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Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöt
Parkinsonin tautia sairastavista potilaista jopa
kolmasosa kokee jonkinasteisia impulssikontrollin ongelmia ja noin joka seitsemäs kärsii
varsinaisista impulssikontrollihäiriöistä. Tavallisimpia impulssikontrollihäiriöitä ovat pelihimo,
hyperseksuaalisuus, ostosriippuvuus ja ahmimishäiriö. Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät dopaminergiset lääkkeet ja erityisesti dopamiiniagonistit lisäävät näiden häiriöiden riskiä. Aivojen kuvantamistutkimusten perusteella
impulssikontrollihäiriöihin liittyy suhteellisesti
voimakkaampi mesolimbisen ja mesokortikaalisen järjestelmän dopamiinivälitteinen hermovälitys, jota dopaminerginen lääkitys voimistaa, mikä johtaa patologiseen käyttäytymiseen.
Impulssikontrollihäiriöillä on yksilöille suuri merkitys, ja lääkehoitoa saavien Parkinson-potilaiden häiriöitä tulisi aktiivisesti seuloa ja hoitaa.
Ensisijainen hoito on dopamiiniagonistilääkityksen lopettaminen.

tunnetaan psykiatriassa hyvin, mutta ne on vasta hiljattain tunnistettu Parkinsonin tautiin liittyväksi ongelmaksi. Espanjalainen tutkijaryhmä raportoi pelihimon kehittyneen kymmenelle lääkitylle Parkinson-potilaalle (Molina ym. 2000), minkä
jälkeen ilmiötä on tutkittu enemmän. Myöhemmin on osoitettu, että noin joka seitsemäs
Parkinson-potilaista kärsii impulssikontrollihäiriöistä (Weintraub ym. 2010a). On hyvä
huomata, että Parkinsonin tautiin liittyvät
impulssikontrollihäiriöt eivät terminä tarkoita
aivan samaa kuin tautiluokitusten laajemmin
luetellut impulssikontrollihäiriöt eli käytös- ja
hillitsemishäiriöt. Tavallisimmin raportoituja
Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöitä
ovat pelihimo, hyperseksuaalisuus, ostosriippuvuus ja ahmimishäiriö (KUVA 1 ). Impulssi-
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kontrollihäiriöiden lisäksi Parkinsonin tautia
sairastavilla esiintyy muitakin pakonomaisia
käytösoireita, kuten riippuvuutta levodopalääkityksestä (niin sanottu dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä, DDS) sekä
”puuhimista” (punding, toistopuuhailu), joka
tarkoittaa jonkin yksittäisen toiminnan päämäärätöntä pakonomaista toistamista (esimerkiksi toistuvaa sukkien lajittelua tai laitteiden kokoamista ja purkamista) (Vataja 2008).
Toistopuuhailua ja DDS:ää käsittelemme tässä katsauksessa lyhyesti, sillä niiden ilmiasu ja
neurobiologinen tausta ovat osittain erilaiset
(Raja ja Bentivoglio 2012).

Diagnoosi ja esiintyvyys
Kaikille Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä diagnostisia kriteereitä, eikä kaikkia ole
vielä lisätty tautiluokitukseen. Pääpiirteittäin
näissä häiriöissä on kyse tietyn toiminnan
pakonomaisesta lisääntymisestä niin, että se
muuttuu yksilölle tai ympäristölle haitalliseksi (Vataja 2008). Tällä hetkellä laajalti (tutkimus)käytössä olevat diagnostiset kriteerit on
esitetty INTERNET-OHEISAINEISTOSSA . Parkinsonin taudin impulssikontrollin ongelmien
seulontaan on kehitetty kyselylomake, QUIPCurrent-Full (Weintraub ym. 2009), joka on
myös käännetty suomeksi ja pyynnöstä saatavissa lääketehtaalta (ucb.finland@ucb.com).
Suurimman poikkileikkaustutkimuksen
(n = 3 090) perusteella näiden häiriöiden
esiintyvyys Parkinson-potilailla on noin
14 % (Weintraub ym. 2010a). Impulssikontrollihäiriöt ovat yleisempiä miehillä ja alle
65-vuotiailla potilailla. Joidenkin tutkimusten
mukaan myös nuorempana Parkinsonin tautiin sairastuneilla, naimattomilla, tupakoivilla,
alkoholin suurkuluttajilla ja impulssikontrollihäiriöistä aiemmin kärsineillä tai niistä kär-
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KUVA 1. Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöt: pelihimo, hyperseksuaalisuus, ostosriippuvuus ja ahmimishäiriö.

