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kemmin, mitä tarkemmat normit testisuoriutu-
miselle on olemassa. Varsinkin ikä ja koulutus 
ovat yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen. 

Esimerkiksi suomalaisessa väestöpohjaisessa 
yli 1 700:n 71–78-vuotiaan aineistossa, ikä oli 
yhteydessä TICS-m-suoriutumiseen: keskiarvo 
oli 71-vuotiailla 34,3 (KH�= 4,8) ja 77–78-vuo-
tiailla 31,8 (KH = 4,11) eli näiden ikäryhmien 
ero oli noin 0,5 keskihajontaa. Lievän kognitii-
visen heikentymisen esiintyvyydeksi arvioitiin 
22 %, mu�a kun raja-arvoissa ote�iin huo-
mioon koulutustaso, esiintyvyys oli 9 %. Tar-
kasteltaessa APOE-geenin monimuotoisuu�a 
havai�iin, e�ä lievän kognitiivisen heikenty-
misen omaavissa oli enemmän Alzheimerin 
taudin riskiin lii�yvän �4-alleelin kantajia kuin 
kognitiivisesti terveillä, mu�a vain silloin kun 
käyte�iin raja-arvoja, jotka o�ivat koulutuksen 
huomioon (22). 

Myös sukupuoli voi vaiku�aa testisuoriutu-
miseen. Naiset suoriutuvat keskimäärin hie-
man miehiä paremmin esimerkiksi sanalistan 
oppimistehtävissä (34). Sukupuolille yhteiset 
normit saa�avat johtaa naisten viivästyneeseen 
diagnosointiin.

CE�D-kognitiivisen tehtäväsarjan piste-
rajat perustuvat 63–80-vuotiaiden normeihin, 
eikä koulutustasoa tai sukupuolta ole ote�u 
huomioon. Näin ollen 63-vuotias korkeakou-
lututkinnon omaava nainen ja 80-vuotias kan-
sakoulun käynyt mies, jotka saavat samat raa-
kapisteet suoriutuvat normien mukaan saman 
tasoisesti. Terveys 2011 -aineiston tarkastelu 
antoi viite�ä uusien normien tarpeellisuudesta: 
iäkkyys ja vähäinen koulutus olivat yhteydessä 
heikompaan suoriutumiseen CE�D-tehtävä-
sarjaan kuuluvassa sanalistatehtävässä, ja lisäksi 
naiset suoriutuivat keskimäärin hieman miehiä 
paremmin (35). 

Kognitiivinen ikääntyminen 
myöhäisvanhuudessa

Sekä dementian esiintyvyys e�ä ilmaantuvuus 
ovat kaikkein suurimpia yli 90-vuotiailla (36). 
Tälle ikäryhmälle ei ole muistiseulojen tai 
testien normeja, joten kognitiivisen suoriutu-
misen arviointi on vaikeaa. Mikäli yli 90-vuo-
tias suoriutuu esimerkiksi CE�D-normien 
(63–80 v.) mukaan keskimääräisesti sanalista-
tehtävässä, täy�ää kyseinen henkilö tutkimus-
kirjallisuudessa käytetyn superikääntyjän mää-
ritelmän, eli hänen episodinen muistinsa vastaa 
vähintään keskimääräistä muistia noin 20–30 
vuo�a nuoremmilla. 

Yli 90-vuotiailla esiintyy usein Alzheimerin 
taudin lisäksi monia erilaisia aivojen poikkea-
mia. On arvioitu, e�ä Alzheimerin taudin pa-
tologian täydellinen ehkäisy vähentäisi demen-
tian yleisyy�ä 50�% tässä ikäluokassa, eli myös 
muiden dementian syiden ehkäisy on tärkeää 
(37). 

Kognitiivinen reservi ja 
kompensaation neuraalinen perusta

Joillakin ei ole muistiongelmia, vaikka heillä 
on muistisairauksille tyypillistä aivopatologiaa. 
Tätä epäjohdonmukaisuu�a aivopatologian ja 
kognition välillä on pyri�y seli�ämään kogni-
tiivisen reservin käsi�eellä. Hyvän lähtötason 
omaavat (korkea koulutus, hyvä yleinen kog-
nitiivinen kyvykkyys) suoriutuvat heikon läh-
tötason omaavia paremmin läpi aikuisuuden 

Ydinasiat
 �� Kognitiiviset toiminnot alkavat heiketä jo 
keski-iässä. 

 �� Yli puolet kognitiivisten toimintojen hei-
kentymisestä selittyvät eri osa-alueiden 
yhteisellä muutoksella.

 �� Neuropsykologinen arviointi auttaa kogni-
tiivisen ikääntymisen ja muistisairauksien 
erottamisessa: normaalia vanhenemista 
on ikään ja koulutustasoon nähden keski-
määräinen suoriutuminen muistia ja muita 
kognition osa-alueita mittaavissa testeissä.

 �� Neuropsykologinen arviointi on luotetta-
vin ja kustannustehokas tapa muistisairau-
desta johtuvan lievän kognitiivisen heiken-
tymisen diagnosointiin.

 �� Lapsuuden kognitiivisen kehitykseen ja 
koulutukseen panostaminen auttaa muis-
tisairauksien ehkäisyssä.
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