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Toimintakyky 

•  fyysinen	toimintakyky		
• psyykkinen	toimintakyky	
•  kognitiivinen	toimintakyky	
•  sosiaalinen	toimintakyky	
	



Kognitiivinen toimintakyky  

Sisältää	mm.	
•  muisti	
•  oppiminen	
•  keskittyminen	
•  tarkkaavuus	
•  hahmottaminen	
•  orientaatio	
•  tiedon	käsittely	
•  ongelmien	ratkaisu	
•  toiminnanohjaus	
•  kielelliset	toiminnot	
•  Myös	sosiaalinen	kognitio	

• Miten	mitataan?		
•  Potilaan	itsearvio	
•  Kyselyllä	
•  Haastattelemalla	
•  Kognitiivisen	testauksen	avulla	

•  Kuka	mittaa?	
•  Lääkäri	
•  Hoitaja	
•  Psykologi	
•  Neuropsykologi	
•  Potilas	itse	

• Mitä	kognition	osa-alueita	mitataan?	

Kognitiivinen	toimintakyky:	Muodostuu	tiedonkäsittelyn	eri	osa-alueiden	yhteistoiminnasta.	Mahdollistaa	ihmisen	
suoriutumisen	arjessa	ja	sen	vaatimuksissa.		
Kognitiiviset	toiminnot:	Tiedon	vastaanottoon,	käsittelyyn,	säilyttämiseen	ja	käyttöön	liittyviä	psyykkisiä	toimintoja.		
	



Masennuslääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 
à	Masennuksen	oireiden	helpottamisen	myötä	masennuslääkkeet	
ehkä	voivat	parantaa	kognitiivista	toimintakykyä	akuuttihoidossa?	

8

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä

1–2 viikon kuluttua ja tehdä depression 
hoitoa koskevia päätöksiä vasta diagnoosin 
varmistuttua.

– Depression hoito jaetaan kolmeen vaihee-
seen, KUVA 1: 
• Akuuttivaiheen hoidon tavoitteena on 

oireettomuus, ja se kestää tämän tavoit-
teen saavuttamiseen asti.

• Jatkohoidon tavoitteena estää oireiden 
palaaminen (relapsi).

• Ylläpitohoidon tavoitteena on ehkäistä 
uuden sairausjakson puhkeaminen.

– Depression akuuttihoidossa voidaan käyttää 
• vaikuttavaksi osoitettua psykoterapiaa
• depressiolääkehoitoa tai
• molempia yhtäaikaisesti taikka
• joissakin tapauksissa sähköhoitoa, kir-

kasvalohoitoa, transkraniaalista mag-
neettistimulaatiohoitoa tai muita hoito-
muotoja.

– Psykoterapiat ja masennuslääkehoito ovat 
lievissä ja keskivaikeissa depressioissa yhtä 
tehokkaita oireiden lievittäjänä. Niiden yh-
täaikainen käyttö on kuitenkin selvästi te-
hokkaampaa kuin pelkästään jommankum-
man [82–84] A ja siksi yleensä suositeltavaa.

– Kun masennuslääkehoitoa ja psykoterapiaa 
käytetään yhtäaikaisesti, on tärkeää huoleh-
tia hoidon kokonaisuuden koordinoinnista 
ja kummankin hoitomuodon asianmukai-
sesta seurannasta.

– Muita tarpeellisia psykososiaalisia tai lääke-
hoitoja voidaan soveltaa yksilöllisesti.

– Hoitoon kuuluu aina sairautta ja sen hoitoa 
koskeva potilasopetus (psykoedukaatio).

– Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöl-
lisestä ryhmämuotoisesta liikuntaharjoit-

telusta [85–91] C, [85], joten sitä voidaan 
aina suositella osaksi kokonaishoitoa, ellei 
lääketieteellisiä vasta-aiheita ole. Liikunta 
ei kuitenkaan korvaa depression muuta hoi-
toa.

– Hoitomuodoista riippumatta depressiopo-
tilas tarvitsee säännöllistä seurantaa sekä 
akuuttivaiheen aikana että vähintään puo-
len vuoden ajan sen jälkeen.

– Seurantakäynneillä selvitetään hoitosuun-
nitelman toteutumista, oiretason toipumis-
ta ja hoidon tuloksellisuutta.

– Hoidossa tutkitaan potilaan elämäntilan-
netta, erityisesti mahdollisia depression 
laukaisseita ja sitä ylläpitäviä kuormittavia 
tekijöitä, ja tuetaan hänen rakentavia selviy-
tymiskeinojaan. On tärkeää, ettei potilas jää 
vain hoidon passiivisen vastaanottajan roo-
liin.

