‑
toja voidaan pitää spesifisen semanttisen muisti‑
järjestelmän heikentymänä. Semanttinen muisti
häiriintyy semanttisessa dementiassa, joka on
frontotemporaalisen degeneraation variantti,
osassa herpesviruksen aiheuttamista aivotuleh‑
duksista ja vaikeista aivovammoista sekä muissa
ohimolohkojen neokortikaalisten alueiden vau
rioissa (Patterson ja Hodges 1995) (taulukko).
Semanttisten muistihäiriöiden asteikko kliinisel‑
tä merkitykseltään vähäisistä muistilipsahduk‑
sista edellä kuvattuihin vaikeisiin häiriöihin on
laaja. Esimerkiksi lievät ja hyvänlaatuiset nimi‑
muistin häiriöt ovat verraten yleisiä masennus‑
potilailla ja myös terveillä keski‑ikäisillä (Kalska
ja Kähkönen 2004).

Materiaalispesifiset ja strategisen muistin
heikentymät
Episodinen muisti voi heikentyä osittaisesti kie‑
lellisen tai visuospatiaalisen aineiston osalta, jol‑
loin koetuista tilanteista jäävät muuta konteks‑
tia heikommin mieleen esimerkiksi keskustelu‑
jen sisällöt tai näkö‑ ja tilahavaintoihin liittyvät
tekijät, vaikka tapahtuman yleispiirteet eivät
unohdu. Tällaista materiaalispesifistä muistin
huonontumista esiintyy aivojen toispuolisissa
vaurioissa: vasen aivopuolisko prosessoi tunne‑
tusti kielellistä, oikea näönvaraista ja tilan hah‑
motusta. Osittainen muistin heikentymä saattaa
jäädä monissa tapauksissa riittämättömälle huo‑
miolle, vaikka se voi rajoittaa olennaisesti työky‑
kyä tai kouluttautumisedellytyksiä työtehtävien
luonteen vuoksi.
Aivojen etuosiin ja otsalohkoihin painottuvis‑
sa poikkeavuuksissa muistamisongelmat ilmene‑
vät tyypillisesti tietoisen strategisen mieleen pai‑
namisen ja muistista haun vaikeutumisena (Flet‑
cher ja Henson 2001), vaikka mieleen palautus
tunnistamalla onnistuu yleensä paremmin. Kyse
ei ole ensisijaisesti episodisten muistisisältöjen
nopeasta unohtumisesta kuten amnestisessa oire
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yhtymässä vaan toiminnanohjauksen puutoksien
seurannaisilmiöstä, joka näkyy tehottomuudessa
hyödyntää aktiivisia muististrategioita sekä or‑
ganisoida ja arvioida omaa toimintaa suhtees‑
sa tilanteiden vaatimuksiin. Esimerkiksi valke‑
an aineen muutokset aivoverenkierron häiriötä
potevilla ovat yhteydessä toiminnanohjauksen
heikentymiseen, joka puolestaan näyttää osak‑
si selittävän heikkoa suoriutuvuutta episodisen
muistin testeissä (Jokinen ym. 2005). Toimin‑
nanohjauksen ja oireiden tiedostamattomuuden
problematiikka potilaan oirekuvassa on erityi‑
sen tärkeä huomioida, koska se lisää merkittä‑
västi muistin tehottomuutta ja »käyttöhäiriöitä»
arkitilanteissa, mikä ei tule kovin selvästi esiin
kliinisessä haastattelussa.

Korjaantuvat, pysyvät ja etenevät
muistihäiriöt
Häiriöt muistin toiminnoissa voivat olla toipu‑
misprosessin myötä vähitellen korjautuvia osit‑
taisia episodisen muistin häiriöitä (esimerkiksi
uupumistilan tai päihteiden käytön jälkeen) tai
nopeasti ohimeneviä yleisiä episodisen muistin
häiriöitä (esimerkiksi ohimenevään aivoveren‑
kierron häiriöön ja epilepsiakohtauksiin liitty‑
vänä). Mielialahäiriöistä yksisuuntaiseen ma‑
sennukseen liittyvä toiminnanohjauksen ja epi‑
sodisen muistin heikkenemä korjaantuu yleen‑
sä osittain mutta ei aina täydellisesti (Kalska
ja Kähkönen 2004). Korjaantuminen tapahtuu
yleensä hitaammin kuin mielialan koheneminen,
mikä on tärkeää huomioida työkykyä arvioita‑
essa. Myöskään kaksisuuntaisessa mielialahäi‑
riössä toipuminen maanisten ja depressiivisten
jaksojen välillä ei ole täydellistä, vaan sairauden
oireettomassa vaiheessa ilmenee muutoksia eri‑
tyisesti kielellisessä muistissa, oppimisessa ja toi‑
minnanohjauksessa (Antila ja Tuulio‑Henriks‑
son 2005). Psykogeenisia dissosiatiivisia muisti‑
häiröitä luonnehtii omaan henkilöhistoriaan ja
identiteettiin liittyvä äkillinen muistin retrogra‑
dinen ja korjaantuva aukollisuus anterogradisen
episodisen muistin säilyessä (Kopelman 2002).
Suhteellisen pysyvät muistihäiriöt liittyvät
yleensä neurologisiin poikkeavuuksiin, kuten
aivovammojen ja aivoverenkierron häiriöiden
H. Kalska

