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NÄIN HOIDAN

Tiina Talaslahti, Risto Vataja, Milena Ginters ja Hannu Koponen

Muistisairauspotilaan vaikeiden
käytösoireiden lääkehoito
Muistisairauksiin liittyvät käytösoireet kuormittavat potilasta, omaisia ja hoitavia henkilöitä jopa enemmän kuin muisti- ja päättelytoimintojen häiriöt. Lääkkeettömät hoidot ovat käytösoireiden hoidossa ensi
sijaisia, ja lievät käytösoireet voivat myös rajoittua itsekseen. Muistisairauksien käytösoireiden lääkehoito perustuu muistisairauslääkkeisiin, mutta koska niiden teho ja vaikutus saattavat joissain tapauksissa
ilmaantua viikkojen viiveellä, voi muukin lääkitys olla tarpeen. Vaikeimmissa psykoosi- ja masennus
tiloissa sekä agitaation yhteydessä myös masennus- ja psykoosilääkityksen käyttö voi siten olla perusteltua. Käytettävät masennus- ja psykoosilääkeannokset ovat pieniä, ja lääkevalinnassa tulee ottaa huo
mioon mahdolliset haittaoireet ja potilaan muu lääkitys. Lääkehoidon siedettävyyttä ja tarvetta tulee
seurata säännöllisesti. Lääkehoidon lopetuspäätös perustuu yksilöityyn potilaskohtaiseen arviointiin.

M

uistisairauksiin liittyvät käytösoireet
ovat tavallisia, ja niitä esiintyy jossakin vaiheessa 90 %:lla muistisairauksia sairastavista (TAULUKKO 1) (1). Erityisesti
nopeasti kehittyvät oireet (esimerkiksi äkillinen sekavuus) tai vaikeat käytösoireet, kuten
psykoosioireet sekä agitaatio, koetaan usein
hankalina ja jopa kognitiivisia oireita merkittävämpinä. Masennus- ja ahdistusoireet vaikuttavat oleellisesti muistisairauspotilaan elämänlaatuun ja heikentävät omatoimista päivittäistä
selviytymistä. Käytösoireiden vaikeus saattaa
vaihdella, ja esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireet voivat lievittyä seurannassa. Toisaalta
agitaatio- ja psykoosioireet ovat osalla potilaista pitkäkestoisempia ja voivat vaikeutua muistisairauden etenemisen myötä (2).
Käytösoireiden hoitoa on tarkasteltu kahdessa tuoreessa katsauksessa niin muistisairaus
lääkehoitojen kuin lääkkeettömienkin hoitojen
osalta (3,4). Muistisairauslääkkeiden tehoa
käytösoireisiin on kuitenkin pidetty vähäisenä (5). Siksi myös psyykenlääkkeitä voidaan
tarvita erityisesti vaikeimpien käytösoireiden
hoidossa, mikäli lääkkeettömillä hoidoilla tai
muistisairauslääkkeillä ei ole saavutettu riittävää vastetta (KUVA) (6).
Duodecim 2019;135:2106–12

Muistisairauspotilaalla voi esiintyä saman
aikaisesti useita eri käytösoireita, mutta masennus- ja psykoosilääkkeitä käytettäessä pyritään löytämään keskeiset ydinoireet, joihin
halutaan vaikuttaa. Lääkevalinnassa otetaan
huomioon potilaan somaattiset sairaudet, muu
lääkehoito ja mahdolliset yhteisvaikutukset
sekä potilaan muistisairauteen liittyvät mahdolliset lääkehoitoherkkyydet, kuten Parkinsonin
tautiin ja lewynkappaletautiin liittyvä ekstrapyramidaalioireherkkyys. Käytettävään lääkeannokseen vaikuttavat ikääntymiseen liittyvät
lääkeaineenvaihdunnan muutokset, ja pienten
TAULUKKO  1. Keskeisimmät hoitoa edellyttävät muistisairauksien käytösoireet.
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Aggressiivisuus: itseen tai ympäristöön kohdistuvaa
uhkaavaa tai avoimen vihamielistä sanallista tai fyysistä
käyttäytymistä
Agitaatio: oirekokonaisuus, johon liittyy ahdistusta ja
motorista levottomuutta
Apatia: aloitteellisuuden väheneminen ja tunteiden
latistuminen
Masennus: surumielisyytenä tai ärtyneisyytenä ilmenevä
mielialamuutos, johon voi liittyä mielihyväkokemuksen
menetystä, toivottomuutta tai syyllisyysajatuksia
Psykoosi: muistisairauksiin liittyvät aistiharha- tai harhaajatusoireet, jotka voivat ilmetä esimerkiksi näköharhoina

Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

Arvioi kognitiivisen häiriön vaikeus (MMSE- ja CERAD-testit)
Koliiniesteraasin
estäjä

Lievä
Keskivaikea

Keskivaikea
Vaikea

Koliiniesteraasin
estäjä, memantiini

Lääkkeettömät hoidot
Käytösoireiden tarkempi analyysi

(Neuropsykiatrinen testi, geriatrian depressioasteikko,
Beckin masennustesti, Cornellin masennusasteikko)

Masentunut

Apaattinen

Psykoottinen

Agitoitunut

Masennuslääke
esim. SSRI-lääke,
venlafaksiini,
mirtatsapiini
Sähköhoito

Koliiniesteraasin
estäjä

Toisen polven psykoosilääke 4-6 viikon ajan.
Jos ei vastetta, vaihda
muuhun toisen polven
psykoosilääkkeeseen.

SSRI-lääke
Toisen polven psykoosilääke
Valproiinihappo
Okskarbatsepiini
Bentsodiatsepiini
harkiten (loratsepaami,
oksatsepaami)
Tratsodoni
Sähköhoito

Ei vastetta yksilääkehoitoon: yhdistä eri ryhmien lääkkeitä, esim.
agitaation hoitoon toisen polven psykoosilääke + valproiinihappo
Vahvista lääkkeettömiä hoitoja
Käytä suositusannoksia, arvioi tehoa ja haittoja
Arvioi riskitekijöitä lääkityksen osalta
Harkitse sähköhoitoa
Arvioi psyykenlääkkeen tarve viimeistään 3-4 kk:n kuluttua
KUVA. Muistisairauksiin liittyvien vaikeiden käytösoireiden hoitopolku (6). CERAD = The Consortium to Establish a Registry
for Alzheimer's disease, MMSE = Mini-Mental State Examination, SSRI = serotoniinin takaisinoton estäjä

lääkeannosten käytön lisäksi myös pitoisuusmääritykset voivat auttaa lääkehoidon toteuttamisessa.
Keskeisimpien käytösoireiden eli masennuksen, psykoosien, apatian ja agitaation lääkehoitoon liittyy erityiskysymyksiä tilanteissa, joissa
lääkkeettömien hoitojen ja tavanomaisen muistisairauslääkityksen rinnalle joudutaan harkitsemaan muitakin hoitomuotoja. Unihäiriöitäkin voidaan hoitaa.

Muistisairauspotilaan masennus
Masennus on muistisairauspotilaiden joukossa
noin kaksi kertaa yleisempää kuin muussa van-

