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Teemat: 

Mikä on mielen ja kognitiivisen suoriutumisen välinen yhteys?  
Mikä on kognitiivisen suoriutumisen itsenäinen merkitys?  
 
I Neljä peruskäsitettä: päihdehäiriö/addiktio, kognitio, populaatio, tyypillinen 
kehityskulku/päihteisiin liittyvä muutos 
 
II Tutkimustiedon kirjavuus: kokeelliset tutkimukset, poikkileikkaukset, 
pitkittäistutkimukset, kliiniset tapaustutkimukset ja neuropatologiset tutkimukset 
tuottavat osin kovin erilaista tietoa kognitiivisen toiminnan yhteyksistä päihteiden 
käyttöön.  
 
III Kliinisten ryhmätutkimusten näkökulma: sekakäyttöön ja kaksoisdiagnoosiin 

 

IV Korvaushoitopotilaiden kognitiivinen suoriutuminen 
 

 
 
 
 



Päihdehäiriö/addiktio voi syntyä monella tavalla, vaikka 
lopputulos voi näyttää samankaltaiselta 

•  Viihdekäyttö (impulsiivista, positiivinen vahvistaminen) on usein 
muutoinkin aktiivisten ihmisten tutkimusmatkailua ja rajojen 
kokeilemista. Käytöstä ei synny merkittävää haittaa käyttäjälle  

•  Viihdekäyttö voi joskus johtaa impulssikontrollin puutosten rajuun 
näkyville tuloon ja arvostusten muuttumiseen (= käyttäytymisen 
muutos edeltää arvostusten muutosta vs. päinvastoin?),  

Ø  haittojen esille tuleminen tavallista. 

•  Itsehoito (kompulsiivista, negatiivinen vahvistaminen; lapsuuden ja 
nuoruuden mielenterveysongelmat, stressi, mielialahäiriöt ja 
ahdistuneisuus, psykoosit, traumaattiset kokemukset, 
persoonallisuushäiriöt) 

•  Pakonomainen käyttö (Aineenhimo/allostasis ylläpitää addiktioita, 
vaikka käytön muut syyt voitaisiin eliminoida) 



IMPULSIIVINEN JA KOMPULSIIVINEN 
PÄIHTEIDENKÄYTTÖ   
(KOOB & LE MOAL. NEUROBIOLOGY OF ADDICTION, 2006) 

 Impulsiivinen kehä 
 

ylivireys/jännittyneisyys 

 

 

 

Itsesyytökset? 
Impulsiiviset teot 
 
 
Mielihyvä 
Helpotus  
(posit. vahvistaminen) 

 Kompulsiivinen kehä 
   

 Ahdistus/stressi 

 

 

Pakkoajatukset 

 

   Pakonomaiset 

   teot 

Jännityksen/stressin 

Lievittyminen  

(negatiivinen vahvistaminen)   

Pekka	  Rapeli	  2010	  



Päihdehäiriön alkuvaiheessa siirtymät viihdekäytön 
ja vakavampien käyttömuotojen välillä yleisiä ja ne, 
joiden ongelmat säilyvät ovat valikoitunut  otos 

•  Kolmen vuoden laaja seuranta yleisväestöstä (= itsenäisesti asuvia 
haastateltavissa olevia henkilöitä) 

•  Niistä, joilla esiintyi jokin laittomien päihdehäiriön oire tutkimuksen alkuvaiheessa 
(n = 1117) 

Ø  10 % lopetti laittomien huumeiden käytön kokonaan 

Ø  50 % siirtyi viihdekäyttöön ilman päihdehäiriön oireita 

Ø  40 % pysyi ongelmakäyttäjinä ts. päihdehäiriön oireet säilyivät 

Ø Mm. nuori ikä, nikotiini tai alkoholiriippuvuus sekä monet persoonallisuushäiriöt 
sekä psykososiaaliset ongelmat ennustivat päihdehäiriön pysyvyyttä.  

Compton W ym. Am J Psych 2013; 170: 660-70 



Esimerkki kaksoishäiriön yllättävästä esille tulosta 

•  Hyväkäytöksinen, lukion menestyksekkäästi 
suorittanut ja sisaruksistaan huolehtiva poika oli 
muuttunut ahdistuneeksi, itkuiseksi ja 
passiiviseksi. 

•  Eräänä maanantaina poika soitti asunnoltaan: 
"En pysty tekemään mitään, en pysty menemään 
kouluun, en pysty hengittämään." 

•  Silloin äiti ymmärsi, ettei kyseessä ole enää 
sunnuntaipolttelu. 

•  Epätietoisuuteen kyllästynyt perhe päätti tehdä 
yllätyskäynnin pojan asunnolle. Vanhemmat 
näkivät, mitä pelkäsivät: homehtuneita 
ruuantähteitä, tyhjiä pulloja ja tupakka-askeja. 
Sotkun alta paljastui kannabiksen käyttöön 
tarvittavia välineitä, kuten pieniä viljelmiä, 
vesipiippuja ja uunivuokia, joissa ainetta oli 
kuivatettu. 

•  Epäilysten heräämisestä on nyt kulunut kaksi 
vuotta. 

•  Lääkärin määräämät lääkkeet ovat auttaneet vain 
unettomuuteen. 21-vuotiaan miehen paino on 
pudonnut yli kymmenen kiloa, alipainon puolelle. 
Lisäksi kasvot kärsivät aknesta ja vatsa jatkuvasta 
ripulista. Vapina ja hikoilu herättävät huomiota. 

Kaksi opiskelupaikkaa on jäänyt,, sillä mikään muu kuin 
huumausaineet eivät enää jaksa miestä kiinnostaa. 
Käyttäjä itse ei myönnä ongelmiensa johtuvan kannabiksen 
käytöstä eikä halua lopettaa. 
"Varmaa on vain, että hän lohduttautuu kannabiksella, 
koska on pirteä vain pilvessä. Hänen mielialansa 
vaihtelevat äkkiarvaamatta ilosta raivoon, mutta 
päällimmäisenä on täydellinen apatia." 
Perhesuhteet ovat kärsineet, kun sisarusten idolista on tullut 
lupausten pettäjä. 
 
Vanhempien avioliitto on kriisissä, kun lapsen ongelma 
ajaa erimielisyyksiin. Mies tuntee itsensä voimattomaksi 
huumeongelman edessä ja vaimo kokee, että ratkaisu 
sysätään hänen vastuulleen. Vertaistukea äiti on saanut 
kirkon ryhmistä. 
 
Perhe on hakenut apua pojan ongelmaan terveysasemalta, 
mielenterveystoimistosta, sosiaalityöntekijöiltä ja eri 
järjestöiltä. Vasta A-klinikalta löytyi osaava lääkäri, mutta 
pojan mielestä "hoito ei sovi hänen ajatusmaailmaansa". 
Viimeisin järkytys perheelle oli tieto, että nyt poika 
myös välittää kannabista. 
 
Äiti pelkää, että mitään ei ole tehtävissä ennen kuin 
poika on pohjalla. "Olen hyväksynyt, että en saa häntä 
lopettamaan." Äidiltä ovat keinot loppu. 



Samanaikainen muu mielenterveyden häiriö on 
päihdehoitoa hakevilla hyvin yleinen ja sillä on yhteys 
impulssikontrollin häiriöihin 

Pekka	  Rapeli	  2010	  
Berlin & Hollander, 2008, http://www.psychiatrictimes.com/cme/content/article/10168/1167431 



 
 
 

Huom. Joskus (harvoin) vakavakin 
päihdehäiriö voi syntyä ”vahinkona”:  
 
 
 •  Päihteiden käytön taustalla voi olla pyrkimys saavuttaa rento ja 

luova mielentila. Kun päihteiden käytöt aiheuttamat haitat 
saadaan minimoitua, niin luovuus voi olla parempitasoista kuin 
pidättäytymällä kokonaan päihteiden käytöstä.  

•  Päihdepotilaiden joukossa on pieni osa monella tavalla 
(biologisesti) vahvoja ihmisiä. Uteliaisuus, seikkailunhalu ja 
rohkeus ovat heillä johtaneet viihdekäytöstä lähteneeseen 
"vahinkoon”. Sen korjaaminen voi olla vaikeaa, mutta jos 
onnistuu, lopputulos on usein odotettua parempi.  