jälkitiloihin, ja ne ovat luonteeltaan neuropa‑ voidaan esimerkiksi kysyä, kuinka hyvin lähi‑
tologian sijainnin ja laajuuden mukaan edellä päivien tapahtuvat jäsentyvät mielessä, jäävätkö
kuvattuun tapaan työmuistin taikka episodisen, uutissisältöjen pääkohdat mieleen, onko sanojen
semanttisen tai proseduraalisen muistin eriastei‑ tai nimien mieleen palauttamisessa tai kasvojen
sia heikentymiä. Psykiatrisista tiloista erityisesti tunnistamisessa vaikeuksia, pysyvätkö lyhyet
joissakin skitsofrenian muodoissa esiintyy jopa ohjeet mielessä, sekoittuvatko asiat helposti tai
ennen taudin puhkeamista häiriöitä työmuistis‑ tuleeko toistettua samoja kysymyksiä uudestaan
sa tai sairauden puhjettua mm. kielellisen episo‑ ja uudestaan. Haastattelussa ja kyselyissä on tär‑
disen muistin heikentymistä (Tuulio‑Henriksson keää kiinnittää huomiota myös oireiden tiedos‑
ym. 2000).
tamiseen, jota arvioidaan suhteessa muista läh‑
Etenevät muistihäiriöt johtuvat neurodegene‑ teistä saatuun tietoon potilaan toimintakyvystä
ratiivisista sairauksista ja dementoivista proses‑ (Pulliainen ym. 2001).
seista, joissa varsinkin sairauden alkuvaiheessa
Perusterveydenhuollossa tehtävään ikään‑
heikentymisen kohteena on painottuneesti jokin tyneiden henkilöiden kognitiivisten oireiden
tietty muistijärjestelmä. Esimerkiksi Alzheimerin seulontaan suositellaan CERAD‑tehtäväsarjaa
tauti alkaa usein episodisen muistin heikentymi‑ (Hänninen ym. 1999), joka on käyttökelpoinen
sellä ja semanttinen dementia semanttisen muis‑ varsinkin Alzheimerin taudin esiarvioinnissa. Jo
tin häiriöillä, ja subkortikaalisissa vaskulaarisis‑ aiemmin on ollut laajasti käytössä neuropsyko‑
sa dementioissa esiintyy usein toiminnanohjauk‑ logisesti rajoittuneempi Mini Mental State Exa‑
sen häiriöihin nähden sekundaaria
episodisen muistin tehottomuutta
(Poutiainen ym. 2003). Dementia‑
y d i n a s i at
oireyhtymille on luonteenomaista,
että ne edetessään aiheuttavat var‑
➤ Huomiota vaativia muistitoimintojen muutoksia
sin laaja‑alaisia muutoksia kogni‑
esiintyy monissa neurologisissa ja psykiatrisissa titiivisten toimintojen eri tasoilla ja
loissa – muissakin kuin dementiaoireyhtymissä.
jo vakiintuneissa toimintamalleissa
➤ Neurotieteellisen tutkimuksen perusteella laaditut
(proseduraalisessa muistijärjestel‑
muistiluokitukset auttavat jäsentämään samojenkin
mässä).
sairausryhmien sisällä laadultaan ja vaikeusasteeltaan varsin heterogeenista muistihäiriöiden kenttää.

Arviointi käytännön toimen
piteiden pohjaksi

Muistin arvioinnissa lähtökohtana
ovat potilaan tai hänen läheistensä
huomiot muutoksista potilaan toi‑
mintakyvyssä ja kliininen haastattelu,
jossa voidaan hyödyntää erilaisia ky‑
selylomakkeita (esim. Pulliainen ym.
2001). Tämän artikkelin Internet‑ver‑
sion oheisaineistona on muistikysely
(Kalska ym. 1999). Siihen vastannei‑
den keski‑ikäisten masennuspotilai‑
den ja heidän verrokkiensa saamia
tuloksia on kuvattu aiemmin tässä
lehdessä (Kalska ja Kähkönen 2004).
Haastattelun lähtökohtana ovat
käytännön tilanteet. Tutkittavalta
Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää?

➤

Muistiluokitukset ilmentävät tiedonkäsittelyn järjestelmiä suhteessa niitä sääteleviin hermoverkkoihin
ja aivoalueisiin.

➤

Muistihäiriöitä arvioitaessa on huomioitava muistijärjestelmien lisäksi ajallinen ulottuvuus (onko kyse
jo vakiintuneen tai uuden muistiaineksen mieleen
palautuksesta) sekä muistiprosessin vaiheet eli mieleen painaminen, mielessä säilyttäminen ja muistista
haku vapaasti tai tunnistamalla.

➤

Kognitiivisten oireiden seulontamenetelmät soveltuvat ikääntyneiden henkilöiden ja Alzheimerin taudin
esiarviointiin, mutta lievempien muistihäiriöiden
toteamiseksi ja nuorempia henkilöitä tutkittaessa
tarvitaan kattavaa neuropsykologista tutkimusta.
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mination ‑seulontamenetelmä (MMSE) (Folstein
ym. 1975). Lievempiä muistihäiriöitä tai muihin
kuin episodiseen muistiin painottuvia muutok‑
sia käytössä olevat seulat eivät tavoita. Tarkan
kuvan saaminen muisti‑ ja muiden kognitiivis‑
ten vaikeuksien luonteesta edellyttää monissa
tapauksissa laajaa neuropsykologin tutkimusta.
Sillä on merkitystä erotusdiagnostiikassa, ja se
auttaa perussairauden hoidossa ja sen jälkeen

suuntaamaan työ‑ ja toimintakyvyn arviointia
sekä ohjausta, neuvontaa ja kuntoutustoimen‑
piteitä. Neuropsykologinen tutkimus on aiheel‑
linen usein silloinkin, kun sairauden etiologia
on tiedossa, koska neuropatologiset muutokset
vaihtelevat samoissakin diagnoosiryhmissä si‑
jainniltaan ja laajuudeltaan ja näin ollen muisti‑
häiriöiden kuva on aina yksilöllinen.
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