sivien sukulaisilla olisi suurentunut impulssikontrollihäiriöiden riski. Miehillä pelihimo ja
hyperseksuaalisuus ovat yleisempiä, kun taas
naisilla on enemmän ostosriippuvuutta ja ahmimishäiriöitä (Raja ja Bentivoglio 2012).

Osa Parkinsonin taudin patofysio
logiaa vai hoitokomplikaatio?
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Impulssikontrollihäiriöitä on havaittu sekä
lääkityillä että lääkitsemättömillä Parkinsonin tautia sairastavilla. Näitä häiriöitä esiintyy jonkin verran myös normaaliväestössä
(2–6 %), eikä lääkitsemättömillä Parkinsonpotilailla näytä olevan normaaliväestöä enempää impulssikontrollihäiriöitä (Weintraub ym.
2013). Lääkityillä Parkinson-potilailla impulssikontrollihäiriöiden esiintyvyyden on osoitettu etenevässä tapaus-verrokkitutkimuksessa
olevan merkitsevästi suurentunut verrattuna
vastaavaan muuhun väestöön (Bastiaens ym.
2013). Suomalaisessa aineistossamme noin
kolmannes lääkityistä Parkinson-potilaista raportoi impulssikontrollihäiriöiden oireita, ja
pelihimon esiintyvyys oli seitsemänkertainen
verrattuna koko väestön esiintyvyyteen ( Joutsa ym. 2012a). Impulssikontrollihäiriöitä on
arveltu esiintyvän Parkinson-potilaiden lisäksi normaalia enemmän myös dopamiinihermovälitystä lisäävää lääkitystä saavilla, kuten
levottomien jalkojen oireyhtymästä (17 %) ja
aivolisäkkeen adenoomasta kärsivillä (10 %)
(Raja ja Bentivoglio 2012). Suoria vertailututkimuksia näillä potilasryhmillä ei kuitenkaan ole tehty, ja impulssikontrollihäiriöiden
esiintyvyyden arviointi riippuu suuresti me-
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netelmistä, joten luotettavia johtopäätöksiä
muiden kuin Parkinson-potilaiden lisääntyneestä riskistä ei voida toistaiseksi tehdä. Ilmiö vaikuttaisi siis liittyvän dopaminergiseen
lääkitykseen, joskaan mahdollista Parkinsonin
taudin patofysiologian osuutta asiaan ei voida
sulkea pois.
Impulssikontrollihäiriöt vaikuttavat liittyvän voimakkaimmin dopamiiniagonisteihin,
mutta myös levodopan ja amantadiinin on
laajoissa poikkileikkaustutkimuksissa todettu
olevan yhteydessä näihin ongelmiin (Weintraub ym. 2010 a ja b). Suoraa näyttöä muiden
Parkinson-lääkkeiden yhteydestä impulssikontrollihäiriöihin ei toistaiseksi ole. On kuitenkin luultavaa, että mikä tahansa dopamiinin
vaikutusta lisäävä lääkitys lisää impulssikontrollihäiriöiden riskiä, sillä myös dopaminergisten lääkkeiden kokonaisannoksen on todettu
olevan yhteydessä impulssikontrollihäiriöihin
(Raja ja Bentivoglio 2012). Ainakin levodopalla on annoksen mukaan määräytyvä yhteys
impulssikontrollihäiriöihin. Dopamiiniagonisteistakin on joissain tutkimuksissa saatu
vastaavia tuloksia, mutta ne ovat olleet osittain
ristiriitaisia (Raja ja Bentivoglio 2012). Dopamiiniagonistien lääkeaineiden, vaikutusajan tai
annostelureitin suhteen ei ole todettu aiheuttavan eroa impulssikontrollihäiriöiden esiintyvyydessä (Weintraub ym. 2010a, Joutsa ym.
2012a).