•  Laajassa ainestossa keski-ikäisiä henkilöitä laittomien 
päihteiden käyttöhistoriaan on havaittu olevan yhteydessä 
keskimääräistä parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen 
(Dregan A &  

Dregan A & Gulliford, MC. Am J Epidemiol 2012; 175: 218-27 . 



Kognitiivisen suoriutumisen merkitys:  
Addiktion ja kognitiivisen suoriutumisen välinen 
yhteys on olemassa, mutta se ei ole suoraviivainen 

•  Addiktiossa on osin kyse impulssikontrollin ja kognitiivisen kontrollin 
häiriöstä 

•  Kognitiivisella suoriutumisella on kohtalaisen vahva yhteys 
kognitiiviseen kontrolliin emotionaalisesti neutraalileissa tilanteissa 
(esim. ns. monitehtävät tai muut työmuistia kuormittavat tehtävät) 

•  Kognitiivisella suoriutumisella on vähintään vähäinen ja mahdollisesti 
kohtalainen yhteys kognitiiviseen kontrolliin emotionaalisesti 
”kuumissa” tilanteissa, kuten stressitilanteissa.  



Päihteiden  käytön  neuropsykologia  (yksinkertaistus)

r	  
Ru/init	  ja	  tavat,	  Joukko	  ärsyke-‐reak/o	  –	  tyyppisiä	  
pikaohjeita	  ja	  toimintataipumuksia,	  joilla	  useimmiten	  
selviää.	  	  (Aivojuovio	  ja	  talamus)	  

Kogni&vinen	  kontrolli	  erityis&lanteita	  varten/	  
Päämääräsuuntautunut	  toiminta	  	  Otsalohko	  ja	  aivokuori	  
laajemminkin	  

Impulssit,	  jotka	  ohjaavat	  koh/	  palkkiota	  tai	  hälyCävät	  	  
kivusta	  tai	  vaarasta	  	  
(VTA,	  Nac,	  Mesolimbinen	  DA	  

Päihteet	  
vahvistavat	  

Päihteet	  
vahvistavat	  

Päihteet	  
heikentävät	  



1.  Reward and motivation  
 
Mesolimbic DA system, 
VTA and NaC	  

2. Conditioning and  
habit-formation   
 
Ventral striatal and 
thalamic systems 

3. Cognitive control   

PFC, parietal cortex 

and HPC	  

4. Interoception self-
awareness, and salience  
 
Frontoinsular cortex, OFC 
and ACC 

5. Stress reactivity, 
negative affect  and 

arousal  
 

Extended AMG and 
brain stress systems	  

?	  

?
	  	  

Cole DR3 



Esimerkki	  kogni/ivisen	  kontrollin	  ja	  impulsiivisuuden	  
yhteydestä	  päihdehäiriön	  luonteeseen	  

•  TutkiOin	  säännöllisiä	  kannabiksen	  käyCäjiä	  (n	  =	  104).	  Nuoria	  vapaaehtoisia	  hoidon	  ulkopuolella	  
olevia	  aikuisia.	  Useimmat	  opiskelijoita.	  Ei	  ajankohtaista	  vakavaa	  mielenterveydenhäiriöitä	  
(suppeas/	  arvioituna).	  Ei	  ajankohtaista	  päihdehoitoa.	  	  Lyhyt	  raiOus	  ennen	  tutkimusta.	  

•  Kannabiksen	  käytön	  haiCojen	  määrää	  tarkastel/in	  validoidulla	  kyselylomakkeella	  (Marijuana	  
problem	  scale	  0	  –	  22	  oireCa,	  osallistujilla	  keskimäärin	  3	  oireCa);	  ei	  diagnos/sta	  arvioita.	  

•  Työmuis/tehtävä	  (TMT-‐B)	  ja	  itsearvioitu	  impulsiivisuus	  ennus/vat	  10	  %	  kannabiksen	  käyCöön	  
liiCyvistä	  ongelmista,	  kun	  kannabiksen	  käytön	  /heys	  ja	  käytön	  alkamisikä	  kontrolloii/in.	  	  

	  

•  Knowing	  that	  those	  high	  in	  impulsivity	  and	  low	  in	  working	  memory	  are	  at	  risk	  for	  developing	  
nega/ve	  consequences	  of	  marijuana	  use	  can	  guide	  efforts	  to	  develop	  targeted	  preven/on	  and	  
interven/ons	  efforts.	  

•  Because	  of	  the	  cross-‐sec/onal	  nature	  of	  the	  study,	  it	  is	  impossible	  to	  tell	  whether	  frequency	  of	  use	  
contributed	  to	  deficits	  in	  working	  memory,	  which	  then	  led	  to	  marijuana-‐related	  problems,	  or	  if	  pre-‐
exis/ng	  deficits	  in	  working	  memory	  led	  to	  greater	  marijuana	  use	  and	  marijuana-‐related	  problems.	  

Day AM et al.  Drug Alc Depend 2013; 131: 171– 174 



KOGNITION PUUTOKSET JA PÄIHTEET 

Kognitiivinen suoriutuminen: Kapasiteetti ”optimaalis-normaaleissa” 
strukturoiduissa tilanteissa (Yleinen suoriutuminen tai poikkeavat 
kognitiivinen profiili, muisti, psykomotoriikka, toiminnanohjaus tai 
laaja-alaiset vs. spesifit oppimisvaikeudet) 

•  Ongelma =  
•  Kognitiiviset  
•  puutokset 
 

 
Kognitiivinen toimintakyky/toiminnanohjaus vapaissa tilanteissa: 

Tarkkaavuuden ja energian kohdentaminen. Tasaisuus/jaksavuus 
(pysyminen työtilassa ”tarkkaavuus”, häiriöalttius) 

Ongelma = kognitiivinen ”kohina” tai tarkkaavuuden ylläpidon tai 
toiminnanohjaukset puutokset laajasti käsitettynä esim. ADHD 

Sosiaalinen kognitio ja kognitiot toimintaa suuntaavina uskomuksina 
Ongelma = kognitiiviset jäykkyydet ja ”vääristymät” mentalisaatiossa ja 

vuorovaikutuksessa  
esim. käytöshäiriö tai neuropsykiatriset oireyhtymät 



KOGNITIIVISTEN TOIMINTOJEN HIERARKKINEN 
RAKENNE JA NIIDEN SUHDE PÄIHTEIDEN 
VÄÄRINKÄYTTÖÖN 

 

 Yleinen kognitiivinen tekijä 

Kogniitiviset osa-alueet 

Kognitiivisen osatekijöiden testit 

Päihdehäiriön 
kehittymisen 
yleinen 
vaikutus 

Tietyn päihteen 
esim. opioiden 
väärinkäytön 
vaikutus 

Neuraalisia prosesseja (useita tasoja) 



Kognitiivisen suoriutumisen merkitys: Yhteiskunnan kehitys 
ja kognitiivisen suoriutumisen vaatimukset 

•  Yleistä älykkyyttä (ja sosiaalisia taitoja) on tarvittu aina ja tarvitaan 
jatkossakin 

•  Teollistumisen alussa luku- kirjoitus ja laskutaito antoi merkittävän 
kilpailuedun 

•  Koulutusvaatimusten kasvaessa hyvä muistisuoriutuminen antoi 
kilpailuedun 

•  Tietoyhteiskunnan tietotulva ja tietotekniikan kehittyminen on nostanut 
toiminnanohjauksen merkitystä 

•  Palveluyhteiskuntaan siirtyminen nostaa esille sosiaalisen kognition 
merkityksen 

•  Tulossa moraalinen/eettinen kognitio?  



Kognitiivisen suoriutumisen osa-alueet  

•  tarkkaavuus 

•  työmuisti 

•  psykomotoriikka 

•  prosessointinopeus 

•  kielellinen käsityskyky 

•  visuaalinen päättely 

•  kielellinen muisti 

•  visuaalinen muisti 

Yleinen kognitiivinen tekijä 



Huom. lievätkin kognitiiviset ongelmat 
korostuvat, kun tehtävä on uusi ja 
joustavuutta vaativa 
Uusi tilanne vaatii erilaista 
toimintaa aivoilta kuin tuttu 
tilanne 

Alkoholistin aivot toimivat 
heikoimmin uusissa 
tilanteissa? 

