
https://helda.helsinki.fi

Lääkepäänsärky - vieroitus vai estolääkitys?

Artto, Ville

2020

Artto , V 2020 , ' Lääkepäänsärky - vieroitus vai estolääkitys? ' , Suomen lääkärilehti ,

Vuosikerta. 75 , Nro 43-44 , Sivut 2257-2257 . <

https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL432020-2257.pdf >

http://hdl.handle.net/10138/321379

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



pääkirjoitus | tiede

Lääkepäänsärky on paradoksaalinen ilmiö, jos-
sa liiallinen kipu- ja kohtauslääkkeiden käyttö 
johtaa päänsärkyongelman vaikeutumiseen. 
Sen ajatellaan olevan merkittävin yksittäinen ul-
koinen syy migreenin kroonistumiseen (1). Lää-
kepäänsärky ei ole mikään harvinaisuus, sillä 
sen esiintyvyys on väestötasolla maailmanlaa-
juisesti 1–2 %.

Lääkepäänsäryn ehkäiseminen on mielek-
käämpää kuin jo syntyneen vahingon hoito. 
 Sekä potilaiden että terveydenhuollon ammatti-
laisten tietoisuuden lisääminen on keskeistä. 
Lääkepäänsärkypotilaiden hoidossa jo pelkän il-
miöstä kertomisen on osoitettu vähentävän 
päänsäryn määrää (2). 

Hoitokäytännöt ovat vaihdelleet, mutta hoi-
don kulmakivenä on perinteisesti 1–2 kuukau-
den kohtauslääkevieroitus (1). Kiistanalaista on, 
tulisiko migreenin estolääkitys aloittaa samalla 
vai vasta vieroituksen jälkeen, jolloin päänsär-
kyjen luonne ja aktiivisuus voisi olla selkeäm-
min tiedossa. Ymmärrettävästi suurin osa poti-
laista kokee pelkän ajatuksenkin elämästä 
 ilman kohtauslääkeitä tuskalliseksi – varsinkin 
jos tilalle ei voi tarjota muuta kuin lupauksen 
mahdollisesti paremmasta voinnista jatkossa. 
Monet potilaat kokevat myös huonoa omatun-
toa kyvyttömyydestään rajoittaa kohtauslääkkei-
den käyttöä. 

Migreenin estoon perinteisesti käytettyjen 
epäspesifisten estolääkitysten on ajateltu olevan 
teholtaan vaatimattomia komplisoituneissa 
 tilanteissa. Sen sijaan uusien CGRP-vasta- 
aineiden (3,4) ja botuliinitoksiinin on osoitettu 
tehoavan myös lääkepäänsäryn kroonistamaan 
migreeniin (5). 

Tuore tanskalaistutkimus tuo lisävaloa eri-
laisten lähestymistapojen vaikutuksista (6). 
 Lähes päivittäisestä päänsärystä kärsivät lääke-
päänsärkypotilaat arvottiin kolmeen hoitoryh-
mään. Hoitona oli joko 1) kahden kuukauden 
lääkevieroitus, 2) lääkevieroitus ja estolääkityk-
sen aloitus tai 3) estolääkityksen aloitus ja lää-
kepäänsärystä lyhyesti kertominen. Kaikissa 
ryhmissä päänsärkytilanne oli kuuden kuukau-
den kohdalla huomattavasti parempi kuin läh-

tötilanteessa. Hoitoryhmien väliset erot olivat 
vähäisiä, mutta tutkijoidenkin yllätykseksi eni-
ten kohentumista tapahtui estolääkityksen ja 
vieroituksen yhdistelmällä ja vähiten pelkällä 
vieroituksella. Kohtauslääkkeiden käyttö väheni 
lyhyellä aikavälillä eniten lääkevieroitusryhmis-
sä, mutta kuuden kuukauden kohdalla kolmen 
hoitoryhmän välillä ei todettu tilastollisesti mer-
kitseviä eroja.  

Huomionarvoista on se, että pelkkä estolääki-
tyksen aloittaminen ei johtanut ainakaan huo-
nompaan lopputulokseen kuin potilaalle usein 
hyvin epämiellyttävä lääkevieroitus. Lisäksi on 
huomattava, että tutkimuksessa estolääkityksi-
nä käytettiin nyt jo hieman vanhanaikaisilta 
tuntuvia epäspesifisiä valmisteita. Oletettavasti 
estolääkeryhmän hoitotulokset paranisivat enti-
sestään nyt CGRP-vasta-aineiden aikakaudella. 

On varmasti edelleen tilanteita, joissa huolel-
lisesti suunniteltu ja ajoitettu lääkevieroitus on 
paikallaan, mutta uusien tulosten valossa esto-
lääkitys on syytä aloittaa ilman viivettä lääke-
päänsärkyä hoidettaessa. Toisaalta aiempaa 
 useammin ensimmäisenä kokeiltava hoitostra-
tegia voisi sittenkin olla pelkkä migreenin esto-
lääkityksen optimoiminen ja kohtauslääkkeiden 
liikakäytön ongelmista kertominen, jolloin poti-
laat säästyisivät usein viikoiksi kipuja lisäävältä 
ja toimintakykyä heikentävältä vieroitukselta. ●
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