KATSAUS
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Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ja varsinkin sen äärimuoto psykopatia edustaa ihmiskunnassa erilaisuutta, joka on vuosituhansien ajan siivittänyt pelon ja ihailun sekaisia kertomuksia. Väkivaltaisuuden
ja häikäilemättömyyden aiheuttama ällistys lienee motivoinut tutkijoitakin monipuoliseen tieteelliseen
lähestymiseen. Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä on kertynyt tutkimustuloksia epidemiologian,
fysiologian, keskushermoston rakenteiden, periytyvyyden ja hoitointerventioiden osa-alueilta siinä määrin, että kyseessä lienee yksi parhaiten tutkituista psykiatrisista häiriöistä. Hoitosuositusta ei ole, vaikka
useimpia psykiatrisia hoitomuotoja on kokeiltu. Biologisten ja sosiologisten parametrien mittaukset ilmentävät, että suurimman riskin ryhmiin kohdennettu lapsuudenaikainen interventio on kannattavaa,
koska aikuisiällä samat henkilöt aiheuttavat eniten vahinkoa. Sekä lääkkeiden että psykoterapioiden
käyttöön on suhtauduttava varovaisesti.

P

epäsosiaalinen persoonallisuus ja psykopatia
tarkoittavat ainakin varhaisessa tutkimuskir
jallisuudessa yleensä samaa ja niitä käytetään
synonyymeina. Häiriön nykyaikainen tutkimus
on alkanut pyrkimyksestä selvittää rikollisen
käyttäytymisen syitä. Epäsosiaalisen persoo
nallisuushäiriön kuvailu vaikuttaa jo 1800-lu
vun teksteissä nykypäivään sopivalta, vaikka
kulttuuriset seikat ovat muuttuneet. Käsitteet
moraalinen hulluus, synnynnäinen rikollinen
ja sairaalloinen valehtelija ovat edelleen ym
märrettäviä. Psykopatialla on aiemmin saatettu
tarkoittaa myös kaikkia persoonallisuushäiriöi
tä. Psykodynaamisen teorian mukaan kysees
sä ovat luonneneuroosit, joille on ominaista
heijastaa ongelmat ympäristöön pikemmin
kuin kärsiä niistä itse tai pyrkiä ratkaisuun (4).
DSM-järjestelmässä oli Schneiderin ryhmitte
lyn mukaan aluksi 11 persoonallisuushäiriötä,
joista epäsosiaalista vastaa affektiton psyko
paatti. Cleckley erotti rikollisen käyttäytymisen
ja psykopatian toisistaan sekä kuvasi psykopa
tialle ominaiseksi depression ja ahdistuneisuu
den puuttumisen (4).
Nykykäsityksen mukaan epäsosiaalinen per
soonallisuushäiriö voi painottua impulsiiviseen
käyttäytymiseen tai tunne-elämää ja ihmissuh
teita leimaaviin psykopaattisiin piirteisiin, joita

ersoonallisuushäiriöllä tarkoitetaan sy
välle juurtunutta, pitkäaikaista ja va
kiintunutta käyttäytymismallia, joka
joustamattomana haittaa sopeutumista useille
elämänalueille. Persoonallisuudeltaan häiriin
tyneen henkilön tapa tuntea, havaita, ajatella
ja suhtautua muihin ihmisiin poikkeaa saman
kulttuurin yleisväestöstä. Persoonallisuushäi
riöt kuvataan nykyään ICD-10-tautiluoki
tuksessa ryhmittelemättä niitä osajoukoiksi
diagnoosiluokan sisällä. Epäsosiaalinen per
soonallisuus on yksi kahdeksasta spesifiseksi
määritellystä persoonallisuushäiriöstä. DSM-5
ryhmittelee persoonallisuushäiriöt kolmeen
osajoukkoon (klusteriin), ja yhteensä spesifisiä
häiriöitä tunnistetaan 10. Epäsosiaalinen per
soonallisuushäiriö sisältyy yhdessä epävakaan,
huomionhakuisen ja narsistisen persoonalli
suuden kanssa B-klusteriin eli dramaattis-emo
tionaalisiin persoonallisuushäiriöihin (1, 2).
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö on
koettu kiinnostavaksi kautta aikojen. Pahuus
kiehtoo: halutaan ymmärtää kovaa, säälimä
töntä käyttäytymistä, joka ei aiheuta tekijäl
leen tunnontuskia (3). Varhainen on myös ha
vainto häiriön ”periytyvyydestä” sukupolvelta
seuraavalle ja käsitys häiriön rakenteen sään
nönmukaisuudesta, ”konstituutiosta”. Termit
Duodecim 2016;132:130–6