Goldberg: E The Executive Brain: Frontal Lobes 
and the Civilized Mind, 2001. Oxford University 
Press, New York 

Vorma, Rapeli, Pieninkeroinen kirjassa  
Kliininen neuropsykiatria, Duodecim 2011 

Uusissa tilanteissa 
prefrontaalikorteksin yläosan 
aktivaatio korostuu… 



Populaatio: Päihdehäiriöiden 
jakautuminen  

yleisväestön joukossa 
tietty osa ”piileviä” päihdeongelmia. 
Vaikeat ongelmat melko harvinaisia 

hoitoa hakevat 
päihdeongelmaiset 
 
Vaikeimmat ongelmat 
jäävät helposti palveluiden  
ulkopuolelle 

erityishoitopaikkojen potilaat yms.  
valikoituneet otokset 
päihdeongelmaisia;  
Valtaosa kroonisia 2 dg potilaita, joilla 
sekakäyttöhistoria.  
 
Vaikeimmat tapaukset ovat usein laitoksissa 
tai asunnottomina ja heitä yritetään saada 
hoidon piiriin tavalla tai toisella tai heitä ei 
haluta hoitoon… 
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Sekakäyttö on yleistä: huumeiden vuoksi hoitoon 
hakeutuneiden ongelmapäihteet vuonna 2010 (n = 2 529)  

Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat 
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Alkoholi (+ huume)

Muut 



Kehityskulku ja muutos. Päihdehäiriön ja kognitiivisen 
suoriutumisen väliseen yhteyteen vaikuttavat tekijät  

Päihdehäiriötä edeltävät  
edeltävät altistavat 
tekijät/ 
haavoittuvuudet 

 	  

Päihdehäiriön syntymiseen 
liittyvät muutokset 

 	  

Päihdehäiriön aikaiset 
muutokset	  

Raitistumista seuraavat 
muutokset	  

Perinnölliset 
temperamenttipiirteet, 
käyttäytymisen 
affektiivinen ja 
kognitiivinen säätely, 
raskauden aikaiset 
altistustekijät sekä 
lapsuuden ja nuoruuden 
aikainen kaltoinkohtelu 	  

Lähes kaikilla päihteillä on yhteinen 
riippuvuuden kehittymisen 
vaikutusmekanismi, joka 
heikentää käyttäytymisen 
kognitiivista kontrollia 

Aivoissa tapahtuvat laaja-alaiset 
muutokset, joista keskeisiä 
ainakin mesokortikolimbisen 
palkkioradan muutokset ja sitä 
seuraavat stressijärjestelmien 
muutokset sekä muut 
keskushermoston plastisiteetin 
muutokset  	  

Neurotoksisuus ja 
oheistapahtumat 
(hippokampus ja valkea 
aine mahdollisesti 
herkimpiä kohtia)  

Kunkin päihteen erityiset 
vaikutusmekanismit 

Yksilölliset kompensaation 
mahdollisuudet  

glutamaatti ja glukokortikoidit yms.↑↑ neurotoksisuus ? 



Hoitoa hakevat päihdehäiriöt: Millaisia 
kognitiivisia puutoksia esiintyy ennen 
päihteiden käytön alkua ?  

attention or working 
memory 

Attention score obtained from five attention tests 
(Tapert, Baratta, Abrantes, Brown, & Pm, 2002) 

Motor performance ? 

Processing speed ? 

Executive function Response inhibition measure from the Stop task 
(Nigg et al., 2006; Wong, Brower, Nigg, & Zucker, 2010) 

Verbal Verbal tests from the Iowa Tests of Educational Development  
(Block, Bates, & Hall, 2003) 

Visuoperceptual Mazes subtests from the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. (Pechtel, 
Woodman, & Lyons-Ruth, 2012) 

Verbal  
learning and memory 

? 

Visual 
learning and memory 

? 

Overall cognitive performance Standardized sum measure of four reasoning test including verbal, logical, spatial, and 
technical knowledge subtests (Gale, Batty, Tynelius, Deary, & Rasmussen, 2010) 
Combination of premorbid cognitive and neurological measures 
(Penick et al., 2010) 



Yleisväestö: päihdeongelmaa edeltävät tai päihdehäiriön 
syntymiseen liittyvät muutokset 
kognitiiviset puutokset 

 

•  Jos päihdeongelma 16-17 v:n iässä, niin on havaitaan kognition puutoksia jo 
tuolloin 

•  Vaikutuksen koko kohtalainen 0.67, (♂) 

 (Weiser ym. Acta Psychiatr Scand 2004) 

 

•   Huom! tupakointi ilman vakavaa psykiatristaä häiriöitä 18 v. iässä liittyy yleisen 
kognition puutoksiin.  

•  Mitä runsaampi tupakointi sitä selkeämpi puutos  

•  Vaikutuksen koko 0.14 – 0.5 (♂) 

(Weiser ym. Addiction 2009) 

 

Yleisväestössä runsas tupakointi saattaa haitallisempaa kognitiolle kuin alkoholin 
runsas käyttö   



Nuorena aloitettuun tupakoinnin kielteiset kognitiiviset 
vaikutukset voivat olla yllättävän suuria, vaikka varma tieto syy- 
ja seuraussuhteista vielä puuttuu  

Tutkittiin 112 nuorta ensin 9-12 vuotiaana ja sitten myöhemmin  
17-21 vuotiaana varsin laajalle neuropsykologisella patterilla. Jaettiin ryhmiin  
tupakoinnin suhteen (ei ollenkaan, lopettanut ennen tutkimusta, 0- 9/pv, yli 9/pv. 



R Whelan et al. Nature 000, 1-5 (2014) doi:10.1038/nature13402 

Yleisväestö: Päihdehäiriötä edeltävät tekijät: Alkoholin humalahakuiseen käyttöä 14 
vuotiailla ennustavat tekijät  
humalahakuinen = (a minimum of three lifetime binge drinking episodes leading to drunkenness by age 14) 

  
AGN, affective go/no go;  
hx, history;  
SURPS, substance use risk profile 
scale;  
SWM, spatial working memory;  
GMV, grey matter volume;  
WMV,  
white matter volume. 

Aikaisempi käyttäytyminen ja persoonallisuuden piirteet ennustavat päihteiden käyttöä 
paremmin kuin aivojen rakenteelliset tai  kognitiivisen suoriutumisen tekijät 

a. juomista 14 vuotiaana  
(n = 265)   
b. juomisen jatkumista16 vuotiaana. (n = 271) 
Koulua käyviä nuoria.  
Testit 14 vuotiaana.  
 



Päihdehäiriötä edeltävät tekijät ja päihdehäiriön aikaiset tekijät yhtä aikaa 
tarkasteltuna.  
 
Päihteiden käyttäjän endofenotyyppi: Ahdistuneisuus, psykomotorinen inhibitio 
(SST) ja lievemmin toiminnanohjaus (Cantab) nousevat esille? 

Ersche et al-. Cognitive Dysfunction and Anxious-
Impulsive Personality Traits Are Endophenotypes for 
Drug Dependence. Am J Psychiatry. 2012;169(9):
926-936. doi:10.1176/appi.ajp.2012.11091421 
 

50 stimulanttiriippuvaista potilasta (46 %: lla metadonilääkitys), 44 %:lla masennusdg ja 42 :lla % ahdistuneisuusdg)  
 
50 heidän sisarustaan, joilla  6 % masennus ja 24:lla ahdistuneisuus dg.  
 
50 tervettä verrokkia 
 
TABLE S2. Summary of the Neuropsychological Tests Used for the Cognitive Assessment  
Domain Task a Description Behavioral Variables  Evidence for 
Impairment  Associated With  Stimulant Abuse  
The tasks were administered to all participants approximately 2 hours after their arrival in the following order:  
Cantab: Pattern Recognition Memory (immediate), Rapid Visual  
Information Processing, Spatial Working Memory; Reaction Time, Pattern Recognition Memory (delay), Paired 
Associates Learning, and One-Touch Stockings of  
Cambridge;  
the Stop-Signal Task was administered approximately 2 hours later.  



Päihdehäiriötä edeltävät tekijät: Vaikeisiin 
impulssikontrollin häiriöön liittyvät kognitiiviset 
puutokset ? 