Neurobiologiset mekanismit
Vallalla olevan käsityksen mukaan riippuvuuden patofysiologiaan liittyvät muun muassa

muuntunut mesolimbinen vaste palkkioiden
prosessointiin, voimistuneet mesolimbiset ja
mesokortikaaliset vasteet ja ehdollistuminen
addiktion kohteena olevaan toimintaan, heikentynyt frontaalisten kontrollijärjestelmien
toiminta sekä muun muassa negatiivisiin tunteisiin ja stressinsietoon liittyvät muutokset
mantelitumakkeen ja hypotalamuksen toiminnassa (Kaasinen ym. 2009, Volkow ym. 2011).
Positroniemissiotomografia (PET)-tutkimuksissa on selvitetty aivojen mesolimbisen
dopamiinitoiminnan yhteyksiä impulssikontrollihäiriöihin. Niihin on havaittu liittyvän
mesolimbiseen järjestelmään kuuluvan ventraalisen striatumin alueella merkkiaineen
heikentynyttä sitoutumista postsynaptiseen
D2(D3)-dopamiinireseptoriin sekä dopamiinitransporttereihin. Muutoksia dopamiinin
tuotantokapasiteetissa ei sen sijaan ole havaittu, mikä viittaa voimistuneeseen mesolimbiseen dopamiinihermovälitykseen tällä alueella
(Steeves ym. 2009, Cilia ym. 2010, Joutsa ym.
2012b). Mesokortikaalisilla alueilla, kuten
mediaalisella orbitofrontaalisella kuorikerroksella, on puolestaan havaittu lisääntynyt
dopamiinin tuotantokapasiteetti ( Joutsa ym.
2012b). Lisäksi pelihimosta kärsivien Parkinson-potilaiden mesolimbisessä dopamiinijärjestelmässä vapautui rahapelaamisen aikana
enemmän dopamiinia kuin potilailla, joilla
impulssikontrollihäiriöitä ei ole (Steeves ym.
2009).
Myös riippuvuuden kohteena olevaan
toimintaan liittyvien visuaalisten vihjeiden
katseleminen saa aikaan tavanomaista voimakkaamman dopamiiniaktivaation impulssikontrollihäiriöistä kärsivillä, ja tämä vaste vaikuttaisi olevan riippuvuuden kohteen mukaan
spesifinen (O’Sullivan ym. 2011). Lisäksi Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöihin
on alustavissa tutkimuksissa havaittu liittyvän
muutoksia D3-dopamiinireseptoria koodittavissa geeneissä, mikä vähentää reseptorin
affiniteettia dopamiiniin. Kuitenkaan D2-dopamiinireseptorin, dopamiinitransportterin
tai katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT)
geeneihin liittyviä, muissa addiktioissa havaittavia muutoksia ei ole todettu Parkinsonin
taudin impulssikontrollihäiriöissä. Muutoksia

