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Liikahikoilu
Liikahikoilu voi olla paikallista tai yleistynyttä.
Yleistynyt liikahikoilu on usein sekundaarista,
ja sen taustalta voi löytyä endokrinologisia,
metabolisia, neurologisia ja kardiorespiratorisia sairauksia. Se voi liittyä myös infektioihin,
kasvaimiin tai lääkkeisiin (Kiilavuori ja Tiitinen 2007). Paikallinen liikahikoilu on useimmiten idiopaattista, ja sitä esiintyy tavallisesti
kainaloissa, kämmenissä, jalkapohjissa ja pään
alueella. Sen taustalla on perinnöllinen alttius
30–50 %:lla potilaista. On arvioitu, että noin
prosentti väestöstä kärsii paikallisesta liikahikoilusta (Pitkänen ja Kartamaa 2005).
Sympaattisen hermoston säätelemät ekkriiniset hikirauhaset vastaavat hienerityksestä.
Niitä esiintyy koko keholla, mutta eniten niitä
on jalkapohjissa, kämmenissä, kainaloissa ja
kasvoilla. Botuliinin vaikutus perustuu asetyylikoliinin erityksen estoon ekkriinisten hikirauhasten preganglionaarisissa synapseissa.
Paikallisen liikahikoilun hoitokeinoina on
entuudestaan käytetty alumiinisuoloja sisältäviä antiperspirantteja, iontoforeesia, sisäisistä
lääkkeistä muun muassa antikolinergejä sekä
kirurgisina hoitoina hikirauhasten poistoa ja
transtorakaalista sympatektomiaa (Kiistala
2000). Botuliinia on käytetty paikallisen liikahikoilun hoidossa noin 15 vuoden ajan.
Suomessa aineen virallinen käyttöaihe on kainaloiden liikahikoilu. Monissa kansainvälisissä katsauksissa ja hoitosuosituksissa esitetään
botuliinin käyttöä myös muiden alueiden kuten kämmenien, jalkapohjien ja päänalueen
vaikeaan liikahikoiluun (Lowe ym. 2004, Solish ym. 2007, Grunfeld ym. 2009).
A-tyypin botuliini on osoitettu tehokkaaksi
ja turvalliseksi hoidoksi kainaloiden liikahikoilussa kolmessa laajassa lumekontrolloidussa
kaksoissokkotutkimuksessa. Lisäksi on julkaistu useita eteneviä lumekontrolloituja tutki-

muksia, joissa on käytetty pienempää aineistoa.
A-tyypin botuliinilla on saavutettu hienerityksen vähenemisen lisäksi selvä elämänlaadun
paraneminen (Nauman ym. 2003, Lowe ym.
2007, Grunfeld ym. 2009). Tutkimusten mukaan botuliinipistosten vaikutus alkaa viikon
kuluessa ja annetun hoidon vaikutus kestää
4–10 kuukautta, tavallisesti 6–7 kuukautta.
Vaikutuksen heikennyttyä voidaan pistoshoito toistaa tehon kärsimättä. Haittavaikutukset
kainaloiden pistoshoidossa ovat hyvin vähäisiä. Paikallisista pistoksista voi tulla mustelma.
Kipu on yleensä lievää, mutta tarvittaessa voidaan käyttää paikallisesti puuduttavaa voidetta. Kompensatorinen hikoilu ja neutraloivien
vasta-aineiden muodostuminen ovat hyvin
harvinaisia ilmiöitä (Lowe ym. 2004).
B-tyypin botuliinista kainaloiden liikahikoilun hoidossa on muutamia tutkimuksia,
ja aine näyttää olevan tehokas. Systeemisinä
haittavaikutuksina on kuitenkin esiintynyt
suun kuivumista, akkommodaatiohäiriöitä,
silmien kuivumista ja flunssan kaltaisia oireita
jopa kolmanneksella hoidetuista (Bauman ja
Halem 2004).
Botuliinin käytöstä kämmenten liikahikoilussa ei ole niin laajoja tutkimusaineistoja kuin
kainaloiden hikoilussa. A-tyypin botuliinilla
saavutetut hoitovasteet ovat olleet 80–90 %:n
luokkaa. Vaikutuksen kesto on ollut noin kuusi kuukautta (4–12 kk). Haittavaikutuksina on
esiintynyt muutamassa viikossa ohimenevää
lihasheikkoutta ja hienomotoriikan kömpelyyttä kämmenissä. Subepidermaalinen pistos on suositeltavampi kuin subkutaaninen,
jotta vaikutus lihaksiin jäisi vähäisemmäksi
(Lowe ym. 2002, Grunfeld ym. 2009). Koska
kämmeniin ja sormiin pistäminen on hyvin
kivuliasta, on kivun lievityksenä käytetty paikallisesti puuduttavia voiteita, kylmäanalgesiaa
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sekä johtopuudutusta ja laskimopuudutusta.
Käytännössä paikallispuudutevoiteella ei saada aikaan riittävää kivunlievitystä. Kontaktikylmähoito nestetypellä tai ranteen hermoihin annettava johtopuudutus lievittävät kipua
tehokkaammin. Nestetyppijäädytyksessä liian
pitkä kontakti voi aiheuttaa rakkulan (Pitkänen ja Kartamaa 2005). Toistuvaan johtopuudutukseen saattaa liittyä hermovaurion riski.
