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Turun Lääketiedepäivät 25.10.2017 

Lehdistötiedote 

 
Timo Strandberg: Uutta näyttöä muistisairauksien ennaltaehkäisystä 
 
Lähes mikä tahansa aivoja vahingoittava tekijä voi johtaa muistisairauden 
kehittymiseen ja sen edetessä lopulta dementian taudinkuvaan. Toisin kuin ennen 
vanhuusikää ilmaantuvissa muistisairauksissa – joissa syy on yleensä perinnöllinen 
geenivirhe - valtaosa vanhuusiän dementiasta on monen tekijän summa. Muiden kuin 
geneettisten tekijöiden korostuminen vanhuusiän muistisairauksien kehittymisessä 
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös ehkäisyyn. Toimenpiteet on kuitenkin 
aloitettava ajoissa, ja mieluiten viimeistään keski-iässä pyrkiä vaikuttamaan 
riskitekijöihin. Läpi elämän kannattaa käyttää aivoja aktiivisesti ja monipuolisesti – 
niitä kuitenkaan liikaa rasittamatta. Aivojen voidaan näin ajatella olevan 
vastustuskykyisempiä mahdollisia muistisairauksille altistavia tekijöitä vastaan. 
 Suomalaisten tutkimusten perusteella on kehitetty riskilaskuri, jonka avulla 
vanhuusiän muistisairauden riskiä voi arvioida keski-iässä todettujen riskitekijöiden 
perusteella.  
 
Tavallisimmat vanhuusiällä ilmaantuvan etenevän muistisairauden syyt ovat ns. 
Alzheimerin tauti ja verisuoniperäinen dementia – sekä etenkin  
niiden sekamuodot. Näiden on yhdessä katsottu kattavan yli 90 prosenttia kaikista 
tapauksista. Verisuoniperäisten syiden merkitystä korostaa vielä se, että myös 
vanhuusiässä ilmenevää Alzheimerin tautia on pidetty myös valtimosairautena. Tähän 
viittaavat mm. suomalaiset havainnot siitä, että keski-iän korkea kolesterolipitoisuus 
ja verenpainetauti altistavat myöhäisiän Alzheimerin taudille.   
 
Erityinen mielenkiinto on muistisairauksien ehkäisyssä kohdistunut 
verenpainelääkkeisiin, statiinihoitoon, tulehduskipulääkkeisiin, antioksidantti- ja 
vitamiiniterapiaan ja erilaisiin lääkkeettömiin ehkäisymuotoihin kuten liikuntaan. 
Selkeintä tutkimusnäyttöä on toistaiseksi liikunnasta ja kohonneen verenpaineen 
hoidosta. Alzheimerin taudin syntyyn ja kehittymiseen kohdistuva aivojen 
perustutkimus tuottaa todennäköisesti jatkossa aivan uudenlaisia ehkäisy- ja 
hoitomuotoja.   
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Vaikka tunnetaankin lukuisia muistisairauksille ja niiden myötä tapahtuvalle 
dementoitumiselle altistavia ja siltä suojaavia tekijöitä, on näyttö kuitenkin 
hoitotutkimuksista ollut niukkaa. Tällaisen näytön saamista hankaloittaa jatkossakin 
valitettavasti se, että tarvittavat potilasmäärät ovat suuria ja seuranta-ajat pitkiä. Voi 
olla ettei tärkeistä mahdollisesti myös muistisairauksia ehkäisevistä hoitomuodoista 
(esimerkiksi statiinit) koskaan saada lopullista näyttöä, koska tutkimukset 
keskeytyvät jo muutaman vuoden jälkeen, kun hoitoa saaneiden sepelvaltimotauti 
vähenee ja tutkimus keskeytetään eettisistä syistä. 
 
Elintapamuutoksilla kuten tupakoinnin lopettamisella, fyysisellä aktiivisuudella, 
terveellisellä ruokavaliolla, painonhallinnalla ja diabeteksen sekä päävammojen 
ehkäisyllä on epäilemättä merkitystä myös muistisairauksien ehkäisyssä, joskin 
näyttö varsinaisista hoitotutkimuksista on vielä niukkaa. Kuitenkin suomalaisessa 
FINGER-tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että monitekijäinen hoito (liikunta, 
terveellinen ravitsemus ja aivojen harjoittaminen) edisti älyllisten toimintojen 
säilymistä muistisairauden riskissä olevillä iäkkäillä henkilöillä. Näitä 
elintapamuutoksia kannattaa toteuttaa muistakin syistä – valtimosairauksien ja 
eräiden syöpämuotojen kuten paksusuolen-, eturauhas- ja rintasyövän ehkäisyn 
kannalta. 
 