 Vaikea käytöshäiriö & kognition puutokset 
. (n = 77  12 – 18v.  käytöshäiriö, jonka vuoksi laitoshoito vs. 48 verrokkia) 
 
Oppimisvaikeuksia (luki, ma) 57 % käytöshäiriönuorista (verrokit tieto puuttuu) 
•  31 % selviä kielellisiä puutoksia (VIQ < 85) (vs. 2 % verrokeilla**) 
•  (50 % heistä käytöshäiriö + päihdehäiriö) 

•  49 % lieviä tai suhteellisiä kielellisiä puutoksia (VIQ < PIQ – 15) ( vs. 23 %)  
•  7 % laaja alaisia kognitiivisia puutoksia  (vs. 0 % ns)  
•  (60 % heistä päihdehäiriö; otos pieni)  
•  9 % “vain” toiminnanohjauksen puutoksia 9 % vs. 4 % ns.  
•  (43 % heistä päihdehäiriö; otos pieni)  
•  53 % ei kognitiivisia puutoksia (vs. 81 % **) 
  
•  Huom! Kaikista tutkituista, joilla käytöshäiriö myös päihdehäiriö  41 %:lla.   
•  (kognitiivinen profiilli ei tilastoillisessa yhteydessä päihdehäiriön yleisyyteen, 

otoskoot pieniä) 

Närhi V et al. Scand J Psycholol 2010; 51: 278-84 



Päihdehäiriön aikainen kognitiivisen suoriutumisen muutos? 
Suoraviivaiset päätelmät päihteiden käytön kognitiivisesta 
neurotoksisuudesta yleistävät liikaa?   

Suoraviivainen (yksinkertaistava) lähestymistapa 
 
Toimintakyky 
 
     

Oireet ja diagnosoitava häiriö (esim. addiktio, 
mielialan muutokset, psykoosioireet tms.) 

        
Kognitiiviset ilmentymät 
(kognitiivinen kontrolli käyttäytymisen säätely/

toiminnanohjaus, kognitiivinen 
suoriutuminen, kognitiot uskomuksina) 

  
  
 aivot 
  

 
          
päihteet 

Ideaalimalli: Kognitiivinen ”fenomiikka”  
 
Toimintakyky 
  ↑ 
Diagnosoitava häiriö (esim. skitsofrenia, addiktio) 
    ↑ 

oireet (esim. impulsiivisuus tai kompulsiivisuus, mielialan 
muutokset, ↑ 

kognitiiviset käsitteet (kognitiiviset osa-alueet) 
    ↑ 
neuraalinen systeemit  

    ↑ 
viestijärjestelmät (DA, synapsien kehittyminen) 
    ↑ 
proteiinit 
    ↑ 

geenit 

    ↕ 
 
Päihteet 

 
Laajennus lähteesta Sabb FW et al, Molecular Psychiatry 2008;13:350-360.  

X 

Y 



Eläinmallit ja muu kokeellinen neurotieteellinen tutkimus osoittavat: 
nuoruusiän aivojen ja kognition kehitys häiriintyy päihteiden 
kännikäytöstä kuinka vahva on näyttö kliinisillä potilailla? ei kovin…
vahva 

(Crews  F, He J, Hodge C. Pharmacol Biochem Behav 2007; 86-189-99.  



Yleisväestö: Ajankohtaisella tupakoinnilla on lievä kognitiivista 
suoriutumista heikentävä vaikutus.  

•  Ajankohtainen tupakointi (mutta ei lopetettu tupakointi) 
varhaisaikuisuudessa liittyy heikkoon kielelliseen suoriutumiseen 
sekä heikkoon aritmeettiseen/työmuistisuoriutumiseen, kun 
kognitiivisen suoriutumisen lähtötaso ja monia muita tekijöitä 
kontrolloidaan. 

•  Fried PA, Watkinson B, Gray R. Neurotoxicology and Teratology 
2006; 28-517-25. 

•  Nikotiini toimii jkv myös ADHD tyyppisten tarkkaavuusongelmien 
itsehoitona ja ”sosiaalisena” piristeenä.  



 
 
Hoitoa hakevat alkoholistit  
(ilman merkittäviä 2 dg ongelmia; Project Match) 
 

 

Tutkittiin hoitoa hakevia aktiivisesti juovia alkoholisteja.  
Ei muita merkittäviä ajankohtaisia laittomia päihteitä tai hoitoa vaativaa 2 dg 
tilannetta  
Tutkimushetkellä selvin päin. Vieroitusoireita ei raportoitu. 
Friend, 2005 ADDICTIVE BEHAVIORS 30, 193-202)    

Kun tupakointi huomioidaan ensin, niin alkoholin käytön osuus kognitiivisessa 
suoriutumisessa jää vähäiseksi 



Askeltava regressiomalli päihdemuuttujat selittävinä tekijöinä:   
Nikotiini ensin (Friend ym. 2005)  

Kun tupakointi huomioidaan ensin, niin alkoholin käytön osuus kognitiivisessa 
suoriutumisessa jää vähäiseksi ….. 



Hoitoa hakevat huumeiden käyttäjät: Päihdemuuttujat ennustavat parhaiten 
puutoksia toiminnanohjauksessa ?  

Fernandez- Serrano. J Psychopharmacol 2010; 24: 1317-1332 



Hoitoa hakevat huumeiden käyttäjät: Päihdemuuttujat 
ennustavat parhaiten puutoksia toiminnanohjauksessa ? 
Näytön ongelman?  

•  Tutkittiin 60 laitoshoidossa olevaa huumeiden käyttäjää ja 30 
verrokkia.  

•  Abstinenssi keskimäärin 32 viikkoa. Vähintään 15 päivää.  
 
•  Selection criteria for participants in the SDIs group were:  
•  (i) meeting the DSM-IV criteria for substance dependence;  
•  (ii) absence of documented comorbid mood or personality disorders 

as assessed by clinical reports; (HUOM!) 
•  (iii) absence of documented head injury or neurological disorders;  
•  (iv) not being enrolled in opioid substitution treatment. 

 
Fernandez- Serrano. J Psychopharmacol 2010; 24: 1317-1332 

 



Muutos Näyttöä pitkäaikaisen kannabiksen käytön kognitiivista haitallisuudesta…
varhain alkaneen kannabiksen riippuvuuskriteerit täyttävän käytön vaikutus 
kognitiiviseen kokonaissuoriutumiseen (Meier et al. PNAS 2012) 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then 
insert it again.

kognitioarvio 7 – 13 v ja 38 v. kannabisarvio 11, 13,15, 18,21, 26, 32 ja 38 v 



Sekakäyttöön painottuvaa päihdeongelmaa seuraavat 
kognitiivisen suoriutumisen muutokset 

•  Hanson ym. seurasivat kognitiivisia toimintoja 10 vuoden ajan 
ryhmässä päihdehoitoon hakeutuneita nuoria (n = 37; 18 
jatkuvia käyttäjiä, 19 ajankohtaisesti raittiita vs. 14 verrokkia)  

Ø runsas kumulatiivinen alkoholin tai  huumeiden käyttö → 
visuospatialinen suoriutuminen ↓ 

Ø alkoholin runsas käyttö → kielellinen muisti↓ 
Ø piristeiden runsas käyttö → visuaalinen muisti↓ 
Ø viime aikainen runsas päihteiden käyttö → toiminnanohjaus ↓  

Hanson KL et al. J Child Adolesc Subst Abuse 201; 20: 135-154.  



Miten raitistuminen vaikuttaa kognitiiviseen suoriutumiseen? Tutkimustiedon perusteella 
muodostettu oletusmalli kognitiivisen suoriutumisen kohentumisesta alkoholista raitistumisesta 
aikana 

•  100 %  

•  Puutosten heikkoa palautumista ennakoivia tekijöitä: 
•  Aivovammat (Parry-Jones ym. 2006) 
•  Runsas kerta/putkijuominen, heikko ravinto, tiamiinin puute 
•  Maksan heikko kunto (Fals-Stewart, 2003) 
•  Kohonnut verenpaine (Braggio & Pishkin, 1992) 
•  Muu komorbiditeetti, heikosti palautuva aivoatrofia (Bartels, 2007) 
•  Runsas tupakointi (Durazzio, 2007) 
•  Toistuvat vieroitukset (Loeber 2010) 

•  0  1    2    6   1 2   24 

kk 

50 – 80 %:lla hoitoon hakeutuvista alkoholisteilla alussa  
kognitiivisia puutoksia (Bates ym,. 2002). Alle viikon raittius eniten puutoksia, Salin 1994 

Poikkeus: Spatiaalinen suoriutuminen? Fein  G et al. . Alcohol Clin Exp Res. 2006: 1538–44 
Yhdysvaikutus juomisen jatkumiseen toipumisen aikana; Muuronen ym. 1989? 



