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Vaihdevuosien hormonihoito ei ehkäise Alzheimerin taudin kehittymistä

Hormonit ja ikääntyvän naisen muistihäiriöt

V

aihdevuosien hormonihoito on tehok kolmannen arvioidaan sairastavan dementiaa,
kain tapa lievittää tyypillisiä vaihde jonka muodoista yleisin (70 %) on Alzheime
vuosioireita, kuten kuumia aaltoja, hi rin tauti. Merkittävä osa naisista yhdistää muis
koi
lua ja unihäiriöitä. Hormonihoidolla on tinsa huonontumisen vaihdevuosiin, ja moni
useita muitakin terveyshyötyjä: se muun muas toivoo saavansa helpotusta hormonihoidosta.
sa ehkäisee osteoporoosia ja murtumia sekä
Suomalaisten hormonihoidon käyttäjien
tyypin 2 diabetesta. Oikein ajoitettuna se hi riski kuolla verisuoniperäiseen dementiaan oli
dastaa valtimonkovettumistau
pienempi kuin taustaväestön,
din kehittymistä (1).
mikä todennäköisimmin selittyy
Hormonihoidon aloiKuten kaikkiin lääkehoitoi
estrogeenin verisuonia suojaavil
tuksen tulisi perustua
hin, myös hormonihoitoon
la vaikutuksilla (9). Estrogeenin
yksilölliseen arvioon
liittyy riskejä. Riskit ylittävät
ja progesteronin keskushermos
hoidon hyödyistä ja
usein uutiskynnyksen hyötyjä
tovaikutusten on ajateltu liitty
riskeistä
herkemmin, mikä on omiaan
vän myös Alzheimerin taudin
hämmentämään sekä lääkäreitä että hoitoa tar patofysiologiaan, sillä jopa kaksi kolmasosaa
vitsevia potilaita. Niin hormonihoidon kuin Alzheimerin tautia sairastavista on naisia, ei
minkä tahansa muunkin lääkkeen aloituksen vätkä löydökset selity pelkällä miehiä pidem
tulisi kuitenkin perustua yksilölliseen arvioon mällä eliniällä. Eläintutkimuksissa estrogeenilla
hoidon hyödyistä ja riskeistä. Päätöksenteon on havaittu hyödyllisiä solutason vaikutuksia
tueksi tarvitaan laadukasta tutkimustietoa.
muistijärjestelmään (10,11). Lisäksi ennen
Tutkimustieto hormonihoidon vaikutuk aikaiseen munasarjojen toiminnan hiipumiseen
sesta muistiin ja muistisairauksiin on ollut on yhdistetty suurentunut Alzheimerin taudin
ristiriitaista. Kun joissakin epidemiologisissa riski (12). Olisikin houkuttelevaa ajatella, että
tutkimuksissa on havaittu suojavaikutus Alz ikääntyvän naisen kaikkia muistisairauksia voisi
heimerin tautia vastaan, toistaiseksi suurin sa ehkäistä jatkamalla estrogeenialtistusta vaihde
tunnaistettu tutkimus viittasi kaksinkertaiseen vuosi-iän yli.
dementiariskiin, kun naisille aloitettiin hormo
Aikaisempien tutkimusten ristiriitaa on se
nihoito yli 65 vuoden iässä (2–6). Alzheimerin litetty monin tavoin. Tutkimus
populaatiot
taudin esiintyvyyden arvioidaan kolminkertais ja hormonivalmisteet ovat olleet erilaisia.
tuvan vuoteen 2050 mennessä, mikä on lisän Monissa tutkimuksissa ei ole eroteltu eri de
nyt kiinnostusta löytää keinoja taudin ehkäi mentiatyyppejä tai dementiaa lievemmistä
syyn ja hoitoon.
muistivaikeuksista. Aiemman hormonihoidon
Muistivaikeuksien esiintyvyys lisääntyy iän raportointi on usein ollut tutkittavien muis
myötä. Jopa 60 % keski-ikäisistä naisista on tin varassa. Ristiriidan syyksi on epäilty myös
kokenut muistivaikeuksia (7,8). Varsinaisen hormonihoidon aloitusikää. Niin sanotun ik
dementian esiintyvyys tässä iässä on kuitenkin kunateorian mukaan hormonihoidon hyödyt
harvinaista. Sen sijaan yli 80-vuotiaista joka saavutetaan vain silloin, kun se aloitetaan tyy
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TAULUKKO. Vaihdevuosien hormonihoitoa käyttäneiden naisten riski sairastua Alzheimerin tautiin. Tutkimukseen otettiin 84 739 Alzheimerin taudin diagnoosin saanutta suomalaista naista ja yhtä monta ikä- ja asuinpaikkavakioitua verrokkia, joilla ei ollut diagnoosia (14).
Hormonihoitotyyppi

Kerroinsuhde (95 %:n luottamusväli)

p-arvo

1,09 (1,05–1,14)1
1,17 (1,13–1,21)1
0,99 (0,96–1,01)

