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VÄITÖS

Epilepsia on yleisimpiä lastenneuro-
logisia sairauksia. Tutkimusten 
mukaan epilepsiaan, samoin kuin 

muihin neurologisiin sairauksiin liittyy 
kohonnut tiedonkäsittelyn ja käyttäyty-
misen ongelmien riski. Kehityksellisen 
vaikeuksien riski on erityisesti suurentu-
nut niillä lapsilla, joiden epilepsian syy 
on rakenteellinen tai aineenvaihdunnal-
linen. Kuitenkin myös niillä lapsilla, joil-
la on geneettinen epilepsia, on todettu 
kapea-alaisempia kognitiivisia erityis-
vaikeuksia, esimerkiksi vaikeuksia tark-
kaavuudessa ja lyhytkestoisessa työ-
muistissa. Epilepsian, kognitiivisten toi-
mintojen ja käyttäytymishäiriöiden suh-
detta on aikaisemmin tutkittu lähinnä 
kouluikäisillä lapsilla. 

Tutkimusryhmä
Väitöskirjatyössä tutkittiin alle koulu-
ikäisten epilepsiaa sairastavien lasten 
neurokognitiivisia toimintoja ja sosiaa-
lista toimintakykyä. Tutkittavat lapset 
olivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
seurannassa olevia lapsia, joista oli poi-
mittu väestöpohjainen kohortti (N=64). 
Näillä alle kouluikäisillä epilepsiaa sai-
rastavilla lapsilla havaittiin yleisen älyk-
kyyden ongelmia ja kapea-alaisia erityis-
vaikeuksia. Noin puolella tutkittavissa 
todettiin kehitysvamma tai siihen ver-
rattavissa oleva alentunut älyllinen suo-
rituskyky. Myös niillä lapsilla, joiden 
kognitiivinen suoriutuminen oli ikäodo-
tusten mukaista, todettiin ryhmätasolla 
vaikeuksia kielellisissä toiminnoissa, 
lyhtykestoisessa kielellisessä muistissa ja 

tarkkaavuudessa. Myös epilepsiaa sai-
rastavien lasten vanhemmat arvioivat 
lapsillaan olevan enemmän tarkkaavuu-
den ja käyttäytymisen vaikeuksia kuin 
terveiden ikätovereiden vanhemmat. 

Alan aikaisemmat tutkimukset
Väitöskirjatyöhön liittyi systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus aikaisempiin epilep-
siaa sairastavien lasten sosiaalista toi-
mintakykyä käsitteleviin tutkimuksiin. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa sosiaali-
sen toimintakyvyn eli kompetenssin kä-
sitettä ei ollut teoreettisesti määritelty. 
Lisäksi tutkimukset keskittyivät lähes 
yksinomaan sosiaalisen sopeutumisen 
ongelmiin eli käyttäytymishäiriöihin. 
Sen sijaan tutkimukset epilepsiaa sairas-
tavien lasten sosiaalisen toimintakyvyn 
myönteisistä osa-alueista, kuten sosiaa-
lisista taidoista tai sosiaalisesta suoriutu-
misesta olivat selvästi vähäisempiä. Tu-
levaisuudessa näihin keskeisiin sosiaali-
sen kompetenssin osa-alueisiin olisi hy-
vä keskittyä enemmän, jotta saadaan ko-
konaiskuvaa epilepsiaa sairastavien las-
ten sosiaalisesta toimintakyvystä.

Tuloksista
Tutkimustulosten perusteella suositel-
laan neuropsykologista kartoitusta var-
haisvaiheessa kaikille epilepsiaan sairas-
tuville lapsille. Tiedonkäsittelyyn ja op-
pimiseen liittyvien tekijöiden ohella on 
syytä kiinnittää enemmän huomiota 
myös näiden lasten iänmukaisten sosiaa-
listen taitojen tukemiseen ja käyttäyty-
misvaikeuksiin.

PsL Kati Rantanen 
väitteli 29.9. Tam-
pereen yliopistossa 
aiheenaan Koulu-
ikäisten epilepsiaa 
sairastavien lasten 
neurokognitiivinen 
ja sosiaalinen toi-
mintakyky

Neuropsykologinen kartoitus suositeltava  
kaikille  epilepsiaan sairastuville lapsille