saattaa liittyä myös serotoniini- (5-HT2A-reseptori) ja glutamaattireseptorien (NMDA-reseptori GRIN2B) geeneihin (Santangelo ym.
2013). Muiden välittäjäainejärjestelmien kuin
dopamiinin osuutta tässä potilasryhmässä on
tutkittu toistaiseksi vain vähän tai ei ollenkaan.
Nämä tutkimustulokset viittaavat siihen,
että impulssikontrollihäiriöistä kärsivien potilaiden mesolimbinen (ja mesokortikaalinen)
dopamiinijärjestelmä on suhteellisesti voimakkaampaa nigrostriataaliseen järjestelmään
verrattuna (KUVA 2 ). Parkinsonin taudin motoristen oireiden lääkehoidolla pyritään lisää- Dopamiiniagonistien
mään nigrostriataalisen aikaansaama krooradan dopamiinitoimin- ninen stimulaatio
taa, mutta hypoteesin aivojen palkkiojärmukaan impulssikont- jestelmässä saattaa
rollihäiriöissä vaikutus hävittää fysiologisen
kohdistuukin liiaksi palkkiojärjestelmän
mesolimbiseen järjes- deaktivoitumisen
telmään, mikä johtaa
muutoksiin käyttäytymisessä. Tätä hypoteesia
tukee myös dopamiiniagonistien erityisen voimakas kyky aiheuttaa impulssikontrollihäiriöitä, sillä dopamiiniagonistit vaikuttavat levodopaa voimakkaammin D2-alaryhmän reseptoreihin, joita esiintyy runsaasti mesolimbisessä
järjestelmässä (erityisesti D3-reseptoreja).
Muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden suora
tai välillinen vaikutus kohdistuu tasaisemmin
kaikkiin dopamiinireseptorien alatyyppeihin.
Toiminnallisissa magneettikuvauksissa dopamiiniagonistien on havaittu aktivoivan mesolimbistä järjestelmää ja muuttavan aivojen
palkkiosignalointia. Normaalisti mesolimbinen dopamiinijärjestelmä aktivoituu palkkiois
ta ja niitä ennakoivista ärsykkeistä, mutta
deaktivoituu, jos odotettua palkkiota ei tulekaan. Mesolimbisen järjestelmän aktivaatio ja
deaktivaatio liittyvät keskeisesti oppimiseen,
ja aiemmat tapahtumat säätelevät järjestelmän toimintaa. Oppimisen myötä järjestelmä
reagoi voimakkaammin todennäköisempiä ja
suurempia palkkioita ennakoiviin ärsykkeisiin.
Dopamiiniagonistien aikaansaama krooninen
stimulaatio aivojen palkkiojärjestelmässä saattaa hävittää fysiologisen palkkiojärjestelmän
deaktivoitumisen ja korostaa odotukseen tai 2353
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KUVA 2. Dopamiinitoiminta Parkinsonin taudissa (A) ja Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöissä (B). Parkinsonin taudissa nigrostriataalinen rata vaurioituu muita ratoja voimakkaammin ja liittyy taudin motorisiin
oireisiin. Impulssikontrollihäiriöissä mesolimbinen ja mesokortikaalinen rata toimivat suhteellisesti voimakkaammin. Parkinsonin taudin lääkityksillä pyritään kompensoimaan nigrostriataalisen radan dopamiinivajetta, mutta impulssikontrollihäiriöissä vaikutus kohdistuu liiaksi mesolimbiseen ja mesokortikaaliseen rataan,
mikä aiheuttaa patologisen käyttäytymisen kehittymisen.
DST = dorsaalinen striatum (dorsaalinen nucleus caudatus ja putamen), PFC = prefrontaalinen kuorikerros,
SN = substantia nigra, VST = ventraalinen striatum (jossa nucleus accumbens sijaitsee), VTA = ventraalisen
tegmentumin alue.

palkkioon liittyvää signalointia. Tämä johtaa
palkkioiden yliarviointiin (esimerkiksi liian
positiivisiin odotuksiin rahapeleistä) ja siten
patologisesti korostuneeseen palkkiohakuisuuteen. Lääkityillä potilailla on havaittu palkkiojärjestelmän toiminnan muutoksia myös
lääkkeen tauottamisen jälkeen. Tämä viittaa
siihen, että dopaminerginen lääkevaikutus
saattaa aiheuttaa mesolimbiseen järjestelmään
pitkäaikaisiakin muutoksia, jotka säilyvät vielä
lääkityksen lopettamisen jälkeen (Kassubek
ym. 2011).

Liitännäisoireet
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Masennusoireet liittyvät Parkinsonin taudin
impulssikontrollihäiriöihin hyvin voimakkaasti (Santangelo ym. 2013), ja ne lisääntyvät impulssikontrollihäiriöiden ilmaantumisen myötä ( Joutsa ym. 2012c). Ainoassa julkaistussa
seurantatutkimuksessa masennusoireiden ei
kuitenkaan havaittu vähentyvän impulssikontrollihäiriöiden lievittymisen myötä ( Joutsa
ym. 2012c). Impulssikontrollihäiriöistä kärsivillä potilailla on myös merkittävästi enem-
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män ahdistuneisuutta, pakko-oireisia häiriöitä
ja univaikeuksia verrattuna muihin Parkinsonpotilaisiin (Santangelo ym. 2013). Impulssikontrollihäiriöt ja niihin liittyvät psykiatriset
oireet vaikuttavatkin todennäköisesti hyvin
keskeisesti potilaan elämänlaatuun, mikä kannustaa näiden ongelmien tehokkaaseen seulontaan ja hoitoon.