< 0,005
< 0,005
0,33

0,89 (0,69–1,15)
1,31 (0,93–1,87)
0,88 (0,74–1,06)

0,38
0,13
0,18

1,02 (0,92–1,13)
1,00 (0,86–1,15)
1,10 (1,00–1,20)

0,67
0,98
0,05

1,13 (1,03–1,25)
1,35 (1,07–1,72)
1,19 (0,95–1,50)

0,01
0,01
0,13

1,20 (1,10–1,30)
1,32 (1,08–1,60)
1,36 (1,10–1,69)

< 0,005
0,006
< 0,005

Pelkkä estrogeeni
Yhdistelmähoito2
Vaginaalinen estrogeeni
Hormonihoidon aloitusikä ja hoidon kesto
Alle 60-vuotiaana aloittaneet
Pelkkä estrogeeni
< 3 vuotta
3 – < 5 vuotta
5 – < 10 vuotta
Yhdistelmähoito
< 3 vuotta
3 – < 5 vuotta
5 – < 10 vuotta
Vähintään 60-vuotiaana aloittaneet
Pelkkä estrogeeni
< 3 vuotta
3 – < 5 vuotta
5 – < 10 vuotta
Yhdistelmähoito
< 3 vuotta
3 – < 5 vuotta
5 – < 10 vuotta

1 Arviolta 9–18 lisätapausta vuosittain kymmenentuhannen 70–80-vuotiaan naisen joukossa
2 Estrogeeni ja jaksoittainen tai jatkuva keltarauhashormonivalmiste

pillisessä vaihdevuosi-iässä, mielellään kymme
nen vuoden kuluessa menopaussista, kun taas
myöhempi aloitus voi olla haitallista. Sydän- ja
verisuonitautien osalta ikkunateoriasta on jo
vahvaa näyttöä (1,13).
Selvitimme vuosina 1999–2013 Alzheimerin
taudin diagnoosin (Kelan myöntämä lääkekor
vausoikeus) saaneiden 84 739 vaihdevuosiikäisen naisen hormonihoidon käyttöä (14).
Näille naisille valittiin vastaava määrä ikä- ja
asuinpaikkavakioituja verrokkeja, joilla ei ollut
Alzheimerin taudin diagnoosia. Havaitsimme,
että sekä systeemisen estrogeenihoidon että
estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidon käyt
töön liittyi yleisesti hieman suurentunut Alz
heimerin taudin riski (TAULUKKO). Riski oli suu
rin, jos hormonihoito oli aloitettu vähintään 60
vuoden iässä. Sitä nuorempana aloittaneiden
enintään kymmenen vuoden käyttöön ei liitty
nyt riskiä tai suojavaikutusta. Pelkkää estrogee
nihoitoa tai yhdistelmähoitoa käyttäneiden vä
lillä tai eri hoidoissa käytettävien progestiinien
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välillä ei todettu tilastollisia eroja. Emättimeen
asetettavan paikallisestrogeenin käyttöön ei liit
tynyt Alzheimerin taudin riskiä.
Epidemiologiseen tutkimusasetelmaan liit
tyy aina epävarmuustekijöitä, kuten se, että
tutkittavia ei ole mahdollista vakioida kaik
kien Alzheimerin taudin riskitekijöiden osal
ta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin
osoitettu, etteivät suomalaiset hormonihoidon
käyttäjät eroa merkittävästi muusta naisväestös
tä koulutuksensa, sosioekonomisen asemansa
tai kardiovaskulaaristen riskitekijöidensä kan
nalta (15,16). Epidemiologisissa tutkimuksis
sa yhteydet eivät kerro suorasta syysuhteesta.
Toisaalta riittävän suuri satunnaistettu lume
kontrolloitu tutkimusasetelma hormonihoidon
vaikutuksesta Alzheimerin taudin riskiin ei käy
tännössä ole mahdollinen, joten tutkimustieto
tulee suurelta osin epidemiologisista tai trans
lationaalisista tutkimuksista.
Pitäisikö hoitokäytäntöjä muuttaa uusien
tutkimustulostemme myötä? Vaihdevuosien

aiheuttamat muutokset unen laadussa ja mieli
alassa voivat heikentää kognitiivisia toimintoja,
ja näihin oireisiin hormonihoidosta sekä tarvit
taessa muistakin lääke- tai lääkkeettömistä hoi
doista on apua. On hyvä muistaa, että vaihde
vuosioireisiin liittyvien unihäiriöiden tehokas
hoito ei ole pitkäaikainen unilääkkeiden käyttö
vaan hormonihoito. Tutkimuksemme osoittaa,
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että hormonihoidosta ei ole hyötyä Alzhei
merin taudin ehkäisyssä eikä hoitoa siis pidä
aloittaa tai käyttöä pitkittää tämän käyttöaiheen
vuoksi. Nykyisiä hoitokäytäntöjä ja suosituksia,
joiden mukaan hormonihoito aloitetaan alle
60-vuotiaille elämänlaatua merkittävästi huo
nontavien vaihdevuosioireiden hoitoon, ei ole
syytä muuttaa.
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