130

ovat muun muassa röyhkeys, pelottomuus ja
manipulatiivisuus. Epäsosiaalinen persoonal
lisuushäiriö ei siis välttämättä tarkoita samaa
kuin psykopatia (5). Psykopatian piirteitä ja
ominaisuuksia voidaan kuvata Haren PCLmittarilla, jonka maksimipistemäärä on 40 ja
jossa psykopatian raja-arvo on 26–30 pistettä
(6). Tavallisesti persoonallisuudeltaan epäso
siaalinen henkilö saa PCL-arviossa pisteitä,
mutta harvat ylittävät tuon raja-arvon. Toisaalta
mitä useampi varsinaisen tautiluokituksen kri
teereistä täyttyy, sitä vaikeammasta häiriöstä on
kyse haittojen ilmetessä useammilla elämän
alueilla. Psykiatrinen diagnoosi ei yleensäkään
ole suorassa kausaalisessa suhteessa syyntakei
suuteen rikostapauksissa. Poikkeuksellisesti
kuitenkin persoonallisuushäiriö, psykopatia,
saattaa koventaa rangaistuksia.

Kuv
a

Esiintyvyys ja etiologia
erot, kuten monoamiinioksidaasi A -entsyy
min (MAO-A) aktiivisuuden perinnöllinen
muuntelu, saattavat altistaa osan ihmisistä epä
sosiaaliselle kehitykselle, erityisesti kehnoissa
kasvuolosuhteissa (5). Eräät välittäjäaineiden
pitoisuutta ja hermosolujen adheesiota säätele
vät genotyypit assosioituvat väkivaltaisuuteen
jopa siten, että niiden selitysosuus vakavasta
väkivaltarikollisuudesta on arvioitu Suomes
sa 5–10 %:ksi, mikä ei kuitenkaan välity pel
kästään epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön
kautta (10).
Jo klassisia havaintoja ovat epäsosiaalisella
nuoruusikäisellä todettavat autonomisen her
moston toiminnan poikkeavuudet (hikoilun
puute, ikätasoa harvempi sydämen syketaajuus
ilman kestävyysharjoittelua), mikä osaltaan
viittaa paitsi keskushermoston erilaiseen rea
gointitapaan, mahdollisesti myös poikkeavaan
keskushermoston kehitykseen (11). Kortisolin
eritys stressitilanteissa on vähäisempää epäso
siaalisilla henkilöillä kuin verrokeilla ja myös
kortisolin peruspitoisuus on käytöshäiriöisillä
lapsilla jo tavallista pienempi (11, 12). Stressi
hormonin määrä muotoilee osaltaan aivojen ja
aivon osien välisten yhteyksien kehitystä. Vä
häinen stressihormonin määrä aiheuttanee sen,
että pelkoreaktio jää heikoksi (12).