Puudutukseen perehtyminen ja huolellinen
tekniikka ovat tärkeitä seikkoja (Hayton ym.
2003, Campanati ym. 2004).
Tutkimuksia B-tyypin botuliinin tehosta
kämmenten liikahikoilussa on niukasti, ja kä
sien lihasheikkouden lisäksi aineen käyttöön on
liittynyt runsaasti systeemisiä autonomisen hermoston haittavaikutuksia (Baumann ym. 2005).
Jalkojen liikahikoilun hoito botuliinipistoksin on vaikeampaa jalkapohjan paksun keratiinikerroksen ja tiheän hermotuksen vuoksi.
Kontrolloimattomissa potilasmääriltään pienissä tutkimuksissa A-tyypin botuliinilla on osoitettu olevan hikoilua vähentävää tehoa. Hoitovaikutuksen kesto on ollut noin kuusi kuukautta, mutta usein vaikutus on ollut lyhyempi kuin
kämmeniä hoidettaessa. Haittavaikutukset liittyvät pistoksiin, ja kipu on niistä vaikein. Sen
vuoksi johtopuudutus on tarpeellinen (Campanati ym. 2007, Grunfeld ym. 2009).
Otsan ja pään alueen liikahikoilun hoidosta
A-tyypin botuliinilla on saatu hyviä tuloksia
muutamissa potilasmääriltään pienissä sarjoissa. Hoitovasteet ovat kestäneet yli viiden kuukauden ajan, pisimmillään jopa 27 kuukautta.
Pistoksia on annettu otsan alueelle senttimetri
kulmakarvoista ylöspäin aina takaraivolle asti.
Haittavaikutuksena on ollut ohimenevää otsan
rypistyksen heikkoutta (Böger ym. 2000, Kinkelin ym. 2000, Anders ym. 2008).
Korvasylkirauhasen leikkauksesta voi seurata n. auriculotemporaliksen vaurio, jolloin
syljenerityksen stimuloituessa ilmaantuu liikahikoilua leikatun puolen poskelle, leukakulmaan sekä kaulan ja korvan alueelle. Tätä
Freyn oireyhtymäksi kutsuttua makuhikoilua
on hoidettu menestyksekkäästi A-tyypin botuliinilla, ja botuliinipistoksia onkin suositeltu
ensisijaiseksi hoitomuodoksi oireista kärsiville
potilaille (Lowe ym. 2004). Hoidon vaikutus

on kestänyt 8–17 kuukautta, ja haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä. Riski kasvojen epäsymmetriasta on olemassa, mikäli pistokset
annetaan lähelle suupieltä tai silmää. Myös Btyypin botuliinin käytöstä Freyn oireyhtymän
hoidossa on saatu suotuisia tuloksia (Helmstaedter ym. 2008, Cantarella ym. 2010).
Botuliinin käytöstä monien eri alueiden
liikahikoilun hoidossa on julkaistu tapausselostuksia. Aineella on hoidettu menestyksekkäästi nenän alueen, nivusten ja pakaravaon
liikahikoilua. Botuliinihoidosta on saatu apua
joihinkin liikahikoilusta ja kosteudesta paheneviin ihosairauksiin, esimerkiksi dyshidroottiseen ekseemaan ja Hailey-Haileyn tautiin
(Barankin ja Wasel 2006, Geddoa ym. 2008,
Heymann 2008).
Eri botuliinivalmisteiden annokset eivät ole
samoja. Valmisteen mukaan annos on ollut
joko 50 yksikköä (onabotulinumtoksiini A)
tai 100–200 yksikköä (abobotulinumtoksiini
A) kainaloa kohti. Kämmenien ja sormien hoidossa annos on tavallisesti 100 yksikköä kättä
kohti, ja jalkojen hoidossa annossuosituksena
on ollut 150 yksikköä jalkapohjaa kohden käytettäessä lääkettä, joka edellyttää pienempää
ekvivalenttiannosta. Annosta voidaan säätää
liikahikoilun vaikeusasteen mukaan. Tarvittaessa sitä voidaan myös suurentaa, ellei riittävää
vastetta saada aikaan tavanomaisilla annoksilla
(Solish ym. 2007). Muiden liikahikoilusta kärsivien alueiden hoidossa annos on yksilöllinen
hoidettavan alueen koon ja hikoilun vaikeusasteen mukaan. Hikoilevan alueen laajuuden
voi selvittää niin sanotulla hikitestillä (Minorin testi) (Pitkänen ja Kartamaa 2005).
Paikallisen liikahikoilun hoidossa alumiini
suolojen käyttö on kuitenkin lähes aina ensisijainen hoito. Kämmenten ja jalkapohjien
liikahikoilussa iontoforeesi on käyttökelpoinen, mikäli alumiinisuolat eivät tehoa. Myös
muiden paikallisten alueiden hoitamista voi
kokeilla alumiinisuoloilla. Vaikeissa tapauksissa botuliini on suositeltava hoito kainalohikoiluun ja usein myös kämmenten liikahikoiluun.
Muiden alueiden hoidot on harkittava tapauskohtaisesti. ■
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