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MIKS ME HINDAME KERGET KOGNITIIVSET HÄIRET? 

•  Ennustame tulevikku?  
•  10-15% amnestilist tüüpi KKH progresseerub AD-ks (1-2% tervetest) 

• Ravi pole? 
•  Varane avastamine, edasilükkamine 

• Vähendame ärevust? 

• Kaebuste põhjused erinevad 

•  Elukvaliteedi säilitamine 



ELUKVALITEET  

•  Iseseisvuse säilitamine sh lähedaste abiga 

• Mäluprobleemide normaliseerimine/vähendamine 

• Vähe teadmisi KKH kohta, tuleviku pärast muretsemine 

• Sotsiaalne isoleerumine, tegevustest loobumine, stressi vältimine 

•  Tõrjumine ja häbi 

• Depressioon 

• Vältivad toimetulekuviisid 
(Roberts & Clare, 2013; Berg et al, 2013; Parikh et al. 2016) 



DEPRESSIOON 

•  Lähedased märkavad sotsiaalset eemaletõmbumist ja alanenud meeleolu  

•  Depressiooni ja ärevusega kaasnevad keskendumis- ja tähelepanuhäired, mida 
väljendatakse kaebusena mäluhäirele 

Mitmeid hüpoteese KKH ja depressiooni seoste kohta (Shahnawaz et al. 2013) 
•  Depressioon toob kaasa kognitiivset võimete languse 

•  Depressioon tekib reaktsioonina oma kognitiivse tagasilanguse tajumisele 

•  Ühine faktor, nt vaskulaarne haigus, põhjustab mõlemad 

•  Depressiooniravi võimendab kognitsiooni halvenemist antikolinergilise mõju tõttu 



KKH DEFINITSIOONID AJAS MUUTUVAD 

• Üldisemaks 

• Kaasavamaks 

•  Täpsemaks 

• Muutuvad ka hindamiskriteeriumid ning -viisid 



I PETERSEN ET AL. (1999) ESIALGSED KRITEERIUMID: 

• Kaebused mälu halvenemisele, soovitavalt kinnitatud lähedase poolt; 

• Objektiivselt tuvastatud mäluhäire võrreldes ealise ja haridusliku 
normiga; 

• Valdavalt normikohane üldine kognitiivne funktsioneerimine; 

•  Iseseisev toimetulek igapäevaste tegevustega; 

• Ei ole alust diagnoosida dementsust. 

 

Fookus amnestilist tüüpi kergel kognitiivsel häirel. 



II NATIONAL INSTITUTE OF AGING - ALZHEIMER’S 
ASSOCIATION’I TÖÖGRUPP (NIA-AA, ALBERT ET AL, 2011) 

•  Märgatav muutus kognitiivsetes võimetes võrreldes varasema toimetulekuga (kurdab patsient ise, 
lähedane, märkab spetsialist). 

•  Häired esinevad ühes või mitmes kognitiivsete võimete valdkonnas (mälu, täidesaatvad 
funktsioonid, tähelepanu, keel, visuaalruumilised võimed), mis on väljendunumad kui oleks 
ootuspärane patsiendi vanust ning hariduslikku tausta arvesse võttes. Dünaamikas hindamisel 
vaadeldav langus testide tulemustes.  

•  Igapäevategevustes on säilinud iseseisvus. Keerulisemates tegevustes võib esineda väheseid 
probleeme, väheneb tõhusus, kiirus, esineb rohkem vigu. Patsient võib vajada veidi abi või toetust. 

•  Ei ole täidetud kriteeriumid dementsuse diagnoosimiseks. 

 
NIA-AA rõhutab muude põhjuste välistamise olulisust vähendamaks valepositiivsete diagnooside hulka 

 



III AMEERIKA PSÜHHIAATRITE ASSOTSIATSIOON, 
DSM-V (2013)  

•  Tõendatud kognitiivne tagasilangus ühes või enamas kognitiivses valdkonnas 
(kliendilt, lähedaselt, spetsialistilt või kognitsiooni testimisel saadud info põhjal); 

•  Säilinud funktsionaalne iseseisvus; 

•  Kognitiivsed häired ei esine ainult deliiriumi seisundis; 

•  Kognitiivsed häired ei ole paremini seletatavad muude seisunditega (nt depressioon); 

•  Ei ole alust diagnoosida dementsust. 