– Depressiota sairastavan aikuisen lasten ti-
lanne ja tuen tai hoidon tarve tulee arvioida 
(lastensuojelulaki, www.finlex.fi).

– Hoitomuodon valintaa ohjaa saatavuuden li-
säksi depression vaikeusaste. Ks. TAULUKKO 2.

– Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat 
muun muassa 
• aiempien depressiojaksojen vaikeusaste, 

erityisesti jos ne ovat olleet nykyistä vai-
keampia

• psykiatrinen monihäiriöisyys
• mahdollisten aiempien hoitoyritysten 

teho ja haitat
• itsemurhavaara
• toimintakyky
• somaattinen terveydentila
• potilaan omat toiveet hoitoaan kohtaan.

KUVA 1. Depression hoidon vaiheet.
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Masennuslääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 

•  Aihetta	tutkittu	lopulta	aika	vähän	
•  Suurin	osa	lääkkeistä:	ei	merkittävää	vaikutusta	
•  Antikolinergisillä	masennuslääkkeillä	kognitiivista	haittaa	
(trisykliset)	

	
Onko	eroja	eri	masennuslääkkeiden	vaikutuksissa?	
•  Käypä	hoito:	”Lääkevasteet	ja	-haitat	ovat	yksilöllisiä.	
Ryhmätasolla	eri	masennuslääkkeiden	välillä	on	todennäköisesti	
vain	pieniä	eroja	tehossa	ja	siedettävyydessä	B.”	

•  Cipriani	ym	2018	meta-analyysi:	hitusen	eroa	lääkeaineiden	
tehossa	oireisiin	ja	haitoissa	eri	lääkeaineiden	välillä,	mikä	on	
käytännön	merkitys?	

•  Baune	ym	2018	meta-analyysi:	onko	vortioksetiini	kognition	
kannalta	hyvä??	Vain	yksi	kognitiivinen	testi,	millä	perusteella	
valittu?	Vain	vähän	vertailevia	tutkimuksia.	Baune	ym.	2018	
tutkimus	oli	vortioksetiinia	markkinoivan	yrityksen	rahoittama.		

	
Mikä	on	kognition	merkitys	arjen	toimintakyvylle	ja	työkyvylle?			
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of cognitive dysfunction for developing a homogeneous and 
“stable” network of evidence to compare various antidepres-
sants (see Methods). One study was excluded in the absence of 
a common link with the other antidepressants, resulting in 12 
studies (3738 patients) in the final network (Tignol et al., 1998). 
DSST was the primary endpoint in 2 of the trials included in 
the network, and these both assessed vortioxetine (McIntyre et 
al., 2014; Mahableshwarkar et al., 2015); all other studies in the 
network assessed DSST as a secondary outcome.

The total number of patients in the RCTs where the DSST was 
employed as a primary or secondary cognitive endpoint ranged 
from 27 to 602, the mean age ranged from 36.6 to 79.6 years, and 
the percentage of males ranged from 24% to 58%. The time of 
DSST assessment in the studies included in the network varied 
from 3 to 24 weeks after baseline assessment. The antidepres-
sants assessed (with analyzable number of patients in brack-
ets) were SNRIs (duloxetine [707 patients]), SSRIs (citalopram [84 
patients], escitalopram [54 patients], fluoxetine [127 patients], 
sertraline [240 patients]), MAOIs (phenelzine [28 patients]), tri-
cyclic antidepressants (TCAs) (desipramine [9 patients], nor-
triptyline [102 patients]), and non-SSRI/SNRIs (vortioxetine [725 
patients]). Vortioxetine and duloxetine have the most subjects 
in which cognition was assessed by the DSST in clinical trials. 
The majority (9 of 12) of the studies included a placebo control. 
The studies included in the DSST network of evidence and their 
characteristics are presented in Supplementary Table S1.

Critical appraisal of the included studies was conducted 
using comprehensive assessment criteria based on the recom-
mendations in the NICE guidelines (NICE, 2013). The studies 
were generally of good quality with around 4 of the 7 categories 
being assessed as low risk on average. The best scoring category 
was the baseline comparability (83% low risk) and the worst 
scoring category was outcome selection and reporting (25% low 
risk). The FOCUS trial was the best quality, with all 7 aspects of 
the assessment deemed to be low risk (McIntyre et al., 2014). 
However, the overall risk of bias was unclear in the majority of 
the categories for 5 of the 12 studies. A summary of the qualita-
tive assessment is provided in Supplementary Table S2.