Kognitiiviset toiminnot tehostuvat harjoittelulla. Asiasta on runsaasti näyttöä. Ei 
ole varmaa näyttöä siitä, että sama toimisi päihteden käyttäjien kohdalla.  
Toisaalta…  ei ole näyttöä sille, että harjoittelun vaikutus olisi heillä muita 
heikompi. Kognitiivisen reservin vaikutus?  

Hertzog C et al. Psychological Science in the Public 
Interest 2008;9:1-65 

Copyright © by Association for Psychological Science 



Yhteenveto I 

 

•  Päihteiden sekakäyttö voi näyttäytyä suhteellisen laajoina kognitiivisen 
suoriutuminen puutoksina. Sen sijaan vain yhden päihteen väärinkäytön 
kognitiiviset vaikutukset ovat tutkimustilanteissa vaikeammin havaittavissa.  

•  Päihteiden käytön loputtua osa puutoksista korjaantuu täysin. Yksilölliset erot 
palautumisessa ovat kuitenkin suuria ja siihen vaikuttavat tekijät tunnetaan vielä 
heikosti. 

•  Alustuksessa käsitellään em. aiheita käyttäen esimerkkinä muutamia sekakäytön 
muotoja sekä opioidiriippuvuuden korvaushoitoa.  



Yhteenveto I:  

Mikä on mielen ja kognitiivisen suoriutumisen välinen yhteys?  
Ø  Kognitiivinen suoriutuminen on mielen keskeinen työväline, joka muodostaa kognitiivisen 

kontrollin ja osallistuu moniin muihinkin prosesseihin.  
 
Mikä on kognitiivisen suoriutumisen itsenäinen merkitys?  
Ø  Yleisen kognitiivisen suoriutumisen ja muistin/oppimisen lisäksi toiminnanohjauksen ja 

sosiaalisen kognition merkitys on merkittävä tieto- ja palveluyhteiskunnassa selviytymiselle. 
 
Kognitiivisen suoriutumisen puutokset voivat edeltää päihdehäiriöitä tai kehittyä päihteiden 
käytön seurauksena.  
 
Tupakointi ja sekakäyttö voivat olla usein merkitsevämpiä kognitiivisten puutosten aiheuttajia 
kuin yksittäiset päihteet.  
 
Päihteidenkäyttömuuttujien ja kognitiivisen suoriutumisen välinen yhteys on osoittautunut 
vaikeaksi tutkia eikä välittäviä tekijöitä kunnolla  tunneta.  
 
Kaksoisdg poptilailla kognitiivisia puutoksia esiintyy enemmän kuin muille 
päihdehäiriöpotilailla. 
 
Kognitiivisten puutosten palautuvuus on hyvää, elleivät muut tekijät sitä estä.  

 
 

 
 
 
 



Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla:  
Yhteydet lääkemuuttujiin 

https://www.julkari.fi/handle/10024/116171 



Opioidiriippuvuuden korvaushoito Suomessa:  
laajuus ja erityispiirteet  
•  4 000 – 5 000 opioidien väärinkäyttäjää 
•  2400 korvaushoidossa.  
•  100 – 200 hengellä Määrä kasvaa vuosittain.  
•  10 -20% vieroittautuu korvaushoitolääkityksestä useiden vuosien kuluessa retkahtamatta sen 

jälkeen.  
•  Hoitoajat ovat tyypillisesti vähintään useita vuosia. Monissa tapauksissa jopa vuosikymmeniä.  

Tyypillinen potilas 20 – 40-vuotias mies (70% miehiä) 
§  90 % työelämän ulkopuolella  
§  65 – 90 % myös muu päihderiippuvuus ennen hoidon alkua  
§  65 – 85 % BZD riippuvuus tai haitallinen käyttö (tilanne ilm. kohentunut viim. vuosien aikana) 
§  20 – 50 % kannabisriippuvuus tai haitallinen käyttö  
§  70 % koulutuksena korkeintaan peruskoulu  
§  20 % ollut vankilassa 
§  Ajokortti voimassa tai joskus ollut ajokortti ?  

§  80 - 90 % C-hepatiitti +  
§  40 – 70 % muu psykiatrien psykiatrinen dg kuin päihdedg 
§  20 – 40 % persoonallisuushäiriö 
§  10 – 25 % mielialahäiriö 
§  3 – 18 % neuroottinen tai stressiin liittyvä häiriö  
§  1 – 5 % skitsofrenia tai sen kaltainen häiriö  
§  1 – 2 % HIV +  
§  (ei tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä) 

Tourunen et al. 2009 A – klinikkasäätiön päihdehoitoklinikat; Vorma et al. 2009 HYKS:in opri pkl) 



Miten buprenorfiini ja metadoni vaikuttavat ”puhtaasti” 
lääkkeinä ajatellen? 

•  Molemmat pitkävaikutteisia opioidiagonisteja, joilla 
tiedetään olevan useita yhteisvaikutuksia muiden 
lääkkeiden kanssa.  

•  Osa yhteisvaikutuksista on sedatoivia (erit. BZD – 
lääkkeet) 

•  Myy opioidireseptoriagonismi keskeisin vaikutus 
molemmilla lääkkeillä: euforia, sedaatio, kivun 
lievitys, hengityslama, fyysinen riippuvuus, pupillien 
supistuminen, pahoinvointi ja ummetus.  

•  Metadonin akuutit vaikutukset voimistuvat annosta 
suurennettaessa ilman selvää kattovaikutusta. 
Buprenorfiinin akuutit vaikutukset eivät lisäänny 
voimakkaasti kattovaikutuksen saavuttamisen 
jälkeen.  

•  (Kuva muokattu lähteestä: Terveysportti: 
Huumeriippuvuudet, Mikkonen 2013  

 

n. 60 mg 16 – 32 mg 



Korvaushoidon aikainen 
kognitiivinen suoriutuminen 

•  Onko opioidilääkitysten välillä eroja kognitiivisessa 
suoriutumisessa hoidon alussa tai sen edetessä? 
(lääkevaikutus)  

•  Oheiskäyttö elämän yleinen rasittavuus vähenevät - > 
koheneeko kognitiivinen suoriutuminen? (muutos) 

•  Miten oheislääkitys tai päihteiden oheiskäyttö on yhteydessä 
kognitiiviseen suoriutumiseen? (yhteydet) 



   
Darke S et al. (2000) Addiction. 95: 687-695.  
Metadonikh-potilaat (n = 30, annoksen ka. 78 mg 
vs. verrokit (n = 30) 
samankaltaistettu iän, koulutuksen ja WAIS-III sv suhteen 
Potilasryhmässä 
- yleinen kognitio   - 0,61 (koko ryhmän z-arvosta) 
- kielellinen muisti, viiv.   - 2,78 (WMS-R, CVLT) 
- kielellinen muisti väl.   - 1,90 
- prosessointinopeus   - 1,01 (WAIS-III mk, mt) 
- ongelman ratkaisu   - 0,87 (WCST, COWAT, ROCF kopio) 
- visuaalinen muisti viiv.   - 0,57 (WMS-R vt, ROCF viiv.) 
- tarkkaavuus    - 0,35 (numerosarjat) 
-  visualinen muisti väl.    0,66  (ROCF) 

Koko ryhmän (n = 60)  yleistä kognitiota ennusti alkoholiriippuvuuden 
historia ja yliannostusten lukumäärä. Muut päihde ja lääkemuuttujat 
eivät ennustaneet suoriutumista. 

Opioidiriippuvuuden korvaushoito ja  kognitio: Usein viitataan 
tähän tutkimukseen….. 