Hõlmab ka muid dementsuse põhjuseid Alzheimeri tõve kõrval (frontotemporaalne, 
vaskulaarne, ajutraumast- või ainete tarvitamisest põhjustatud, jt.)  



KERGE KOGNITIIVSE HÄIRE ALATÜÜBID  
(PETERSEN ET AL., 2001, 2004) 

• Amnestiline/mitteamnestiline 

• Ühe kognitiivse valdkonna tagasilangusega või mitut valdkonda hõlmav 
(segatüüpi) 



AMNESTILINE/MITTEAMNESTILINE/SEGATÜÜPI 

• Amnestiline - primaarselt häiritud episoodiline mälu; 

• Mitteamnestiline - haaratud üks või mitu muudest valdkondadest 
(täidesaatvad-, visuaalruumilised võimed, tähelepanu, keel). 

Hinnanguliselt 10-15% amnestilist tüüpi kergetest kognitiivsetest häiretest 
progresseerub igal aastal Alzheimeri tõveks. Ainult täidesaatvate funktsioonide 
defitsiidi puhul ilma mäluhäireta on tõenäoline edasiareng pigem muud tüüpi 
dementsuseks, nt frontotemporaalseks (Anderson, 2019). 



ÜKS VÕI MITU HÄIRITUD VALDKONDA 

•  Clarki ja kolleegide (2013) võrdlusuuringus eristus lisaks amnestilisele ja segatüüpi MCI-le ka visuaalruumilist 
ja düseksekutiivset tüüpi MCI. 

•  Eristamine oluline prognostilisest vaatepunktist 

•  Düseksekutiivsele grupile oli iseloomulik tähelepanu ja täidesaatvate, aga ka visuaalruumiliste funktsioonide 
häiritus, sellal kui mälutestide sooritus oli normikohane – eelaste pigem vaskulaarsele dementsusele? 

•  Visuaalruumilinse gruppi patsientidel võiks olla suurem tõenäosus Lewy kehakeste dementsuse 
väljakujunemiseks 

•  Ühe funktsiooni tagasilanguse korral suurem tõenäosus normgruppi tagasi pöördumiseks (Summers & Saunders, 
2012). 

•  Kui häiritud valdkond ei olnud mälu, oli ainult ühes valdkonnas normist madalama tulemuse saanud patsientidel 
järgmisel hindamisel sooritus taas normikohane enam kui 50% tõenäosusega (Ganguli et al., 2011). 



HINDAMIS-
KRITEERIUMIDE 
VÕRDLUSMUDELID 
 
(JAK ET AL. 2009) 

Ajalooline (Petersen et al. 1999): WMS-R LM tulemus -1,5 SD 
eakohasest normist. Normaalne vs amnestiline MCI  

Tavaline (Petersen & Morris, 2005): 1 testitulemus valdkonnas 
rohkem kui 1,5 SD alla eakohase normi, erinevad alatüübid 

Põhjalik: 2 tulemust samas valdkonnas rohkem kui 1 SD alla 
eakohase normi, erinevad alatüübid 

Liberaalne: 1 tulemus valdkonnas alla 1 SD eakohasest normist 

Konservatiivne: 2 tulemust samas valdkonnas rohkem kui 1,5 SD 
alla eakohase normi; üks tulemus ühes või kahes valdkonnas võib 
olla madalam 



MUDELITE VÕRDLUSE TULEMUSED (JAK ET AL. 2009) 

Põhjalik mudel:  70% patsientidest säilitasid oma diagnostilise staatuse, 15% liikusid 
normgurpist MCI gruppi ja 15% vastupidi. Paranejatest 73% oli ühe valdkonna 
hõlmatusega mitteamnestiline tüüp, 18% ühe valdkonna amnestiline ja 9% segatüüpi 
amnestiline. Ebastabiilsus 38%. Parem tasakaal tundlikkuse ja spetsiifilisuse osas. 