As a result, 2 networks for the studies using the DSST were 
developed: one network by drug class and another by type of 
antidepressant. The network diagrams in Figure  2 provide a 
graphical representation of how each intervention is connected 
to the others through direct comparisons. Each line depicts a 
direct comparison between 2 intervention nodes. A forest plot 
showing the standardized mean differences for each study 
in direct comparisons, based on data reported in each of the 
included studies, is shown in Figure 3.

NMA

Figure  4 shows the standardized mean differences on DSST 
comparing antidepressant classes as well as individual antide-
pressants vs placebo. In the by-class analysis (Figure 4a), SSRIs, 
MAOIs, and TCAs showed a smaller effect on DSST vs placebo, 
with TCAs showing a significantly worse effect on DSST than 
placebo. Vortioxetine and SNRIs were the only antidepressant 
classes showing an improvement in DSST vs placebo, and this 
difference was statistically significant in the comparison of vor-
tioxetine vs placebo.

When comparing individual antidepressants vs placebo, 
vortioxetine, duloxetine and sertraline showed an improve-
ment in the DSST vs placebo, with vortioxetine being the 
only antidepressant showing a statistically significant dif-
ference. The standardized mean difference on the change in 

the DSST from baseline for vortioxetine vs placebo was 0.325 
[95% CI = 0.120; 0.529, P = .009]. The differences for duloxetine 
and sertraline vs placebo were not statistically significant. 
All other antidepressants (citalopram, desipramine, escit-
alopram, fluoxetine, nortriptyline, and phenelzine) demon-
strated a smaller effect on cognitive dysfunction vs placebo 
(Figure 4b).

Table 2 shows the comparative effects between antidepres-
sants in terms of standardized mean differences in the DSST 
for both the treatment class analysis (upper triangle) and the 
individual treatment analysis (lower triangle). The order of the 
treatments in the diagonal is based on the efficacy of the treat-
ment classes as well as the individual antidepressants. The 2 
most efficacious antidepressants in terms of improvement in 
the DSST were vortioxetine and duloxetine, but duloxetine was 
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Figure  3. Standardized mean differences in Digit Symbol Substitution Test 
(DSST) of antidepressants based on direct evidence from clinical studies 
included in the network of evidence. Abbreviations: SMD, standardized mean 
difference.
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Masennuslääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 
•  Ensimmäisen	masennuslääkehoidon	myötä	n.	33%	potilaista	saa	
täydellisen	remission,	neljännen	masennuslääkehoidon	jälkeen	n.	67%	
täydellisessä	remissiossa	

•  Käänteisesti	ensimmäisen	hoidon	jälkeen	67%	on	jäännösoireita,	neljännen	hoidon	
jälkeen	33%	vielä	jäännösoireita	

•  Tyypillisimmät	jäännösoireet:	unettomuus,	väsymys	ja	kipu,	keskittymiskyvyn	puute	
•  Miksi	masennuslääkkeet	eivät	näitä	oireita	hoida?	Mikä	niihin	auttaisi?		

• Masennuslääkkeiden	kognitiivisia	vaikutuksia	vuosien	käytön	aikana	ei	
tunneta	

•  Pitkäaikaisessa	käytössä	joillakin	tunteiden	latistumishaitta,	
(seksuaalihaitat,	ruuansulatuskanavahaitat)	

• Masennuslääkkeiden	käyttö	ja	Alzheimer?	

John	Moraros,	Chijioke	Nwankwo,	Scott	B.	Patten,	Darrell	D.	Mousseau.	The	association	of	
antidepressant	drug	usage	with	cognitive	impairment	or	dementia,	including	Alzheimer	disease:	A	
systematic	review	and	meta-analysis.	Depress	Anxiety.	2017	Mar;	34(3):	217–226.		



Masennuslääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 
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John	Moraros,	Chijioke	Nwankwo,	Scott	B.	Patten,	Darrell	D.	Mousseau.	The	association	of	
antidepressant	drug	usage	with	cognitive	impairment	or	dementia,	including	Alzheimer	disease:	A	
systematic	review	and	meta-analysis.	Depress	Anxiety.	2017	Mar;	34(3):	217–226.		

