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Ovatko hyödyt ja haitat tasapainossa?

Psyykenlääkkeet Alzheimerin taudin hoidossa

V

heimerin taudin diagnoosia (4,5,6). Kaikkien
psyykenlääkkeiden osalta suurin tiheys käytön
aloituksessa oli vuoden kuluessa Alzheimerin
taudin diagnoosista (KUVA).
Psyykenlääkkeiden teho käytösoireiden hoidossa on sangen rajallinen (7,8). Eniten näyttöä
on toisen polven psykoosilääkkeistä erityisesti
aggressio- ja vainoharhaisuusoireisiin, joihin
näiden lääkkeiden teho on kohtalainen (8). On
tosin huomattava, että valtaosa tutkimuksista on tehty vanhainkodeissa ja että lääkehoito
tehosi kotona asuviin potilaisiin huonommin
kuin laitoksessa asuviin. Myös masennuslääkkeiden osalta tutkimusnäyttö tehosta on sangen
vähäistä (8). Näyttää siltä, että SSRI-lääkkeet
vähentävät kiihtyneisyys- ja psykoosioireita
(8,9). Sen sijaan Suomessa yleisimmin käytettyjä psyykenlääkkeitä eli bentsodiatsepiineja
ei suositella käytettäväksi kuin kriisitilanteissa,
koska niiden tehosta käytösoireisiin ei ole näyttöä. Osaan käytösoireista, kuten vaelteluun tai
huutamiseen, ei psyykenlääkkeillä ole saatu vastetta (10). Psyykenlääkkeitä tulisi käyttää vain,
kun muut hoidolliset ja lääkkeettömät hoitokeinot on käytetty (8). Poikkeuksena ovat vain
vaikea masennus, psykoosi ja aggressio, joihin
voi liittyä itsen tai toisten vahingoittamista.
Psyykenlääkkeiden käytöstä voi aiheutua
vakavia haittoja. Psykoosilääkkeiden käyttöön
liittyy suurentunut kuolemanvaara (11,12).
Tätä 1,6–1,7-kertaista kuolemanvaaraa Euroo
pan lääkevirasto pitää psykoosilääkkeiden
ryhmäominaisuutena, jossa ensimmäisen ja toisen polven lääkkeiden välillä ei ole eroa (13).
Vakava haitta on myös sydän- ja verenkierto
tapahtumien vaara (14). Kaatumistapaturmien
vaara ja kaatumisista aiheutuneet murtumat,
kuten lonkkamurtumat, liittyvät kaikkiin psyykenlääkkeisiin (15–18).

uonna 2015 Suomessa oli 70 357 henkilöä, joilla oli Alzheimerin taudin
lääkkeiden eli koliiniesteraasin estäjien
(donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini)
sekä memantiinin peruskorvausoikeus. Heistä
89 % oli vähintään 75-vuotiaita ja alle 2 % alle
65-vuotiaita. Todellinen Alzheimerin tautia
sairastavien määrä on selvästi suurempi, kun
laitoshoidossa asuvat huomioidaan. Korkea ikä
on merkittävin Alzheimerin taudin vaaratekijä.
Se käsittää ikääntymisen aiheuttamien muutosten ja elämän aikana kertyneiden vaaratekijöiden kokonaisuuden. Vuonna 2015 suomalaisista 1,1 miljoonaa oli täyttänyt 65 vuotta, ja
heistä lähes puoli miljoonaa oli 75 vuotta täyttäneitä, joten meillä on suuri ja edelleen suureneva Alzheimerin taudin vaarassa oleva iäkäs
väestö. Ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa
tarvitsevista iäkkäistä valtaosa tarvitsee hoivaa
muistisairautensa vuoksi.
Tutkimuksemme mukaan Alzheimerin tautia
sairastavilla on hyvin yleisesti psyykenlääkitys
(1). Ensimmäisen vuoden aikana Alzheimerdiagnoosista yli puolet käytti jotain psyykelääkettä. Yleisimmin käytetty lääkeryhmä olivat
bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet,
joita käytti lähes joka kolmas. Lisäksi joka viides käytti psykoosilääkkeitä ja useampi kuin
joka neljäs masennuslääkkeitä. Ero Alzheimerin
tautia sairastamattomiin oli psykoosilääkkeiden
osalta kuusinkertainen ja masennuslääkkeiden
osalta kolminkertainen. Psyykenlääkkeitä myös
käytetään pitkiä aikoja, sillä psykoosilääkkeiden
käyttäjistä yli puolet käytti niitä yli vuoden ajan
ja bentsodiatsepiinien käyttäjistä kaksi kolmasosaa käytti niitä yli puolen vuoden ajan (2,3).
Lisäksi masennus- ja psykoosilääkkeiden sekä
bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten valmisteiden käyttö aloitetaan jopa vuosia ennen Alz429
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KUVA. Psyykenlääkkeiden käytön aloitus Alzheimerin taudin diagnoosiajankohtaan nähden Alzheimerin tautia
sairastavilla (AT) sekä kaltaistetuilla verrokeilla (ei AT:ta) (4–6).

Kliinisessä työssä haasteena on huolehtia
siitä, ettei potilas jatka käytösoireeseen aloitettua lääkehoitoa oireen lievennyttyä tai hävittyä
kokonaan. Cochrane-katsauksen mukaan psykoosilääkkeen käytön lopettaminen ei pahenna
käytösoireita (19). On kuitenkin muistettava,
että psyykenlääkkeen, erityisesti bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten valmisteiden, pitkäaikaisen käytön lopettaminen on tehtävä asteittain ja riittävän pitkän ajan kuluessa.
Oireenmukaisen hoidon aloittaminen psyykenlääkkeillä jo ennen Alzheimerin taudin
diagnoosia voi olla merkki oireilusta ennen
diagnoosia ja siten diagnoosin viivästymisestä,
mutta myös psyykenlääkekeskeisestä hoitokulttuurista. Lääkehoidon keskeisin periaate
on, että sen pitää tuottaa potilaalle hoidollista
hyötyä ja mahdollisimman vähän haittoja. Tätä
ei useinkaan saavuteta hoidettaessa dementoituneita potilaita psyykenlääkkeillä. Lisäksi
potilaiden kokemat haitat voivat romahduttaa
heidän terveydentilansa ja johtaa jopa kuolemaan tai myös ennenaikaisesti ympärivuorokautiseen hoitoon. Psyykenlääkkeiden käytön
rajoittaminen vain hankalimpiin tilanteisiin ja
lyhytkestoiseen käyttöön vähentäisi lääkehaittoja ja siten myös potilaan ja yhteiskunnan kustannuksia. Käytösoireiden tärkein lääkkeetön
hoitokeino on hyvä, oireiden syitä selvittävä
S. Hartikainen ja H. Taipale

kliininen tutkimus. Sitä täydennetään ensisijaisesti hyvällä perushoidolla, omaisten tukemisella, epäasiallisen lääkehoidon purkamisella
sekä liikunnalla ja virkistystoiminnalla (10).
Lääkkeettömiä hoitokeinoja suositellaan,
mutta niiden kehittäminen ja siirtäminen käytäntöön on jäänyt lääkehoidon varjoon. Lääketeollisuus tuottaa tutkimusta lääkkeiden
hyödyistä ja markkinoi niitä tehokkaasti. Voimavarojen siirto lääkehoidosta ja sen haittojen
hoidosta lääkkeettömien hoitokeinojen kehittämiseen sekä siirtämiseen arjen hoitokäytäntöön onkin tarpeen. Suureneva muistisairaiden
joukko ansaitsee hyvän hoidon myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.
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