Hoito
Parkinsonin taudin lääkkeet. Parkinsonin
taudin impulssikontrollihäiriöiden hoidosta
ei toistaiseksi ole olemassa laadukasta kontrolloitua tutkimusta, ja paras tietämys perustuukin tapausselostuksiin ja havainnoiviin tutkimuksiin. Dopamiiniagonistien lopettaminen
tai annoksen pienentäminen vaikuttaisivat
poikkileikkaustutkimusten perusteella loogisilta hoitomuodoilta, joiden tehosta onkin
saatu alustavaa näyttöä tapausselostussarjoissa
ja kontrolloimattomissa seurantatutkimuksissa (TAULUKKO 1 ). Dopamiiniagonistien lopettaminen tai korvaaminen muilla valmisteilla
saattaa kuitenkin joskus osoittautua ongel-

TAULUKKO 1. Parkinson-potilaiden impulssikontrollihäiriöiden hoitoa käsittelevät tutkimukset (hoito lääkitysmuu
toksin).
Tutkimus

Oire

Tyyppi

Menetelmät

n

Keskimääräinen seuranta-aika

Positiivinen
vaste

Positiiviset ennustetekijät

Singh ym. 2007

PG

Interventio

DA:n lopetus

14

13 kk

100 %a

Kimber ym. 2008

ICD

Interventio

DA:n lopetus   5

–

100 %

Mamikonyan ym. 2008

ICD

Interventio

DA:n lopetus
tai vähennys

15

29 kk

67 %

Macphee ym. 2009

PG

Interventio

DA:n lopetus

15

21 kk

100 %

Bharmal ym. 2010

PG

Interventio

DA:n lopetus   6

36 kk

100 %a

Sohtaoğlu ym. 2010

ICD

Interventio

DA:n lopetus
tai vähennys

22

43 kk

73 %

Thomas ym. 2010

PG

Kontrolloitu Amantadiini
interventio
200 mg/vrk

17b

7 viikon koe 71 %a

Ávila ym. 2011

ICB

Seurantac

–

25

14 kk

58 %a

ICD-ongelmilla
puuhimista parempi
ennuste, DA:n vähennys tai lopetus

Joutsa ym. 2012c

ICD

Seurantac

–

119

15 kk

27 %d

Pienempi DA-annos
alussa ja naissukupuoli

Pienempi DA-annos
alussa

Mukaan laskettu myös osittainen remissio.
Viisi potilasta keskeytti haittavaikutusten vuoksi, positiivinen vaste laskettu alkuperäisestä 17 potilaasta.
c
Tutkimuksessa ei tehty hoitointerventioita, mutta hoitava kliinikko saattoi tehdä ICD-ongelmien takia
   muutoksia potilaiden lääkityksiin
d
Myös vähäoireiset taudinkuvat laskettu mukaan
PG = pelihimo, ICD = impulssikontrollihäiriöt, ICB = impulssikontrollihäiriöt ja puuhiminen,
DA = dopamiiniagonisti
a

b

malliseksi mahdollisen vieroitusoireyhtymän
(dopamine agonist withdrawal syndrome)
kehittymisen vuoksi. Vieroitusoireyhtymän
oireet muistuttavat psykostimulanttien vieroitusoireita (ahdistuneisuus, levottomuus, paniikkikohtaukset, mielialaoireet, ärtyneisyys,
väsymys, agitaatio, sekä autonomiset oireet).
Vieroitusoireyhtymän välttämiseksi dopamiiniagonistien lopetus tai vähennys tulee tehdä
hitaasti asteittain. On myös huomioitava, että
dopamiiniagonistien äkillinen lopettaminen
voi aiheuttaa DDS:n tai jopa pahanlaatuisen
neuroleptioireyhtymän kehittymisen (Raja ja
Bentivoglio 2012).
Impulssikontrollihäiriöistä kärsivän potilaan dopamiiniagonistilääkitys tulee lopettaa
asteittain, kuten muissakin tilanteissa, joissa lääkitys ei sovellu potilaalle. Tällä hetkellä
käytössä olevan varsin rajallisen tiedon perusteella agonistien lopetuksella tai vähennyksellä enemmän kuin kaksi kolmesta potilaasta
pääsee eroon ongelmastaan (TAULUKKO 1 ).