Osa	potilaista	hyötyy	masennuslääkkeistä	
	

Masennukseen	kuuluu	oireina	paljon	myös	kognitiivisia	oireita,	joista	
osa	lievittyy	masennuslääkehoidon	myötä,	residuaalioireita	voi	jäädä	

	
à Hoidetaan	masennuspotilaat	loppuun	saakka,	myös	residuaalioireet	

(Hyvä	seuranta,	oireiden	ja	toimintakyvyn	kartoitus)	

à Toisaalta	huolehditaan	että	lääkehoito	tulee	myös	lopetettua	silloin	
kun	sitä	ei	enää	tarvita,	tai	että	lääkehoito	tulee	vaihdettua	toiseen	
lääkkeeseen	tai	muuhun	hoitoon	jos	ei	ei	tehoa	tai	tuo	merkittäviä	

haittoja		



Rauhoittavat ja z-lääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 
• Huomattavan	ahdistuneilla	tai	unettomilla	oireiden	helpottamisen	myötä	
kognition	kohenemista	akuuttihoidossa?	

•  Toisaalta,	bentsoilla	jo	lyhytaikaisessa	käytössä	tarkkaavuuden	laskua,	
psykomotorisen	toimintakyvyn	laskua,	muistitoimintojen	häiriötä	

•  Z-lääkkeillä,	terveillä	tutittavilla,	yhden	annoksen	jälkeen	aamulla	verbaalinen	
muistisuoriutuminen	huonompaa	

•  Tutkimuksissa	ahdistuneisuushäiriötä	sairastavien	bentsodiatsepiinien	
käyttäjien	toimintakyky	huono	kognition	useilla	eri	osa-alueilla	
(psykomotorinen	nopeus,	muisti,	visuospatiaalinen	prosessointi,	
prosessointinopeus,	ongelmanratkaisu,	keskittymiskyky,	työmuisti	jne)	

•  Suuri	osa	kognitiivisista	puutoksista	jatkui	vaikka	bentsodiatsepiinin	käyttö	oli	lopetettu	
yli	6	kk	aiemmin	 Crowe	SF,	Stranks	EK.	The	Residual	Medium	and	Long-term	Cognitive	Effects	of	Benzodiazepine	Use:	An	Updated	

Meta-analysis.	Arch	Clin	Neuropsychol.	2018	Nov	1;33(7):901-911.	
Stranks	EK,	Crowe	SF.	The	acute	cognitive	effects	of	zopiclone,	zolpidem,	zaleplon,	and	eszopiclone:	a	systematic	
review	and	meta-analysis.	J	Clin	Exp	Neuropsychol.	2014;36(7):691-700.	



Rauhoittavat lääkkeet ja kognitiivinen 
toimintakyky 

•  Tarkkaan	harkiten	bentsolääkitystä,	kertoen	potilaalle	hyödyt	ja	
haitat	ja	riskit	

• Kts.	Ahdistuneisuushäiriöiden	käypä	hoito,	siellä	suositus	”	
Bentsodiatsepiinien	käyttöön	liittyvät	hoitokäytännöt”,	hyvät	ohjeet	
ja	jopa	kirjepohjat:	

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?
id=nix02647&suositusid=hoi50119	



Psykoosilääkkeet 
•  Skitsofreniassa	psykoosilääkkeillä	ei	juuri	kognitiota	
parantavaa	vaikutusta,	paitsi	ehkä	akuuttivaiheessa	
skitsofrenian	akuuttien	oireiden	lievittymisen	
myötä?	

•  Suurilla	annoksilla	psykoosilääkkeet	enemmänkin	
haittaavat	kognitiivisia	toimintoja?	Esim.	
väsyttävyyshaitan	kautta,	tai	antikolinergisyyden	
kautta?	

•  Ei-psykoottisissa	häiriöissä	psykoosilääkkeiden	
vaikutuksesta	kognitioon	ei	juurikaan	tietoa	
Nielsen	RE,	Levander	S,	Kjaersdam	Telléus	G,	Jensen	SO,	Østergaard	Christensen	
T,	Leucht	S.	Second-generation	antipsychotic	effect	on	cognition	in	patients	with	
schizophrenia--a	meta-analysis	of	randomized	clinical	trials.	Acta	Psychiatr	
Scand.	2015	Mar;131(3):185-96.		

Hulkko	(os.	Husa)	A.	väitöskirja	2017.	



ADHD –lääke stimulantit 

• Ainakin	lyhytkestoisessa	hoidossa	usein	kognitiivisia	toimintoja	parantavia,	ja	
ADHD:ta	sairastavalle	tärkeitä	toimintakyvyn,	arjen,	opiskelun,	jne.	kannalta	

•  Stimulantteja	käyttävät	pärjäävät	kognitiivisissa	testeissä	paremmin	kuin	ei	
stimulantteja	käyttävät	ADHD:ta	sairastavat	nuoret		

• Nuorilla	ADHD:tä	sairastavilla	6	vuoden	seurannassa	stimulanttien	käyttö	ei	
liittynyt	kognition	kohenemiseen	

•  Entä	vaikutukset	aikuisilla	potilailla?	