Väestötutkimusten mukaan epäsosiaalista per
soonallisuushäiriötä esiintyy miehistä kolmel
la ja naisista yhdellä prosentilla (5). Länsimai
sissa vankiloissa sitä todetaan lähes puolella
miesvangeista ja viidesosalla naisvangeista
(7).
Koska tutkittavana olivat alun perin rikolli
set, monet havainnot on tehty pelkästään täs
tä joukosta. Etiologian tutkimuksessa on ollut
tyypillistä voimakas näkemysero lääketieteen
ja sosiologian välillä. Ensimmäinen on painot
tanut häiriön sairausluonnetta ja jälkimmäinen
ympäristötekijöitä. Nykykäsityksen mukaan ri
kollisuus sinänsä ei ole sairaus, mutta sen taus
talla toisinaan oleva persoonallisuushäiriö on
ainakin oireyhtymä. Käsitystä tautiluonteesta
ovat tukeneet kaksostutkimukset ja muut epi
demiologiset seurantatutkimukset, aivojen
kuvantamislöydökset ja herätevasteiden mit
taukset sekä eräiden fysiologisten mittausten
tulokset (8).
Jo 40 vuoden takaa on peräisin luotettava
tutkimushavainto epäsosiaalisen häiriön siirty
misestä sukupolvelta seuraavalle muutoinkin
kuin mallioppimisen kautta (9). Lapsuusiän
käytöshäiriö ja ylivilkkaus näyttävät edeltävän
epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kehitty
mistä (2). Aivojen välittäjäaineiden metabolian
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KATSAUS
TAULUKKO 1. Lyhennelmä tautiluokitusten mukaisista
diagnostisista kriteereistä. Molemmissa luokituksissa edellytetään, että persoonallisuushäiriön yleiset ja spesifiset
diagnoosikohtaiset kriteerit täyttyvät.
Persoonallisuushäiriön yleiset kriteerit
Luonteenomaiset ja pysyvät sisäisen kokemisen tavat
ja käytös poikkeavat merkittävästi kulttuurin sisäisistä normeista ja ilmenevät vähintään kahdella osaalueella:
1.
2.
3.
4.

tiedollinen toiminta
tunne-elämä
impulssikontrolli
ihmissuhteet.

Käytösmalli on pysyvä, joustamaton ja sopeutumaton
useissa sosiaalisissa tilanteissa.
Käytösmalli aiheuttaa kärsimystä tai vastoinkäymisiä
sosiaalisessa selviytymisessä.
Häiriö on pitkäaikainen ja alkanut myöhäislapsuudessa
tai nuoruusiässä
Häiriö ei ole muun aikuisiän psyykkisen häiriön, aivovamman, aivosairauden, päihtymyksen tai muun vastaavan aiheuttama.
ICD-10

DSM-5

Vähintään kolme
seuraavista:

Spesifiset kriteerit:
Laaja-alainen käyttäytymistapa, joka ei huomioi toisia
ja loukkaa heidän oikeuksiaan. Häiriö ilmenee vähintään kolmella seuraavista
osa-alueista:

1. paatunut välinpitämättömyys
toisten tunteita
kohtaan
2. karkea vastuuttomuus sosiaalisia
normeja kohtaan
3. kestämättömät
ihmissuhteet
4. huono turhaumien
sietokyky, matala
aggressiivisen käyttäytymisen kynnys
5. kyvyttömyys tuntea
syyllisyyttä ja ottaa
opiksi kokemuksista
6. taipumus moittia
muita tai puolustella
kaunistellen omaa
käytöstä.
Käytöshäiriö lapsuustai nuoruusiässä
täydentää kliinistä
kuvaa, samoin jatkuva
ärtyneisyys.

1. epäonnistuminen sosiaalisiin normeihin sopeutumisessa, mikä ilmenee
lainvastaisena käytöksenä
2. vilpillisyys (valehtelu,
väärillä nimillä esiintyminen, petkuttaminen)
3. impulsiivisuus
4. ärtyneisyys ja
aggressiivisuus
5. piittaamattomuus omasta
tai toisten turvallisuudesta
6. vastuuttomuus (työn ja
sosiaalisten velvollisuuksien
laiminlyönti)
7. katumattomuus.
Sekä seuraavat:
1. vähintään 18 vuoden ikä
2. käytöshäiriö alkanut
ennen 15 vuoden ikää
3. epäsosiaalinen käytös ei
esiinny ainoastaan skitsofrenian tai maanisen
jakson aikana.
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Aivojen kuvantamislöydökset antavat viittei
tä niin sanottujen tunneaivojen (kuten manteli
tumake, hippokampus ja niiden yhteydet etuot
salohkoon) poikkeavuudesta sekä aikuisilla että
nuorilla epäsosiaalisilla henkilöillä (13, 14). Ai
vojen harmaan aineen tilavuuksissa on todettu
eroja psykopaattien ja verrokkien välillä (15):
psykopatian kriteerit täyttävillä epäsosiaalisil
la mieshenkilöillä harmaan aineen tilavuus oli
verrokkeihin nähden pienin postsentraalisen
gyruksen, frontopolaarisen aivokuoren ja or
bitofrontaalisen aivokuoren alueella. Aivojen
takaosissa valkean aineen tilavuus taas oli suu
rempi jopa siinä määrin, että eron voidaan olet
taa johtuvan erilaisesta hermoston kehityspro
sessista, mihin viittaa myös saman tutkimuksen
sisältävän meta-analyysin päätelmä harmaan
aineen poikkeamista (15, 16). Ainakin häiriön
äärimuodoissa aivojen eräiden osien ja autono
misen hermoston toiminnat poikkeavat yleis
väestöstä (5, 12, 17). Nykykäsityksen mukaan
tämä poikkeavuus havaitaan esimerkiksi empa
tiakyvyn ja altruismin puuttumisena (12).

