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Yleisimmät muistisairaudet

Alzheimerin tauti (AT) 
Vaskulaaridementia (verenkiertohäiriön aiheuttama 
muistisairaus) 
Lewyn kappaletauti 
Frontotemporaalinen degeneraatio 
Näiden yhdistelmät (yleisimmin AT + verenkierto)



Yleisimmät muiden sairauksien aiheuttamat 
muistivaikeudet

Parkinsonin taudin dementia 

Aivoinfarktin jälkeinen muistivaikeus 

Liiallisen alkoholin aiheuttama älyllisten 
toimintojen heikkenemä



Hoidettavissa olevat muistiin vaikuttavat tilat 
ja sairaudet

Mielialahäiriö 

Stressi 

Akuutti sairastuminen (infektio, muu vakava sairastuminen) 

Näissä yleensä ongelmana on keskittymiskyvyn väliaikainen 
heikentyminen



Muistisairauksien oireita

Tyypilliset ensimmäiset oireet ovat: 
huomaamatta lisätyt muistiapuvälineet (muistilaput, 
tms. keinot) 
sovittujen asioiden unohtelu 
eksyminen 
nimien unohtaminen



Muistisairauksien oireita

Edenneet oireet 
kerrotun jatkuva toistaminen 
oireiden tiedostamisen heikentyminen ja kieltäminen 
esineiden hukkuminen ja syyllisten etsiminen muualta 
kuin peilistä 
vetäytyminen harrastuksista ja toimista 
avun tarpeen lisääntyminen



Muistisairauteen liittymättömät oireet

Muisti oireita on kaikilla ikäryhmillä (jo <20v) 

Nuorissa tyypillisesti korostuvat ns. moniajo ongelma. 
Toisin sanoen yhtä aikaa on käsiteltävänä liian monta 
asiaa. 

Ns. ruuhkavuosien aikana vaivaavat stressi ja 
unettomuus sekä edellä mainittu moniajo ongelma. 

Vanhemmissa ikäryhmissä korostuvat mielialaongelmat



Muistisairauksien 
tyyppioireita



Yleisoireita

Avuntarpeen ja seurannan lisääntyminen 

Vetäytyminen sosiaalisista kontakteista. 

Harrastusten kaventuminen ja loppuminen. 

Toiminnan jähmeys ja hidastuminen. 

Mielialahäiriöt 

Painonlasku



Alzheimerin tauti

nopea unohtaminen 

jatkuva toistaminen 

esineiden hukkuminen ja muiden syyttely 

oireiden hiipivä ilmaantuminen  

tasainen eteneminen, joka tosin onneksi alussa voi 
olla huomattavan hidasta



Vaskulaaridementia

oireiden vaihtelu 

oireiden ilmaantuminen portaittain 

hahmotushäiriöt 

mahdolliset neurologiset puutosoireet 
(voimaheikkous, afasia/dysfasia etc.)



Lewynkappaletauti

monimutkaiset näköharhat (ihmisiä tai muuta 
aktiivista, ei siis pelkästään valoja, välähdyksiä 
yms.) 

voimakas tilan vaihtelu 

yleinen motorinen jäykkyys 

muut Parkinsonin taudin oireet (joskin lievempinä)



Frontoremporaalidementia

persoonan muutos 

tarkkaavaisuuden häiriö 

levottomuus 

muisti itse asiassa saattaa pysyä varsin hyvänä



Yleisimpien muistisairauksien 
tyypilliset löydökset



Alzheimerin tauti

MRI:ssä hippokampusten kutistuminen 

selkäydin nesteen Aβ42 pieneneminen ja TAU 
ylimäärä 

PET kuvauksessa näkyvät Aβ42 kertymät



Vaskulaaridementia

Aivojen 
keskeisten osien 
vaalean aineen 
rappeutumisen 
merkinä vaaleat 
läiskät



Frontotemporaali dementian

Aivojen etu- 
(ohuet nuolet) ja 
ohimolohkojen 
(nuolenkärjet) 
rappeuma



Muistisairauksien hoito

Pääpiirteet



Muistisairauksien hoito

Souvenaid® -ravintosisällä voidaan lievässä Alzheimerin 
taudissa hidastaa aivojen rappeutumista 

Lääkkeillä voidaan helpottaa muistioiretta (donepetsiili, 
rivastigmiini, galatamiini ja memantiini) osassa 
muistisairauksista 