Verenpainetaudin hoito ehkäisee tehokkaasti aivoverenkiertohäiriöitä ja näin ainakin 
tältä pohjalta syntyvä aivojen vaurioituminen estyy. Eräissä iäkkäillä tehdyissä 
verenpainelääketutkimuksissa onkin havaittu edullisia vaikutuksia myös dementian 
ehkäisyn kannalta verenpainelääkettä saaneilla.  Hyödyn osoittaminen useilla eri 
verenpainelääkkeillä tehdyissä tutkimuksissa on viitannut verenpaineen alentamisen 
ensisijaiseen merkitykseen, ja siihen että hyöty liittyy kiinteästi 
aivoverenkiertohäiriöiden vähenemiseen. On myös mahdollista, että eri 
verenpainelääkkeillä voi olla eroja dementian ehkäisyn kannalta.  
 
Vaikka kolesterolia alentavan statiinihoidon hyödystä dementian ehkäisyssä on saatu 
epäsuoria viitteitä, varsinaisissa kontrolloiduissa hoitokokeissa ei ole voitu osoittaa 
hyötyä sen paremminkin kuin haittaakaan. Statiineilla tehdyt hoitokokeet on 
kuitenkin ensisijaisesti suunnattu osoittamaan niiden hyöty sydän- ja verisuonitautien 
ehkäisyssä. Se on voitu vakuuttavasti osoittaa, mutta hoitoajat ovat todennäköisesti 
liian lyhyitä toteamaan vaikutuksia muistisairauksien ja dementian kehittymisen 
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kannalta. Koska statiinihoito kuitenkin ehkäisee aivohalvauksia, on loogista että 
ainakin tältä pohjalta syntyvä muistisairaus voi olla estettävissä. 
       
Tulehduskipulääkkeistä, hormonikorvaushoidosta, antioksidantti- tai 
vitamiinihoidosta ei ole tällä hetkellä käytettävissä vakuuttavaa näyttöä 
muistisairauksien ehkäisyssä. Estrogeenihoito aloitettuna yli 65-vuotiaana ei ole 
vaikuttanut Alzheimerin tautiin, joskin hormonihoidon aloittaminen heti 
vaihdevuosien alettua voi olla toinen juttu.  Kohonnut seerumin 
homokysteiinipitoisuus on ollut vilkkaan tutkimuksen kohteena 
aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijänä ja sen pitoisuutta voidaan pienentää 
foolihapon, B6- ja B12-vitamiinin annolla. Homokysteiiniä koskevissa 
hoitotutkimuksissa ei kuitenkaan ole voitu osoittaa yksiselitteistä hyötyä ja koholla 
oleva homokysteiinipitoisuus saattaakin olla vain merkkinä valtimokovettumataudin 
olemassaolosta. 
 
Taulukkoon on koottu toimenpiteitä, joiden voi ajatella ehkäisevän muistisairauksia 
ja dementiaa. Kaikille kuvatuille toimenpiteille on tyypillistä se, että niistä on 
todennäköisesti monenlaista muutakin hyötyä.  
 
Miten ehkäiset muistisairauksia ja dementiaa vuonna 2017: 
 
- Älä vaurioita aivojasi, mutta käytä niitä 
- Hoida valtimotautien riskitekijät (tupakointi, korkea veren kolesterolipitoisuus, 
verenpainetauti, diabetes) elintapamuutoksin ja tarvittaessa lääkkein. Tee se riittävän 
ajoissa! 
- Älä käytä alkoholia - ainakaan liikaa 
- Ole fyysisesti aktiivinen = liiku omilla lihaksilla 
- Vaali sosiaalisia kontakteja 
 
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Timo Strandberg Helsingin ja Oulun 
yliopistojen professori ja työskentelee myös Hyksissä, sposti: timo.strandberg (at) 
helsinki.fi 
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