Toistaiseksi ainoassa lumekontrolloidussa 17
potilaan tutkimuksessa amantadiinin havaittiin olevan tehokas Parkinsonin tautiin liittyvän pelihimon hoidossa (Thomas ym. 2010),
mutta tutkimuksen julkaisemisen jälkeen
amantadiinin käytön on suurimman, 3090
potilaan poikkileikkaustutkimuksen aineistossa osoitettu olevan yhteydessä impulssikontrollihäiriöihin (Weintraub ym. 2010b), joten
amantadiinin käyttökelpoisuus jää hyvin kyseenalaiseksi.
Muut lääkkeet. Pelihimon hoidossa on
saatu jonkinasteista näyttöä lähinnä opioidiantagonisteista sekä selektiivisistä serotoniinin takaisinoton estäjistä (SSRI-lääkkeistä)
(Hodgins ym. 2011). Parkinsonin taudin
impulssikontrollihäiriöiden hoitoon on yk
sittäistapauksissa kokeiltu opioidiantagonisti
naltreksonia, SSRI-lääkkeitä, epilepsialääkkeistä valproaattia ja tsonisamidia sekä psykoosilääkkeistä risperidonia, klotsapiinia ja
ketiapiinia.
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88 Noin 14 % Parkinsonin tautia sairastavista kärsii
impulssikontrollihäiriöistä, joita ovat pelihimo, hy
perseksuaalisuus, ostosriippuvuus ja ahmimishäiriö.
88 Impulssikontrollihäiriöiden riskiä lisäävät Par
kinsonin tautiin käytettävät aivojen dopamiiniak
tiivisuutta lisäävät lääkkeet, erityisesti dopamiini
agonistit.
88 Impulssikontrollihäiriöihin liittyy voimistunut me
solimbinen dopamiinihermovälitys, joka saa ai
kaan patologisen riippuvuuskäyttäytymisen.
88 Tehokkaimmaksi arvioitu impulssikontrollihäiriöi
den hoitokeino on dopamiiniagonistilääkityksen
lopettaminen, mutta kontrolloituja tutkimuksia
hoidosta ei toistaiseksi ole tehty.
88 Potilaat eivät useinkaan tuo impulssikontrollihäi
riöitä spontaanisti esiin, vaan näitä häiriöitä tulee
aktiivisesti seuloa lääkehoitoa saavilta Parkinsonpotilailta.
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Kolme italialaista Parkinson-potilasta pääsi eroon pelihimosta naltreksonin avulla, kun
dopamiiniagonistien lopettaminen tai SSRIlääkitys eivät ongelmaan tehonneet (Bosco
ym. 2012). Yhden tapausselostussarjan mukaan kolmen Parkinson-potilaan impulssikontrollihäiriöt tai DDS lievittyivät tai katosivat valproaatin avulla, kun vuorokausiannos
oli 500–1 000 mg (Hicks ym. 2011). Tsonisamidin (200 mg/vrk) on raportoitu vähentäneen impulssikontrollihäiriöiden vaikeutta
kontrolloimattomassa 15 potilaan aineistossa
(hoidon kesto vähintään 4 kk), mutta impulssikontrollihäiriöt eivät kadonneet kokonaan,
eivätkä tutkijat raportoineet lääkityksestä
hyötyneiden potilaiden määrää (Bermejo ym.
2010). Epätyypillisten psykoosilääkkeiden
(ketiapiini, olantsapiini, risperidoni) tehosta
impulssikontrollihäiriöissä on yksittäisiä tapausselostuksia, mutta psykoosilääkkeiden tehosta esimerkiksi pelihimon hoidossa Parkinsonin tautia sairastamattomilla potilailla ei ole
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saatu näyttöä, ja psykoosilääkkeet saattavat pahentaa Parkinsonin taudin muita oireita. Klotsapiinin tehosta impulssikontrollihäiriöihin
on raportoitu yhteensä neljä tapausselostusta, joissa dopamiiniagonistien lopetuksella ja
SSRI-lääkityksellä ei ole saavutettu toivottua
tehoa (Rotondo ym. 2010). Lisäksi kahden
Parkinson-potilaan on kuvattu parantuneen
pelihimosta finasteridin, jolla saattaa olla epäsuoria antidopaminergisia vaikutuksia, aloittamisen jälkeen (Bortolato ym. 2012).
Neurokirurgiset hoidot. Duodenaalista
levodopahoitoa ja aivojen syvästimulaatiota (deep brain stimulation, DBS) käytetään
edenneen Parkinsonin taudin hoidossa. Nämä
hoitomuodot tarjoavat mahdollisuuden suun
kautta otettavien dopaminergisten lääkkeiden
annosten merkittävään vähentämiseen ja siten
mahdollisen hoitokeinon lääkitysten aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Tapausselostusten
lisäksi hiljattain julkaistussa 63 potilaan aineistossa Lhommée ym. (2012) havaitsivat
”hyperdopaminergisten” häiriöiden väistyvän
kaikilla 30 potilaalla, joilla näitä oireita ennen
syvästimulaatiohoitoa todettiin. Lisäksi ainoastaan yhdelle potilaista (jolla leikkaus epäonnistui) kehittyi leikkauksen jälkeen DDS. On
kuitenkin huomioitava, että tutkijat sisällyttivät
”hyperdopaminergisiin” häiriöihin monia muitakin käytöksen muutoksia, kuten luovuutta,
yöaikaista hyperaktiivisuutta sekä harrastelua
ja puuhimista.
Subtalaamisen stimulaation ansiosta potilaiden dopaminergisen lääkityksen kokonaisannos väheni keskimäärin 73 %, joten on mahdollista, että operatiivisen hoidon teho impulssikontrollihäiriöihin välittyy lääkityksen
vähentämisen kautta. Tulosten perusteella kirjoittajat päätyvät jopa suosittelemaan aivojen
syvästimulaatiota impulssikontrollihäiriöiden
hoidoksi. Laajempi tutkimustieto tästä aiheesta kuitenkin puuttuu. Huomioitavaa kuitenkin
on, että tapausselostuksissa on kuvattu impulssikontrollihäiriöiden ilmaantuneen myös
aivojen syvästimulaatiohoidon aloittamisen
jälkeen (Broen ym. 2011). Suurimmassa takautuvassa katsauksessa yhteensä 17 potilaalle
152:sta (11 %) havaittiin kehittyneen uusi impulssikontrollihäiriö kirurgisen syvästimulaat-