Schweren	L	et	al.Long-term	effects	of	stimulant	treatment	on	ADHD	symptoms,	social-
emotional	functioning,	and	cognition.	Psychol	Med.	2019	Jan;49(2):217-223.	
Biederman	J	et	al.	Effects	of	stimulant	medication	on	neuropsychological	functioning	in		young	
adults	with	attention-deficit/hyperactivity	disorder.	J	Clin	Psychiatry.	2008	Jul;69(7):1150-6.		



Kognition kohentajat? 

•  Ilman	reseptiä	-stimulanttien	käyttöä	2-16%	yliopisto-	
opiskelijoista,	viimeaikaisimmissa	tutkimuksissa	11-25%	
• Kyselytutkimus	kirurgeille:	9-20%	oli	kokeillut/käyttänyt	
Jotain	kognition	kohentaja-lääkettä	(yleisimmät	amfetamiini,	
metyylifenidaatti,	modafiniili)		
• Kuinkahan	yleistä	Suomessa?	
• Alkaako	vuosien	kuluessa	näkyä	myös	työterveyshuollon	potilaissa?	
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Kognition kohentajat? 
• Metyylifenidaatti	(muisti,	tarkkaavuus)	
• Modafiniili	(jkv	muisti,	toiminnanohjaus,	tarkkaavaisuus,	
hereillä	pysyminen	unideprivaation	jälkeen)		

•  Donepetsiili	(muisti)	
•  Riskinä	haitat.	Suuret	annokset	aiheuttavat	yliaktiivisuutta.	
Vaarana	suorituskykyä	haittaava	itsevarmuus	ja	tätä	myötä	
riskikäyttäytyminen.	Suurilla	annoksilla	amfetamiinipsykoosi.		

	
•  Kofeiini	

Olisiko	kuitenkin	tehokkaampaa	ja	turvallisempaa?	
• Riittävä	ja	laadukas	uni,	levänneet	aivot,	terveellinen	
ruoka,	liiallisen	alkoholin	välttäminen,	liikunta….	
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Kognitiivinen toimintakyky – kuinka 
huomioin potilastyössä? 
Kysy,	tarkkaile,	käytä	kyselyitä		

• Kyselyitä:	
•  ITSEARVIOITU	MUISTI,	KESKITTYMISKYKY	JA	UUDEN	OPPIMISEN	KYKY	
–	kysely	https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti	

• PARADISE	–kysely,	
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/paradise24fin	

• psykiatriset	oirekyselyt	



Johtopäätökset 
•  Masennuslääkkeet	–	kognitiiviset	vaikutukset	neutraaleja	tai	positiivisia	lyhyessä	
seurannassa,	vuosien	käytön	vaikutukset	vielä	epäselviä	

•  Rauhoittavat	ja	Z-lääkkeet	–	joissain	akuuttitilanteissa	tarpeen	ja	kognitiiviset	
toiminnotkin	saattavat	helpottaa	akuutisti	ahdistuneisuus/unettomuusoireiden	
lievityttyä,	pitkäaikaisvaikutukset	haitallisia	

•  Psykoosilääkkeet	–	vaikutukset	kognitioon	vielä	kiistanalaisia,	psykoosioireiden	
helpottamisen	myötä	kognitiokin	voi	kohentua,	toisaalta	(liian)	suurilla	annoksilla	
kognitiota	heikentävää	vaikutusta?	Esim.	liiallinen	väsyttävyys	

•  Stimulantit	–	ADHD:ssa	kognitiivista	toimintakykyä	akuutisti	kohentavia,	mikä	on	
vaikutus	vuosien	käytössä?		

	
•  Kun	lääkkeen	aloittaa	hyvä	miettiä	ja	infota	myös	lääkkeen	lopettaminen	(tai	siis	
se	että	milloin	aletaan	siitä	puhua)	

•  Riittävä,	mutta	ei	liian	suuri	annos	–	toisin	sanoen	pienin	tehokas	annos	
•  Ei	–lääkkeellisten	hoitokeinojen	merkitys	
•  Pitkäaikaisvaikutukset	kognitiiviseen	toimintakykyyn	vielä	epäselvät	ja	tästä	
todella	kaivattaisiin	tutkimuksia	



Kiitos 