Riittävä ravitsemus ja liikunta (erityisesti lihasvoima) 

Riittävät sosiaaliset tuet 

Muiden sairauksien hyvä hoito



Käytösoireet



Käytösoireet

Kaikkiin muistisairauksiin liittyy käytösoireita 

Niitä ilmenee yksilöllisesti lähes kaikilla potilailla 

Käytösoireet vaihtelevat taudin vaikeusasteen 
mukaan, mutta sekä hankalia, että helpommin 
hoidettavia oireita on kaikissa vaiheissa



Yleisimmät käytösoireet

Mielialahäiriöt (masennus / ahdistus) 

Epäileminen / syyttely 

Näköharhat, paranoidinen ajattelu 

touhuilu, yleinen levottomuus 

unirytmin häiriintyminen



Käytöshäiriöiden hoito

Lääkkeillä voidaan vaikuttaa oikeastaan ainoastaan 
masennukseen ja jossain määrin ahdistukseen (mielialalääkkeet). 

Psykoottisiin ja levottomuus oireisiin neuroleptit (risperidoni ja 
ketiapiini) 

Unirytmin häiriöön melatoniini, mirtazapiini, ketiapiini 

Muuten hoito on kohtaamista ja ympäristön muokkaamista 
tarpeiden mukaan. 

Jatkuvaa ohjausta, huolehtimista ja välittämistä



Ravitsemus



Paino

Painon lasku ennustaa alkavan sairauden muuttumista 
muistisairaudeksi 

Painon laskun syynä ovat: ruokailun unohtelu, 
heikentynyt kyky hankkia ja laittaa ruokaa, aterioiden 
yksipuolistuminen, vähentynyt ruokahalu 

Hieman yllättäen myös painon laskulla ja 
vähäkalorisella dieetillä on saatu hyötyä muistin 
kannalta



Souvenaid® Alzheimerin taudissa

Alkavassa tai lievässä Alzheimerin taudissa 
Souvenaid® -ravintolisän on todettu: 

Vähentävän hippokampusten kudoskatoa 

Vähentävän aivokammioiden laajenemista



Rasvahapot

Rasvahapot toimivat solukalvon rakenteena. Hermosoluilla on 
poikkeuksellisen suuri solukalvon pinta-ala ulokkeiden vuoksi. Lisäksi 
rasvahappoja tarvitaan hermotuppien muodostumisessa 

Yleisesti ottaen omega-3 ja omega-6 rasvahappojen suurella saannilla 
on ollut käänteinen suhde muistisairauksien ilmaantumiseen 

Rasvan saannin lisääminen suurentaa muistisairauden riskiä 

Jo kehittyneen muistisairauden hoidossa ei tehosta ole näyttöä 

Alkavan muistisairauden eteneminen saattaa hidastua



B6, B9 ja B12 -vitamiinit

Nämä vitamiinit liittyvät verisuoniterveyteen 
homokysteiiniaineenvaihdunnan kautta  

B-vitamiinien pieni pitoisuus on liittynyt etenkin 
Alzheimerin taudin lisääntyneeseen ilmaantumiseen 

Nämä vitamiinit vähensivät lievästä muistin 
heikkenemisestä kärsivien aivokatoa MRI kuvauksessa 

Muissakin tutkimuksissa on saatu pientä hyötyä muistiin ja 
ajattelun nopeuteen. Tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia



Antioksidantit (vitamiinit A, C ja E)

Suurempi saanti liittyi pienempään 
muistisairauden ilmaantumiseen 

Ei juuri näyttöä hoitohyödystä edes alkavassa 
taudissa



Yhteenveto ravintoaineista

Muistisairauksien ehkäisyssä ei yksittäisillä ravintoaineilla ole 
suurta merkitystä 

Olennaista on, että koko ruokavalio tukee aivoterveyttä 
(perinteinen suomalainen ruokavalio: kalatuotteita, marjoja, 
kasviksia tai välimerellinen ruokavalio) 

Ravintoaineiden teho ei enää riitä sairauden hoidossa, kun 
muutokset aivoissa ovat tapahtuneet 

Poikkeuksena monipuolinen Souvenaid® -ravintolisä, joka 
hidastaa kudoskatoa mm. hippokampuksissa