torin asettamisen jälkeen (Moum ym. 2012).
Impulssikontrollihäiriöitä kehittyi riippumatta
hoidon yksi- tai molemminpuolisuudesta tai
stimulaattorin paikasta (subtalaaminen tumake tai globus pallidus interna). Duodenaalisen
levodopahoidon vaikutuksista impulssikontrollihäiriöihin ei ole tutkimustietoa.
Muut hoitomuodot. Kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) on osoitettu tehoavan lyhytaikaisesti pelihimon hoidossa
(Cowlishaw ym. 2012). Juuri julkaistussa ensimmäisessä kontrolloidussa 44 potilaan tutkimuksessa CBT:n tehosta Parkinsonin tautia
sairastavien impulssikontrollihäiriöihin verrattiin terapiar yhmää tavanomaista Parkinsonin taudin hoitoa saavaan ryhmään (Okai ym.
2013). Kuuden kuukauden seuranta-aikana
CBT-ryhmäläisten impulssikontrollihäiriöt
paranivat verrokkeihin nähden merkitsevästi
suurimmalla osalla potilaista (44 % vs 29 %).
Tutkimusasetelmassa oli kuitenkin jonkin verran heikkouksia, ja Parkinsonin tautia sairastamattomilla potilailla CBT:n pitkäaikaisteho
on toistaiseksi kyseenalaista, vaikka välittömät
vasteet ovatkin olleet hyviä (Cowlishaw ym.
2012), joten CBT:n tehosta tarvitaan vielä
lisää tutkimustietoa. Muista kuin CBT:stä ja
farmakologisista hoitokeinoista, kuten vertaistukiryhmistä, ei ole tutkittua tietoa.
Lääkeinterventioiden tehosta on varsin vähäistä näyttöä. Näitä kokeellisia hoitomuotoja
voidaan harkita, mikäli dopamiiniagonistilääkityksen lopettaminen ei tehoa tai sen lopetus
ei ole mahdollista, sekä kun harkinnassa olevalle lääkitykselle on kyseisellä potilaalla myös
muu käyttöaihe. Tapausselostusten merkitystä
arvioidessa on hyvä huomioida, ettei impulssikontrollihäiriöiden luonnollista kulkua tai lumevaikutusten suuruutta tässä potilasryhmässä toistaiseksi tunneta. CBT on osoittautunut
tehokkaaksi ensimmäisessä kontrolloidussa
tutkimuksessa, joten se on lupaava hoitomuoto impulssikontrollihäiriöihin. Suosittelemamme hoitostrategia on kuvattu TAULUKOSSA 2 .