Tavaline mudel: Ebastabiilsus 44% 

Liberaalne mudel:  Ebastabiilsus 52% 

Konservatiivne mudel:  Ebastabiilsus 8%, tuvastab ka muid alatüüpe, kõrge 
valenegatiivsete risk 

Ajalooline mudel: Ebastabiilsus 2%, vähesensitiivne mitteamnestiliste alatüüpide osas, 
valepositiivsete tulemuste vältimine. 

 

 



Tabel 1. Valik hindamisvahendeid (Albert et al, 2011, Saxton et al., 
2009, Jak et al., 2009, Goldman et al. 2014; numeratsiooniga 
mõõdikutel parimad psühhomeetrilised omadused) 
 

Mälu Erinevad sõnade õppimise testid, viivisega meenutamine, Rey kujundi vahetu ja viivisega 
meenutamine 

Tähelepanu Arvujadad edasi (2.), TMT A, Dementia Rating Scale - attention, WAIS-III Täht-number 
järjestus, Symbol Digit Modalities Test (1.) 

Täidesaatvad 
funktsioonid 

TMT B (1.), arvujadad tagurpidi, Stroopi test, Wisconsin Card Sort test, D-KEFS fluency 
switching, progresseeruvad maatriksid (2.) 

Visuaalruumilised 
võimed 

Rey keeruline kujund, Kuubikud, Kella joonistamine, DRS - construction, D-KEFS design 
fluency, lõikuvad viisnurgad (1.), RBANS joone suuna hindamine (2.) 

Keel Sõnaline voolavus (kategoriaalne: loomad) (2.), Boston Naming Test (1.) 



AEG UUTEKS ARENGUTEKS? 

Anderson (2019) heidab ette, et uusi ja neuroteaduse arengut arvesse võtvaid 
teste ei töötata välja, kõik uus on tegelikult ikka üsna vana. 

Kui esmased muutused ilmnevad perirhinaalkoores, mis vahendab komplekssete 
objektide eristamist ja tuttavlikkust (familiarity), võiks seda ju ka hinnata. 

Visuaalse töömälu test (WMS - symbol span) tundlikum kui verbaalse töömälu 
test (WMS – Arvujadad tagurpidi) (Emrani et al. 2019). Kasutasid patsientide 
liigitamiseks samuti Jak et al. 2009 põhjalikku lähenemist. 

 



RYAN ET AL. 
2012 

•  Võrdlesid vanu ja noori 
terveid täiskasvanuid 
komplekssete objektide 
eristamise ülesandes.  

•  Vanematel osalejatel tekkisid 
raskused kui kattuvate 
elementide hulk suurenes.  



Tabel 2. Eestis kasutatavad (normandmetega) 
mõõdikud 
 

Mälu CERAD sõnade õppimine/meenutamine/äratundmine, kujundite 
meenutamine 

Tähelepanu TMT A, WAIS-III Arvujadad, Šifreering, Piltide täiendamine 

Täidesaatvad 
funktsioonid 

TMT B, Stroopi test, CERAD kella joonistamine 

Visuaalruumilised 
võimed 

CERAD kujundite kopeerimine, WAIS-III Kuubikud  

Keel Sõnaline voolavus (kategoriaalne, semantiline), CERAD piltide nimetamine 



AMEERIKA NEUROLOOGIA AKADEEMIA INSTITUUT (AANI) 
TÖÖGRUPI KERGE KOGNITIIVSE HÄIRE KÄSITLUSE 
KVALITEEDI TAGAMISE MEETMED (FOSTER, ET AL., 2019). 