Kliininen kuva ja diagnoosi
Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kliini
seen kuvaan kuuluu usein rikollinen käyttäy
tyminen, jonka vuoksi häiriötä tavataan usein
vangeilla. Joskus rikollinen ura voi kuitenkin
olla harkittu valinta eikä persoonallisuushäi
riön oire. Häiriö voi toisaalta rikollisuuden si
jaan ilmetä lyhytjänteisyytenä ihmissuhteissa
ja huonona turhaumien sietona, taipumuksena
menettää maltti tai räjähdysalttiutena. Oireiden
painopiste voi olla myös välinpitämättömyy
dessä, vastuuttomuudessa ja oman toiminnan
kaunistelussa. Äärimmillään kyse on paatunei
suudesta. Keskeistä on epäsosiaalisen henkilön
kyvyttömyys tai heikko kyky oppia palauttees
ta, varsinkin rangaistuksista. ICD-luokituksen
mukaan kaikilla aikuisiän häiriöstä kärsivillä ei
ole välttämättä ollut lapsuudessa käytöshäiriö
tä. DSM-5 sen sijaan edellyttää näyttöä käytös
häiriöstä ennen 15 vuoden ikää. Myötäelämis
kyky on usein heikko, ja toisinaan se puuttuu.
Tämän seurauksena henkilö on kylmäkiskoi
nen eikä toisen kärsimys tai oikeuksien polke
minen aiheuta hänelle syyllisyyden tunnetta tai
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katumusta. Äärimmäisen psykopatian kohdalla
havaitaan perusteetonta itsetunnon kohoamis
ta, häikäilemättömyyttä, manipulatiivisuutta
ja muiden hyväksikäyttöä. Kriteerit tautiluoki
tusten mukaan sekä psykopatian arviointimää
reet PCL-R:n mukaan esitetään lyhennetyssä
muodossa taulukoissa (TAULUKOT 1 JA 2) (1, 2,
6). Tautiluokitukset painottavat poikkeavia
persoonallisuuden piirteitä hieman eri tavalla:
ICD-10 ihmissuhteita (empatiaa) ja DSM-5
vilpillisyyttä (vastuuttomuutta) (1, 2).

TAULUKKO 2. Psykopatia, PCL-R-arviointitekijöiden jakaantuminen (6).
1. Ydinpsykopatia

2. Elämäntyyli ja impulsiivinen väkivalta (ASPD)

Ihmissuhdetekijät

• stimulusten etsintä

• lipevyys, pinnallinen
charmi

• loisiva elämäntyyli

• liioiteltu omanarvontunto

Erotusdiagnoosi ja esiintyvyys
muiden psyykkisten häiriöiden
kanssa

• huono käyttäytymisen
kontrolli
• varhaiset käytösongelmat

• patologinen
valehtelu

• realististen päämäärien
puuttuminen

• huijaaminen tai
manipulointi.