Seurantatutkimuksia on tehty vähän 

•  Grevert P et al. Arc Gen 
Psychiatry 1977, 34: 849-853. 

•  Metadonipotilaat (n = 30) vs.  
sukupuolisen, etnisen 
alkuperän sekä työllisyyden 
suhteen samankaltaisten 
verrokit (n = 25).  

•  Tutkimus ennen hoidon alkua, 1 
kk ja 3 kk hoidon aloittamisen 
jälkeen.  

•  Ei eroa oppimisessa (sanalista, 
kuvan ja sen sijainnin 
muistaminen, matriisi) 

•  Aika lääkeannoksesta heikosti 
kontrolloitu 

•  Gruber SA et al. Exp Clin 
Psychopharmacology 2006; 
142: 157-164.  

•  Metadonipotilaiden (n = 17) 
•  Testaus 0-1 kk:n aikana ja 2 kk 

hoidon alkamisesta 
•  Tilastollisesti merkittävää 

kohentumista sanalista 
oppimisessa (RAVLT summa1-5, 
REY:n kuvio viivästetty palautus 
sekä merkkikoe.  

•  Aika lääkeannoksesta heikosti 
kontrolloitu 

•  Ei verrokkiryhmää 
oppimisvaikutusta 
kontrolloimassa.  
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Lääkevaikutus: Korvaushoidon alussa BN + BZD > Met + BZD muistissa  
ja reaktioajoisa päinvastoin (ts. parempi) 

Rapeli et al. BMC Clin Pharmacol 2007;  



Vuoden mittaisessa seurannassa ei enää havaita eroa 
kertomuksen muistamisessa (huom. ryhmä ei identtinen)  
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Met	  +	  ?	  

BN	  +	  ?	  

HC	  

Välitön	  0	  -‐	  2	  kk	   Välitön	  6kk	   Välitön	  12	  kk	   ViivästeCy	  0	  -‐	  2	  
kk	  

ViivästeCy	  0	  -‐	  2	  
kk	  

ViivästeCy	  12	  kk	  

12.8	  
13.8	  

15.5	  

11.8	   12	   12.4	  

14.9	   14.8	   14.3	  
13.1	   13.7	  

11.8	  

15.9	   16.3	  
17.9	  

13.9	  

15.6	   15.9	  

KERTOMUKSEN	  MUISTAMINEN	  VUODEN	  SEURANNASSA	  
Met	  +	  ?	   BN	  +	  ?	   HC	  

Rapeli et al. BMC Clinical Pharmacology 2011, 11:13   



Muutos työmuistissa vuoden aikana merkitsevää BN ryhmässä 
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n = 14 
n = 14 
n = 12 

Rapeli et al. BMC Clinical Pharmacology 2011, 11:13 



Työmuistia ennustavat tekijät yli 
vuoden hoidossa olleilla kh-potilailla 

Table 14. Hierarchical regression results for working memory (n = 102) 

Predictors in the reduced model 
 

Step 1 
Beta (t-
test) 

Step 2 
Beta (t-
test) 

Step 3 
Beta (t-
test) 

Step 4 
Beta (t-
test) 

Drug treatment variable   
  BZD treatment (yes vs. no) 
  Duration of OST (long vs. short)a 
  The number of psychoactive drugs, other than opioid or 
BZD (high vs. low)b 
  OST drug type (buprenorphine vs. methadone) 

 
-.34 *** 

 
-.30 ** 
.17 # 

 
-.28 * 
.17 #   
-.06 
 

 
-.28* 
.16 #   
.07 
 
-.03 

R2 (adjusted) and significance of the Model (ANOVA) .104 *** .124*** .119** .100** 
Change (ANOVA)   0.074# ns ns 

Note. Modified from from publication IV.P-value shown when p ≥ 0.10. Bold indicates a statistically 
significant effect.  
aConsidered as short when between six and twelve months. 
bConsidered as low up to one drug 

***p < 0.00. **p < 0.01. *p < 0.05. #p < 0.10 

Rapeli et al. Subst Abus Treat Prev 2012; 7:45 



Kertomuksen muistamista ennustavat tekijät 

Table 15 - Hierarchical regression results for verbal memory (n = 74) 

Predictors in the reduced model Step 1 
Beta 

Step 2 
Beta 

Step 3 
Beta 

Step 4 
Beta 

Step 5 
Beta 

Substance abuse variable 
  Frequency of the past month substance abuse (high 
vs. low)a 

 
-.35** 

 
-.34 ** 

 
-.36 ** 

 
-.35 ** 

 
-.36 ** 

Drug treatment variables 
  The number of psychoactive drugs, other than 
opioid or BZD (high vs. low)b  
  BZD treatment (yes vs. no) 
  OST drug type (buprenorphine vs. methadone) 
  Duration of OST (long vs. short)c 

  
-.32 ** 

 
-.35** 
 
.10 

 
-.35** 
 
 .10 
 -.03 

 
-.35** 
 
.10 
 -.03 
 .01 

R2 (adjusted) and model (ANOVA) .110** .203*** .199**
* 

.189*** .177* 

Change (ANOVA)  0.003** ns ns ns 
Note. Modified from from publication IV P-value shown when p ≥ 0.10. Bold indicates a statistically 
significant effect.  
aConsidered as high when three or more days a week. Alcohol use was taken into account if it was at least 
mean weekly 16 portions (12 g) for females and 24 portions for males or binge drinking occurred on any 
day.   
bConsidered as low up to one drug 
cConsidered as short when between six and twelve months.  
***p <0.001. **p < 0. 01. *p < 0.05. #p < 0.10.

Rapeli et al. Subst Abus Treat Prev 2012; 7:45 



Miten ajokorttilaki ja STM:n asetus ajoterveyden arvioinnista huomioi 
korvaushoidon? I  

Ajokorttilaki (Finlex 386/2011)  

17 § Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 1 (henkilöauton kuljettamiseen tms.) 
•  1) ajokorttiluvan hakijan näöntarkkuus on .... 
•  2) hakijan näkökenttä täyttää ajokortin saamisen edellytykset; 
•  3) hakijalla ei ole sellaista ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY, 

jäljempänä ajokorttidirektiivi, liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen 
kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana 

18 § Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 2 (”Raskaat ajoneuvot ja ammattiliikennöinti) 
.... 
•  4) hakijalla ei ole sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti 

heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana  

19 §Ajonäyte 
•  Poliisi voi määrätä henkilön toimittamaan ajonäytteen perusteella annettavan todistuksen 17 §:n 1 momentin 3 

kohdassa ja 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sairauden, vian tai vamman vaikutuksesta ajoneuvon 
kuljettamiseen ja sen johdosta mahdollisesti tarvittavista ajohallintalaitteista. 

•  Ajonäyte suoritetaan kuljettajantutkinnon vastaanottajalle kysymyksessä olevan ajokortin tai tutkinnon luokkaan 
kuuluvalla ajoneuvolla. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajonäytteen suorittamisesta. 



Miten ajokorttilaki ja STM:n asetus ajoterveyden 
arvioinnista huomioi korvaushoidon? II 
Ajokorttilaki (386/2011) 
 
Lääkärin ilmotusvelvollisuus 
 
20 § Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta 
•  Jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän 

terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, 
poliisi voi määrätä kuljettajan määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten 
täyttymisestä taikka todistuksen ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta. 

 
 
21 § Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 
 
...lääkärin on todetessaan ajokorttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden haltijan terveydentilan muuten kuin 

tilapäisesti heikentyneen siten, ettei hän enää täytä 17 tai 18 §:ssä tarkoitettuja terveysvaatimuksia, 
ilmoitettava siitä poliisille  

STM Ajoterverveysohjeet lääkäreille 10.6.2013:  
•  Metadoni- tai buprenorfiinikorvaushoidossa olevaa opiaattiriippuvaista ryhmän 1 kuljettajaa 

 tulee kieltää ajamasta, kunnes hoidon tilanne on vakiintunut eikä päihteiden oheiskäyttöä 
 esiinny. Korvaushoidossa olevalle ei pääsääntöisesti tule puoltaa uutta ryhmän 2 ajokorttia. 
 Jos tällaisen kortin jo omaavalle kuljettajalle aloitetaan korvaushoito, häntä tulee kieltää ajamasta, 
 kunnes hoidon tilanne on vakiintunut eikä päihteiden oheiskäyttöä esiinny. Tämän 
 jälkeen ajolupaa voidaan puoltaa jos ajoterveys todetaan muutenkin riittäväksi esimerkiksi 
 ajokoetta hyväksi käyttäen. 

