
 
Geriatrian professori Raimo Sulkava: uusi ravitsemushoito varhaisen 
Alzheimerin tautiin vaikuttaa lupaavalta 

Helsinki, 10.2.2014 

Itä-Suomen yliopiston geriatrian emeritusprofessori Raimo Sulkava kertoo, että moni hänen 
hoitamistaan varhaista Alzheimerin tautia sairastavista potilaista on kokenut vointinsa parantuneen 
uuden kliinisen ravitsemusvalmisteen ansiosta. 

-‐ Souvenaid on siitä erikoinen ravitsemushoito, että sitä on tutkittu kuten lääkettä. Sillä ei ole 
haittavaikutuksia, ja potilaat ovat nauttineet juomaa mielellään. Heidän vointinsa on 
kohentunut ja osa kokee muistinsa parantuneen. Näin on käynyt myös minun potilaillani: 
monet ovat virkistyneet ja osalla heistä muistikin vaikuttaa todellakin toimivan entistä 
paremmin, Sulkava sanoo. 

Myös kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että Souvenaidista on hyötyä varhaista Alzheimerin 
tautia sairastaville.1,2  Varhaisen Alzheimerin taudin peruspiirteisiin kuuluu synapsien eli 
hermosolujen välisten viestiyhteyksien katkeaminen. Uusien synapsien muodostumiseksi tarvitaan 
välttämättä monia ravintoaineita. Tutkimuksissa on havaittu, että varhaista Alzheimerin tautia 
sairastavilla on aivoissaan ja veressään niukasti kyseisiä ravintoaineita. Samanaikaisesti heillä on 
myös sairaudesta johtuen lisääntynyt tarve samoille ravintoaineille patologisen prosessin 
vaikutusten kompensoimiseksi. 3,4,5,6,7 

Souvenaid sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ravintoaineita, joita esiintyy luontaisesti ruoassa. 
Riittäviä ravintoainemääriä on kuitenkin vaikea saada normaalista ruokavaliosta. Souvenaidin 
sisältämät ravintoaineet ovat erityisen tärkeitä varhaista Alzheimerin tautia sairastaville. 
Tutkimuksissa on havaittu, että Souvenaidiin lisätyn uridiinin, koliinin, kalaöljyn, fosfolipidien sekä 
B-vitamiinien ja antioksidanttien yhdistelmä on tärkeä uusien synapsien muodostumiseksi.7  

 

-‐ Olen kohtalaisen innostunut tästä ja suosittelenkin nykyään, että lievää Alzheimerin tautia 
sairastavat kokeilevat Souvenaidia ainakin parin kuukauden ajan. Se on helppo tapa 
varmistaa, että aivot saavat toimintansa kannalta tärkeitä aineita. Niitä saa tavallisesta 
ravinnostakin, mutta ei tarpeeksi suuria määriä, professori jatkaa. 

Cochrane-tutkijaverkoston  katsausten mukaan ei ole vielä riittävää tieteellistä näyttöä siitä, että 
yksittäiset ravintoaineet voisivat johtaa parempiin tuloksiin Alzheimerin tautia sairastavilla, vaikka 
heillä monien ravintoaineiden pitoisuudet jäävätkin heikoksi. 8,9,10 

Souvenaidia tutkitaan tällä hetkellä myös EU:n rahoittamassa monikansallisessa 
tutkimushankkeessa (LipiDiDiet), jota johdetaan Itä-Suomen yliopistosta.11  

-‐ Ikääntymisen myötä kehon kyky hyödyntää ravintoaineita heikkenee, ja erityisesti 
Alzheimerin tautiin sairastuneilla on havaittu myös tahatonta painonlaskua. 
Ravitsemushoito on uusi mielenkiintoinen tutkimusalue Alzheimerin taudin hoidossa ja 
diagnosoidut potilaat tulisi saada nopeasti hoidon piiriin, Sulkava vetoaa. 

Muistisairauksiin sairastuu 36 suomalaista päivässä eli vuosittain noin 13 000 henkilöä. 
Sairastuneiden määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2010 vähintään keskivaikeaa muistisairautta 



sairasti arviolta reilu 95 000 ja lievää noin 30 000–35 000 henkilöä. Vuonna 2020 vähintään 
keskivaikeaa muistisairautta sairastaa arviolta 130 000 henkilöä. 12 

Souvenaidin käyttö 

Terveydenhuoltohenkilöstön ohjauksessa käytettävä Souvenaid on tarkoitettu varhaisen 
Alzheimerin taudin pitkäaikaiseen hoitoon ja päivittäinen annostus on yksi pullo. Se kannattaa 
nauttia päivittäin aina samaan aikaan, esimerkiksi osana aamiaista, että se olisi helpompi muistaa. 

Souvenaid on gluteeniton ja vähälaktoosinen ravintovalmistejuoma, josta on kaksi 
makuvaihtoehtoa: mansikka ja vanilja. Souvenaid myydään neljän kappaleen pakkauksissa, ja 
yhden pullon hinta on noin 3,90 euroa. 
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