Lopuksi
Impulssikontrollihäiriöt ovat yleinen ja vakava
Parkinsonin taudin lääkityksiin liittyvä komp-

TAULUKKO 2. Suositus Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöiden hoidoksi. Mahdollisia kokeellisia
hoitomuotoja suositellaan vain, kun lääkitykselle on
jokin muukin indikaatio.
Suositeltavat hoitomuodot
Dopamiiniagonistihoidon hidas lopetus ja tarvittaessa korvaaminen muilla Parkinsonin taudin
lääkkeillä
Muut kuin farmakologiset hoidot (erityisesti
kognitiivinen käyttäytymisterapia)
Mahdolliset kokeelliset hoitomuodot
Amantadiini-, klotsapiini-, naltreksoni-, SSRI, valproaatti- tai tsonisamidilääkitys potilaan muiden
oireiden ja sairauksien perusteella. Aloitetun
lääkityksen haittavaikutuksia ja vastetta seurataan huolellisesti
Pitkälle edenneessä taudissa aivojen syvästimulaatiohoito (DBS) tai duodenaalinen levodopahoito

likaatio, jonka tulisi olla näitä potilaita hoitavien lääkärien tiedossa. Näiden ongelmien
ehkäisy ja varhainen toteaminen on tärkeää,
mikä tulee huomioida erityisesti riskiryhmään
kuuluvilla potilailla. Potilaat eivät useinkaan
tuo näitä ongelmiaan oma-aloitteisesti esiin,
joten niitä tulee aktiivisesti selvittää. Ensilinjan hoitona toimii dopamiiniagonistien
lopettaminen ja korvaaminen muilla valmisteilla. Tutkimustieto impulssikontrollihäiriöi
den neurobiologiasta lisääntyy vauhdilla ja
hoitotutkimusten tuloksia lienee lähivuosina
odotettavissa. Tietämys Parkinsonin taudin
impulssikontrollihäiriöistä lisää myös yleisempää ymmärrystämme riippuvuussairauksien
neurobiologiasta. ■
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Summary
Impulse control disorders in Parkinson’s disease
Of the patients having Parkinson’s disease, up to third encounters some degree of impulse control
problems and one out of seven suffers from true impulse control disorders such as pathological gambling,
hypersexuality, compulsive shopping and binge eating. Dopaminergic drugs used in anti-Parkinson therapy,
especially dopamine agonists, increase the risk of these disorders. Impulse control disorders are associated
with a relatively more active dopamine-mediated neurotransmission of the mesolimbic and mesocortical
system. Discontinuation of dopamine agonist medication can thus be considered as the first line treatment
of these disorders.
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