 
 
 
 



Esimerkki 3. Alkoholin ja bentsodiatsepiinien oheiskäyttöä myös hoidon aikana. 
Miten kognition muuttuu 1. korvaushoitovuoden aikana?   

•  N. 25 v, mies 
•  vhat eronneet, isä alkoholisti. Äiti 

vaativassa työssä.  
•  Molempien vpien kanssa hyvä 

suhde.  
•  Peruskoulu keskitasoisesti. Amk 

keskeytyi 2 v. jälkeen poissaoloihin.  
•  Päihteiden käyttö 11 v. alkaen 

alkoholin käyttöä. Ed. ajoittain.  
•  13 v. kannabis, nyk. harvoin 
•  16 v. heroiini i..v. 18 bupren. i.v.  
•  17. amf. Ja bzd kausittain.  
•  Hoitoja runsaasti 18. v. alkaen, 

välillä ”pyöröovikausia.”  

•  Asuu yksin ilman suuria ongelmia 
•  Työelämässä viimeksi 3-4 v. 

aiemmin. 
•  Dg: opioidiriippuvuus, 

bentsodiatsepiiniriippuvuus ja  
•  Alkoholiriippuvuus.  
•  Ei muita psykiatrisia häiriöitä.  
•  Arvion aikana rauhallinen, 

analyyttinen, välillä päihtynyt.   
•  Aloittaa buprenorfiinikorvaushoidon 

osastolla bzd-vieroituksen vuoksi.  
•  Tavoitteena  oheiskäytön 

lopettaminen ja töihin paluu.  



Domain 
Test 

Methadone   
(n = 18) 

Buprenorphine or 
Bubprenorphine/
Naloxone 
(n = 18) 

Control 
(n = 14) 

Esimerkki pt,  vähän 
oheiskäyttöä, Lääkitys: 
 0 kk bup 14 mg 
6 kk bup 14 mg 
12 kk bup 14 mg 

Mean (CI 95%) Mean (CI 95%) Mean (CI 95%) 

IQ estimate 98,3 (93,3 – 103,5) 100,3 (95,4 – 105,2) 104,7 (99,9 – 109,6) 114 

Attention 

   TAP Tonic Alertness, 
   simple reaction time  

  0/ 254,6 (244,0 - 265,1) 
  6/ 256,3 (244,2 - 268,4) 
12/ 259,8 (242,0 - 277,7) 

230,1 (218,4- 241,7) 
237,8 (225,9- 249,7) 
239,4 (227,0 - 251,8) 

238,1 (225,7 - 250,4) 
232,6 (219,7 - 245,6) 
238,4 (224,3 - 252,4) 

305 
272 
274 

   TAP Go/NoGo, reaction 
time 

546,5 (504,1 - 588,8) 
541,8 (498,7 - 584,9) 
524,8 (493,5 - 556,2) 

495,0 (471,0 - 519,0) 
490,5 (458,8 - 522,3) 
486,9 (461,4 - 512,5) 

460,0 (436,5 - 483,5) 
458,6 (431,1 - 486,2) 
465,6 (437,1 - 494,0) 

554 
473 
530 

Working memory 

   WMS-III LNS (raw score) 

8,7 (7,7 - 9,8) 
9,1 (8,0 - 10,2) 
9,2 (8,1 - 10,4) 

 8,2 (7, 0 -9,4) 
 8,6 (7,6 - 9,6) 
10,3 (9,3 -11,4) 

11,8 (9,9 - 13,7) 
11,6 (9,8 - 13,3) 
11,5 (9,4 -13,7) 

10 
10 
11 

    PASAT 

31,4 (27,6 - 35,2) 
33,3 (28,0 - 38,6) 
36,8 (31,4 - 42,3) 

33,5 (28,3 - 38,7) 
35,0 (31,6 - 38,4) 
37,2 (32,2 - 42,2) 

46,3 (40,7 - 51,9) 
46,0 (41,0 – 51,0) 
51,5 (48,2 - 54,8) 

34 
42 
44 

Memory 

  WMS-III logical memory,            
   immediate  recall (raw 
score) 

12,9 (11,5 - 14,4) 
14,8 (13,3 - 16,3) 
15,5 (13,2 - 17,8) 

15,2 (13,1 - 17,2) 
13,8 (11,8 - 15,9) 
14,4 (12,4 - 16,5) 

15,9 (14,00 - 17,9) 
16,3 (14,5 - 18,1) 
18,2 (16,4 - 19,9) 

9 
10 
18 

  WMS-III logical memory,             
  delayed recall 

10,9 (9,4 - 12,5) 
13,2 (11,4 - 15,0) 
13,1 (10,8 - 15,33) 

13,3 (11,5 - 15,1) 
12,7 (10,6 - 14,9) 
12,1 (9,9 - 14,3) 

13,9 (11,6 - 16,2) 
15,6 (13,9 - 17,4) 
16,1 (13,9 - 18,3) 

8 
14 
15 

BVRT, correct figures (12) 7,7 (6,9 - 8,4) 7,1 (6,4 - 7,7) 8,7 (8,1 - 9,3) 9 

BVRT, errors or omissions 
(12) 3,2 (1,9 - 4,6) 4,1 (2,7 - 5,37 1,4 (0,7 - 2,1) 1 

Spatial learning (12) 30,3 (25,2 - 35,3) 29,6 (26,8 - 32,4) 38,5 (34,5 - 42,4) 27 

Executive function 

Phonemic fluency (12) 13,6 (11,5 - 15,6) 13,6 (11,3 - 15,9) 14,6 (12,0 - 17,2) 13 

Design fluency (12) 10,1 (8,3 - 11,8) 10,5 (8,4 - 12,6) 17,4 (14,5 - 20,4) 9 



Miten korvaushoitopotilaiden ajokykyisyyttä on pyritty selvittämään 
yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa? 
 

•  Tilastolliset selvitykset: Ovatko korvaushoitopotilaat yliedustettuina 
liikenneonnettomuustilastoissa?  

•  Ajamisen kognitiivisten edellytysten tutkiminen: Täyttävätkö hyvin 
edenneessä hoidossa olevat potilaat ajamisen kognitiiviset edellytykset? 

•  Ajokokeeseen perustuvat tutkimukset: Onko ajokokeessa ajaminen 
turvallista? 



Ovatko korvaushoitopotilaat yliedustettuina laajoissa 
liikenneonnettomuustilastoissa? 

Ranska: 
•  buprenorfiini- tai metadonihoidossa olevilla potilailla 2-kertainen riski 

joutua liikenneonnettomuuteen muuhun väestöön nähden.   
•  Onnettomuuteen joutuva kuljettaja tyypillisesti nuori mies, jolla 

onnettomuuden tapahtuessa alkoholia tai BZD veressään.  
•  Corsenac et al. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE  Volume: 

123   Issue: 1-3   Pages: 91-97: 
 
Norja: 
•  mies ja metadoni = 2,5 kertainen riski joutua 

liikenneonnettomuuteen kuljettajana. Riski ei muuttunut vaikka BZD 
huomiotiin. Naisilla ei riskin kohoamista ilmennyt. (Bramness et al. 
2012 Addiction 107: 967-72.) 



Ajamisen kognitiivisten edellytysten tutkiminen: Täyttävätkö hyvin 
edenneessä korvaushoidossa olevat potilaat ajamisen kognitiiviset 
edellytykset? Miksi tutkia ajamisen kognitiivisia edellytyksiä? 

•  Standardoitu ajokoe on ”kultainen standardi”, joka kuitenkaan ei ole kaikilta osin valmis eikä 
yleensä helposti saatavilla (lyhyehköä tutkintoajoa lukuun ottamatta).  

 
•  Kognitiivisten tutkimusmenetelmien toimivuutta on runsaasti tutkittu yleisten neurologisten 

sairauksien, aivovammojen tai normaalin ikääntymisen ajokykyvaikutusten arvioimisessa. Myös 
korvaushoitopotilaista on kohtalaisesti tietoa, jota on julkaistu useissa katsauksissa (Viimeisin 
Strand M ym. Traf Inj Prev  2013; 14: 26-38.) 