•  Valikus sõelale jäänud 6 meedet: 

•  Iga-aastane kognitiivse seisundi hindamine üle 65 aasta vanustele patsientidele; 

•  Kognitsiooni ning funktsionaalse toimetuleku hindamine juba kerge kognitiivse häire 
diagnoosi saanud või mäluhäirega patsientidel; 

•  Nõustamine kerge kognitiivse häire diagnoosi ning käsitlusvõimaluste osas; 

•  Kerget kognitiivset häiret süvendada võivate faktorite hindamine ja käsitlemine; 

•  Antikolinergiliste ravimite vältimine kerge kognitiivse häirega patsientidel; 

•  Patsientide lähedaste harimine  



Üle 65ea vanuses patsiendi kokkupuude meditsiinisüsteemiga (arst/õde/psühholoog) 

Kas kognitsiooni on viimase aasta jooksul hinnatud? 

Jah, tulemused 
dokumenteeritud  

Ei 

Kognitsioon 
eakohane 
Uus hindamine  
aasta pärast 

Hindamisel ilmnesid 
defitsiidid. Kas patsient 
on suunatud edasisele 
hindamisele ja seal 
käinud? 

Vajadusel nõusta 
edasiste sammude 
osas, sh lähedasi. 

Vii läbi käepärane 
hindamisvahend (MoCa, 
MMSE, vm) ning täida 
skriiningvorm. 

Hindamisel ilmnesid 
defitsiidid. Suuna patsient 
edasisele hindamisele 
(joonis 2). 

Jah, patsiendi 
seisund on 
adekvaatselt 
jälgitud. 

Ei 

Joonis 1. Skriiningalgoritm 65a ning vanemate patsientide iga-aastaseks jälgimiseks AANI (2019) meetmetele tuginedes. 



Kaebus kognitsiooni halvenemise kohta patsiendilt, lähedaselt või 
klinitsistilt või alanenud sooritus kognitiivsetes testides 

Anamnees:  
- Muutused kognitiivsetes funktsioonides (algus, kulg, näited) 
- Muutused funktsionaalses toimetulekus (igapäevategevused, eriti toimetulek finantsküsimustega) 
- Tarvitatavad ravimid (nii retsepti- kui käsimüügi) 
- Neuroloogilised sümptomid (nägemine, kuulmine, kõne, une-hingamishäired, kõnnak, tuimus, surinad) 
- Psühhiaatrilised sümptomid (depressioon, ärevus, käitumuslikud või isiksuslikud muutused 

Füüsiline ja neuroloogiline läbivaatus 

Analüüsid (kliiniline veri, elektrolüüdid, glükoos, kaltsium,  
kilpnäärmehormoonid, B12, folaat) 

Kognitiivsed uuringud (vt Tabel 2) 

Kas on alust diagnoosida kerget kognitiivset häiret? 

•  Nõusta pt ja perekonda 
•  Kordushindamine 6 kuu pärast 

või seisundi olulise muutumise 
korral 

•  Vaskulaarsete riskifaktorite kontroll 
•  Depressiooni käsitlus, kui vajalik 
•  Kognitsiooni halvendavate ravimite võimalusel 

väljavahetamine 
•  Nägemis- ja kuulmislanguse ning uneapnoe 

käsitlus 
•  Patsiendi ja pere nõustamine kasulike tegevuste, 

turvalisuse, finantside, pikaajalise hoolduse ning 
prognoosi osas 

•  Kordushindamine 6 kuu pärast või seisundi 
olulise muutumise korral 

Ei Jah 
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KOKKUVÕTE 

• Rahvusvahelist konsensust hindamisel pole 

• Üldise skriinimise mõistlikkus Eesti kontekstis? 

• Kättesaadavad mõõtvahendid erinevad, koolitustele pääseda keeruline 

• Põhjaliku lähenemise rakendamine (2 vähemalt 1SD võrra alanenud tulemust 
ühes valdkonnas, et hinnata defitsiidiks) 

• Konsensus mõõtvahendite ja äralõikepunktide osas vaja veel saavutada 

• Uute teadmiste kasutamisele testide valikul 
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