• impulsiivisuus
• vastuuttomuus

Tunne-elämä
• katumuksen/syyllisyyden puuttuminen

Tärkeimmät erotusdiagnostiset tilat mainitaan
kriteereissä. Erityisesti manian aikana epäso
siaalisen persoonallisuushäiriön kriteerit saat
tavat täyttyä, vaikka samalla kaksisuuntaisesta
mielialahäiriöstä kärsivällä henkilöllä ei todeta
kaan persoonallisuushäiriötä masennuksen tai
tasapainotilan aikana (18). Epäsosiaalinen häi
riö voi toisaalta esiintyä yhdessä skitsofrenian
kanssa (19). Tällaista samanaikaisuutta näh
dään erityisesti oikeuspsykiatrisilla potilailla.
Tavallisia rinnakkaishäiriöitä epäsosiaalisessa
persoonallisuushäiriössä ovat päihderiippuvuu
det, erityisesti humalassa väkivaltakäytökselle
altistava tyypin 2 alkoholismi (20). Muista per
soonallisuushäiriöistä tavallisimmin esiintyvä
on epävakaan persoonallisuushäiriön impulsii
vinen tyyppi (1, 2).

• tunne-elämän
kapeus
• paatuneisuus tai
empatian puute
• kyvyttömyys kantaa vastuuta omasta
toiminnasta
Näiden lisäksi tekijät seksuaalinen epävakaus, lukuisat
lyhyet parisuhteet, nuorisorikollisuus, ehdonalaisen
vapauden menetys ja rikollisuuden monimuotoisuus
kuuluvat vain kokonaispistemäärän laskentaan. Pistemäärä on 0–2/tekijä eli maksimipisteet ovat 40.

taavassa. Tavallista on myös edellisen suku
polven heikko kyky huolehtia lapsesta, minkä
vuoksi tarvitaan toimenpiteitä. Lapsen tuen
saantia saattavat haitata myös biologisen van
hemman subjektiiviset oikeudet ja eriävä kä
sitys lapsen edusta. Epäsosiaalisen kehityksen
saattaa katkaista pysyvä ympäristönvaihdos,
jos ympäristö tarjoaa onnistuneet kasvuolot
ja ihmissuhteet (5, 9). Riskiryhmän nuoriin
saattaa perhekeskeisillä lähestymistavoilla
olla myönteinen vaikutus (12). Valitettavasti
vaikeimmat kasvun ja kehityksen ongelmat
ilmenevät usein vasta jälkikäteen eikä asia
ole enää korjattavissa samoilla menetelmillä.
Alan johtavien tutkijoiden esittämä käsitys
on toistaiseksi vasta valistunut mielipide eikä
tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus:
Kasvu tulisi ohjata iänmukaiseen, sosiaaliseen
uomaan ennen yläasteikää ja varsinkin ennen
kuin lapsi ehtii aloittaa päihteiden käytön.

Hoito tai muu interventio
Koska häiriö mielletään sairaudeksi tai sairaus
luontoiseksi oireyhtymäksi, myös hoitoa jou
dutaan pohtimaan. Myös alaikäisen päätymi
nen rangaistusjärjestelmän piiriin edellyttää
interventioiden harkintaa. Epäsosiaalinen
persoonallisuushäiriö on kuvaileva diagnoosi,
joten yksilöiden erot voivat olla suuria. Siten
ilmeisestikään ei ole olemassa yhtä kaikille so
veltuvaa hoitoa. Käytännön syistä joudutaan
usein ryhtymään sosiaalihuollon toimenpitei
siin, kun käytöshäiriöstä kärsivät lapset eivät
menesty tavanomaisissa olosuhteissa perheis
sä, koulussa, vertaisryhmässä tai muussa vas
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Ydinasiat
88 Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö voi
painottua impulsiiviseen käyttäytymiseen tai tunne-elämää ja ihmissuhteita
leimaaviin psykopaattisiin piirteisiin.
88 Häiriöön liittyy perinnöllistä alttiutta, ja se
alkaa varhain. Autonomisen hermoston
reagoivuus on lapsesta lähtien heikkoa.
88 Ainakin häiriön äärimuodoissa aivojen
eräiden osien rakenteet ovat poikkeavia,
mikä viittaa kehitykselliseen erilaisuuteen.
88 Käyttäytymisen hallinnan heikkous, palautteesta oppimisen vaikeudet ja empatian puute haittaavat vakavasti sosiaalista
sopeutumista.
88 Suurimman riskin lapsiin varhain kohdennetut tukitoimenpiteet ovat kaikkein
vaikuttavimpia ja kannattavimpia epäsosiaalisen häiriön pitkäaikaisten haittojen
ehkäisyssä.