•  Kognitiiviset testit ovat yleensä paremmin standardoituja kuin ajosimulaattori tai 
ajokoetutkimukset.  

•  Kognitiivisilla menetelmillä voi olla mahdollista arvioida yllättävissä tilanteissa suoriutumista 
paremmin kuin ajokokeessa.  Normaalissa liikennetilanteessa tapahtuvassa ajokokeessa 
(tutkintoajossa) suoriutuminen perustuu paljolti ajokokemukseen ja rutiineihin. 

•  Kognitiivinen tutkimus voi olla taloudellinen ja ”helposti” toteutettavissa, varsinkin, jos tiedetään, 
mihin tutkimus on syytä kohdentaa (esim. aivohalvaus). Joskus kognitiivinen tutkimus voi edeltää 
ajokoetta, ja silloin kuin tietoja voidaan yhdistää toisiinsa, ajokoe voidaan kohdistaa kriittisiin 
kohtiin.  

  
•  Haaste : Mitkä ovat ko. potilaan ajamisen kannalta kriittiset liikennepsykologiset muuttujat 

korvaushoitopotilailla, kun tiedetään, että nuori ikä ja sukupuoli ovat keskeisiä onnettomuusriskiin 
vaikuttavia tekijöitä?  



Ajokokeeseen perustuva tutkimus 

•  Pyrimme selvittämään edustavan otoksen buprenorfiini- vs. 
metadonihoidossa olevan potilaan ajokykyä standardoidulla 
kliinisellä ajokokeella (Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin 
tutkimus- ja kehittämisohjelma. LINTU-julkaisuja 4/2005. Peräaho, 
M) ja liikennepsykologisilla testeillä (Vienna Test System).  

•  Tutkimuksen aloitti 29 potilasta, joista 26 suoritti kaikki osatehtävät. 
Neljällä havaittiin positiivinen seulatulos ja heidät suljettiin ulos 
analyyseistä.  

•  Koska buprenorfiini- vs. metadonihoidossa olevat potilaat erosivat 
huomattavasti toisistaan oheislääkityksen (erityisesti BZD) suhteen, 
niin tarkastelu kohdistettiin oheislääkityksen vaikutuksiin.  

•  (Rapeli ym. Alcoholism Drug Depend 2013, 1:113) 



Potilaat, joilla vähäinen vs. korkea todennäköisyys lääkkeen vaikutukseen 
ajamiseen: Yleiset taustatiedot ja lääkitys 



Potilaat, joilla vähäinen vs. korkea todennäköisyys lääkkeen vaikutukseen 
ajamiseen: Ajokokeen pisteet 



Metadoniannoksen yhteys ajokokeen pistemääriin ja virheisiin 



Yhteenveto opioidiriippuvuuden korvaushoito ja kognitiivinen 
suoriutuminen 1. hoitovuoden aikana 

•  MET < BN useissa tarkkaavuutta arvioivissa reaktioaikatehtävissä erityisesti hoidon alussa.  

•  Regressionanalyysissa, joka tehtiin erikseen molemmille potilasryhmille, lääkemuuttujat ennustivat 
kummassakin ryhmässä n. 10 % vireystilaa arvioivien reaktioaikojen vaihtelusta.  

•  Työmuistitehtävissä molemmat potilasryhmät suoriutuivat verrokkeja heikommin useimmissa 
testipisteissä.  

•  Buprenorfiiinipotilailla havaittiin seurannan aikana toisessa työmuistitehtävässä tilastollisesti 
merkitsevää suoriutumisen kohentumista.  

•  BZD lääkityksen käyttö ennusti heikkoa työmuistisuoriutumista.  Muistitehtävissä havaittiin molempien 
potilasryhmien suoriutuvan verrokkeja heikommin, mutta suoriutumisen erot eivät aina yltäneet 
tilastollisesti merkitseviksi.  

•  Viimeisen kuukauden aikainen keskimäärin vähintään kolmena päivänä viikoittain tapahtuva 
päihteidenkäyttö sekä runsas muu psyykenlääkitys kuin opioidi- tai BZD-lääkitys ennustivat n. 20 % 
kielellisen muistin vaihtelusta.  

•  Potilaat kokivat subjektiivisen muistinsa selvästi verrokkeja heikommaksi. 

•  Tuloksilla arvioidaan olevan merkitystä, kun potilaat ja hoitotahot pohtivat lääkkeellisiä ja ei-
lääkkeellisiä hoitovaihtoehtoja. Tulokset voivat myös kannustaa potilaita pyrkimään 
tiedonkäsittelyvaatimuksiltaan normaaleihin koulutuksiin ja työpaikkoihin.   
 



 
 

Yhteenveto II: Potilailla havaittu lähelle normaalia yltävä suoriutuminen tukee käsitystä, 
jonka mukaan ihmisen keskushermolla on hyvä kyky korvata opioidien 
väärinkäyttöhistoriaan liittyviä kognitiivisia haittavaikutuksia.  
 

. Does the hypothesized neural compensation taking place in OST patients, which counterbalances their  
previous and current neural burden on cognition, break down earlier among them than in normal aging? 



Huom. lievätkin kognitiiviset ongelmat 
korostuvat, kun tehtävä on uusi ja 
joustavuutta vaativa 
Uusi tilanne vaatii erilaista 
toimintaa aivoilta kuin tuttu 
tilanne 

Alkoholistin aivot toimivat 
heikoimmin uusissa 
tilanteissa? 

Goldberg: E The Executive Brain: Frontal Lobes 
and the Civilized Mind, 2001. Oxford University 
Press, New York 

Vorma, Rapeli, Pieninkeroinen kirjassa  
Kliininen neuropsykiatria, Duodecim 2011 

Uusissa tilanteissa 
prefrontaalikorteksin yläosan 
aktivaatio korostuu… 



 
Yhteenveto ajokyky : Mitä tiedetään ja mitä pitäisi tutkia 
tarkemmin?  
 Buprenorfiini- ja metadonihoidossa olevat potilaat ovat suurella todennäköisyydellä 

ajokykyisiä, jos hoito ja siinä käytetty lääkeannos on vakiintunut, oheislääkitys on 
vähäinen tai sitä ei ole laisinkaan eikä päihteiden väärinkäyttöä esiinny.  

Ø  Todennäköisyys ei silti poista harkinnan tarvetta! 

Rapeli et al., Driving, Opioid-maintenance, and Co-medications: A Comprehensive  
Assessment of 22 Cases. J Alcoholism Drug Depend 2013, 1:3 
 
http://dx.doi.org/10.4172/2329-6488.1000113 
 
Korvaushoitolääkkeen annoskoolla (erit. metadoni) ja oheislääkityksellä on korrelatiivinen 

yhteys ajokykyyn 
  
Yhteys liittynee siihen, että henkilöt, joilla korkeita lääkeannoksi tai määriä, esiintyy 

tavallista suurempia suoriutumisen vaihteluita tai vääriä valintoja liikenteessä (esim. 
suorituskyvyn ”ulosmittaaminen” liittyen impulssikontrollin puutoksiin tai 
metakognitioon).  

 
Kognitiivisella suoriutumisella on samoin korrelatiivinen on yhteys ajokykyyn.  
 
Joissakin maissa (Norja ja Britannia) on esitetty veripitoisuusrajoja metadonille tai 

metadoni-alkoholiyhdistelmille liikenneturvallisuuden suhteen, mutta näiden tieteellinen 
perusta on toistaiseksi kapea.  

 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167971/drug-driving-expert-panel-

report.pdf 
 



Kiitos tarkkaavuudesta ! 

•  Vorma, Rapeli, Pieninkeroinen. Alkoholi, huumeet 
ja väärinkäytetyt lääkkeet. Kirjassa Kliininen 
neuropsykiatria. Duodecim 2011 

 
•  Rapeli. Päihdehäiriöt ja keskushermostomyrkyt. 

Kirjassa Kliininen neuropsykologia. Duodecim. 
Ilmestyy v. 2015.  

•  Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden 
korvaushoitopotilailla: Yhteydet lääkemuuttujiin 

https://www.julkari.fi/handle/10024/116171 
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