Varhaisen tuen merkitys voi olla huomattava,
ja se tulisi aloittaa viimeistään syntymästä läh
tien esimerkiksi äitiysneuvolassa eli kohden
taa riskiryhmäperiaatteen mukaan, ei vasta
jälkikäteisesti (21, 22).
Intervention ei tarvitse olla terveydenhoi
toa, vaan se voi olla esimerkiksi riskitapausten
identifiointia ja kasvuympäristöön puuttumis
ta. Tähän kuitenkin liittyy eettisiä ongelmia
(12). Vaikuttavuuden mittareina voidaan epä
sosiaalisen persoonallisuushäiriön tapauksessa
käyttää terveyteen sekä sosiaaliseen ja akatee
miseen selviytymiseen liittyviä indikaattoreita
(23). Kustannusten ja hyötyjen tarkastelu on
usein lyhytjänteistä, koska poliittinen päätök
sentekojärjestelmä ottaa heikosti huomioon
epäsosiaalisten lasten tulevaisuuteen joskus
mahdollisesti vaikuttavia seikkoja (24). Kui
tenkin kaikkein suurimman riskin lapsiin koh
dennetut interventiot ovat kannattavimpia,
koska nämä lapset todennäköisesti aiheuttavat
elinaikanaan suurimmat kustannukset yh
teiskunnalle (24). Varsinaisia hoito-ohjelmia
(kuten terapeuttinen yhteisö) on sovellettu
E. Repo-Tiihonen ja T. Hallikainen

epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kär
siville henkilöille (25). Ne on todettu työläik
si, ja vaikutukset ovat jääneet valitettavan ly
hytkestoisiksi. Suuren riskin psykopaattiryh
mässä on kuitenkin saavutettu viiden vuoden
seurannan perusteella dokumentoitu väkival
takäyttäytymisen väheneminen, joka assosioi
tui hoidon aikana tapahtuneeseen PCL-R:n
ydinpsykopatiapisteiden vähenemiseen (25).
Tuoreessa katsauksessa on 11 interventiotut
kimuksen avulla pyritty selvittämään interven
tioiden aiheuttamia muutoksia kuten kortiso
lipitoisuuden, aivoalueiden aktiivisuuden ja
sydämen lyöntitiheyden vaihtelun muutoksia
mittaamalla (11). Luotettavien tulosten löytä
minen oli vaikeaa erikokoisten (N = 30–150)
aineistojen takia ja siksi, että mukana oli sekä
aikuisia että lapsia molemmista sukupuolista.
Lisäksi interventiomenetelmätkin vaihtelivat.
Samanaikaisia suotuisia käytösmuutoksia ja
neurobiologisten parametrien normalisoitu
mista havaittiin lapsilla muttei aikuisilla (11).
Psykoterapioita on tutkittu niukasti.
Cochrane-katsauksessa oli 11 tutkimusta (471
potilasta). Näistä vain kolmessa päätemuuttu
jana tarkasteltiin varsinaista persoonallisuus
häiriötä, muissa muun muassa samanaikaista
päihderiippuvuutta (26). Kognitiivis-beha
vioraalinen terapia saattaa soveltua impulsii
visuuden hillintään. Katsauksen mukaan sillä
ei kuitenkaan todettu vaikutusta, kun pääte
tapahtumana käytettiin väkivaltaisuutta. Tut
kimusta ei ole riittävästi, jotta epäsosiaalisen
persoonallisuushäiriön hoitoon voitaisiin vie
lä suosittaa mitään psykologista interventiota
(26). Toisaalta täydelliseen pessimismiinkään
ei ole aihetta (12).
Lääkehoitoja on tutkittu niukasti, joskin
psyykenlääkkeiden kaikkia ryhmiä (psykoo
si- ja mielialalääkkeet sekä rauhoittavat lääk
keet kuten bentsodiatsepiinit) on kliinisessä
työssä kokeiltu. Erityisongelmina maini
taan usein päihdeongelmaisen, itsetuhoisen
ja impulsiivisen henkilön taipumus nauttia
lääkkeensä yliannoksin tai riippuvuuksiin
alttiin henkilön takertuminen rauhoittaviin
valmisteisiin. Cochrane-katsaukseen oli löy
dettävissä kahdeksan tutkimusta, joista yh
dessäkään ei ollut päätetapahtumana seurattu
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uusintarikollisuutta (27). Keskeisenä oireena tiaan painottuneen epäsosiaalisen persoonalli
pidettävää aggressiivisuutta näytti vähentävän suushäiriön tai käytöshäiriön hoidossa aikui
epilepsialääke fenytoiini, alkoholinkäyttöä vä silla tai lapsilla.
Toivoa ei ole kuitenkaan syytä menettää.
hensi nortriptyliini ja ahdistuneisuutta bromo
kriptiini (27). Mikään näistä ei ole Suomessa Vaikeimmin oireilevat henkilöt ovat vähem
indisoitu näihin käyttötarkoituksiin eikä mi mistö tässäkin häiriössä. Aikuisen henkilön
kään niistä enää laajassa käytössä psykiatriseen tukeminen sosiaaliseen, pitkäjänteiseen ja
indikaatioon muutoinkaan. Nortriptyliininkin vastuulliseen toimintaan voi päästä alkuun
lienevät lähes korvanneet uudempien, turval liitännäissairauksien, kuten päihdeongelman,
listen masennuslääkkeiden geneeriset valmis hoidon onnistuessa. Kokemuksemme mukaan
ikääntyminen helpottaa tätä
teet. Todennäköisesti käytän
prosessia, ehkä osin keskusher
töön soveltuva, oireisiin tehoava
Keskeistä on epä
moston myöhäisen kypsymisen
yksilöllinen täsmälääkintä on
sosiaalisen henkilön
myötä. Viisainta olisi kuitenkin
vielä poikkeuksellisen kaukana
kyvyttömyys tai
kohdentaa varhaiset toimen
tulevaisuudessa. Häiriötyypin
heikko
kyky
oppia
piteet niihin lapsiin ja nuoriin,
painottuessa impulsiivisuuteen
palautteesta,
varsinjoiden kehityksen alkutaival
serotoniinin takaisinoton estä
kin rangaistuksista.
näyttää kaikkein huonoimmal
jiä voidaan kuitenkin suositella
ta. Sananlaskusta poiketen ei
(5, 17). Lääkehoitojen tehosta
varsinkaan psykopatiaan painottuvan kliinisen kannata vääntää vitsaa, koska rangaistusten
kuvan kohdalla ei ole näyttöä (17). Toisaalta teho on tässä häiriössä osoittautunut olemat
psykopaattisen taudinkuvan vallitessa saattaisi tomaksi. Johdonmukainen, reaaliaikainen pal
oksitosiini edistää prososiaalista käyttäytymistä kitseminen oikeista asioista on kirjoittajien
kliinisen kokemuksen nojalla vaikuttavampaa
ja parantaa sosiaalista kognitiota (17).
sekä alaikäisillä että aikuisilla.

Lopuksi

■

* * *
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Aikuisiän epäsosiaalisen persoonallisuushäi
riön hoidoksi on tarjottu todennäköisesti lä
hes kaikkia kliinisen psykiatrian menetelmiä.
Systemaattista tulosten mittaamista on voitu
toteuttaa huonosti, koska häiriön luonteeseen
kuuluu yhteistyökyvyn heikkous. Näin ollen
potilaat katoavat sekä hoito- että seurantakon
taktista. Erityisen selvää kirjallisuuden valossa
valitettavasti on, ettei ole tutkimusnäyttöä eikä
kokemusperäistäkään tietoa mistään hoitome
netelmästä, jolla olisi tehoa vahvasti psykopa
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SUMMARY

Antisocial personality disorder
Antisocial personality disorder (ASP), especially psychopathy as its extreme form, has provoked fear and excitement over
thousands of years. Ruthless violence involved in the disorder has inspired scientists, too. The abundance of research results
concerning epidemiology, physiology, neuroanatomy, heritability, and treatment interventions has made ASP one of the
best documented disorders in psychiatry. Numerous interventions have been tested, but there is no current treatment
algorithm. Biological and sociological parameters indicate the importance of early targeted interventions among the high
risk children. Otherwise, as adults they cause the greatest harm. The use of medications or psychotherapy for adults needs
careful consideration.
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