husväestössä. Sen tunnistaminen saattaa olla
vaikeaa, koska esimerkiksi apatiaoire voidaan
sekoittaa masennukseen ja toisaalta masennukseen liittyvä ärtyneisyys voi jättää muut masennusoireet taka-alalle (7). Tämän vuoksi kliinisen psykiatrisen tutkimuksen yhdistäminen eri
lähteistä saatuihin taustatietoihin ja arviointiasteikkojen käyttöön voi helpottaa diagnoosiin
pääsyä (8).
Muistisairautta sairastavista potilaista jopa
50 %:lla on masennusjakso tai merkittäviä masennusoireita jossain taudin vaiheessa. Muistisairauksien yhteydessä esiintyvä masennus voi
liittyä alkavaan muistisairauteen tunne-elämää
säätelevien rakenteiden vaurioituessa, mutta
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myös muistisairauden toteamiseen ja toiminta
kyvyn heikkenemiseen liittyvä psykologinen
kriisi voi aiheuttaa masennuksen. Myös mahdolliset aikaisemmat masennusjaksot lisäävät
muistisairauteen liittyvän masennuksen riskiä.
Muistisairauteen liittyvät muutokset hermoverkoissa voivat heikentää lääkevastetta.
Muisti
sairauspotilaiden masennuksen hoitotutkimuksiin osallistuneiden potilaiden oireisto
on ollut usein lievä, mikä yhdessä edellä mainitun heterogeenisuuden kanssa on johtanut
tilanteeseen, jossa masennuslääkehoidon tehoa
ei ole selvästi voitu osoittaa (9). Osa lieväoireisista masennustiloista väistyy itsekseen, mutta
noin 25–30 %:lla potilaista masennus on vaikea. Heidän masennuslääkityksensä tulee kyseeseen, mikäli lääkkeettömät hoidot ja muistisairauslääkitys eivät ole osoittautuneet riittäviksi. Masennuslääkehoito on perusteltua myös
silloin, kun potilaalla on masennukseen liittyvä
merkittävä toiminnallinen haitta ja mahdollisesti nuorempana sairastettujen masennusjaksojen lääkehoitovaste on ollut hyvä (5).
Masennuslääkitys on nykyisin mahdollista
ilman antikolinergisia haittoja, kunhan lääke
valintaan kiinnitetään huomiota. Maha-suoli
kanavan verenvuotoriski on vähäinen käytettäessä serotoniinijärjestelmään vaikuttavia serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI-lääkkeet),
mutta se on otettava huomioon varsinkin, jos
potilaalla on muita vuotoriskiä lisääviä lääkityksiä tai sairauksia.
Hyponatremiariski liittyy useimpiin tavallisesti käytettäviin masennuslääkkeisiin ja on
suurimmillaan ensimmäisten hoitoviikkojen
aikana. Masennuslääkkeen vaihtamista tai lopettamista on harkittava, kun plasman natriumpitoisuus on 120–130 mmol/l tai kun potilaalla
on hyponatremiaan viittaavia oireita, kuten huimausta, päänsärkyä tai lihasheikkoutta. Hyponatremian toteamiseksi plasman natriumpitoisuuden mittaus ennen masennuslääkityksen
aloitusta ja 1–3 viikkoa aloituksen jälkeen on
perusteltua.
Masennuslääkkeisiin ei liity ylikuolleisuutta
(10,11). Tämä on merkittävää, koska vaikeasta
vakavasta masennustilasta kärsivien potilaiden
masennuslääkehoidon tarvittava kesto on noin
6–12 kuukautta. Tavallisimmin käyttökelpoisia
T. Talaslahti ym.

TAULUKKO  2. Muistisairauspotilaiden käytösoireiden
hoidossa tavallisimmin käytettyjä masennus- ja psykoosilääkkeitä sekä niiden annoksia.
Annos/
vrk

Annosmäärä/
vrk

Serotoniinin takaisinoton estäjät
Sitalopraami
10–20 mg
Sertraliini
50–100 mg
Essitalopraami
5–10 mg

1
1
1

Kaksoisvaikutteiset masennuslääkkeet
Mirtatsapiini
7,5–30 mg
Venlafaksiini
37,5–150 mg
Duloksetiini
30–60 mg

1
1
1

Reversiibeli monoamiinioksidaasin (MAO) estäjä
Moklobemidi
150–450 mg
1–2
Muut masennuslääkkeet
Vortioksetiini
Bupropioni
Ahdistuslääkkeet
Oksatsepaami
Loratsepaami
Epilepsialääkkeet
Okskarbatsepiini
Valproiinihappo
Psykoosilääkkeet
Haloperidoli
Risperidoni
Ketiapiini
Olantsapiini

5–10 mg
150 mg

1
1

7,5–30 mg
0,5–2 mg

1–3
1–2

300–900 mg
200–1 000 mg

2
1–2

0,5–2 mg
0,5–2 mg
25–150 mg
2,5–10 mg

1–2
1–2
1–2
1–2

valmisteita ovat eri SSRI-lääkkeet, mirtatsapiini, duloksetiini ja venlafaksiini (TAULUKKO 2).
Trisykliset masennuslääkkeet eivät sen sijaan
yleensä sovi muistisairauspotilaiden hoitoon,
sillä niihin liittyy antikolinergisia ja muita haittaoireita. Masennuslääkitys aloitetaan pienehköllä, enintään tehokkaan annosalueen alarajan
suuruisella annoksella. Annosta suurennetaan
portaittain sellaiseksi, että se on alle 75-vuotiaiden hoidossa noudatettavan annoksen suuruinen ja sitä iäkkäämpien hoidossa noin puolet
siitä.
Masennus saattaa uusiutua masennuslääkityksen lopettamisen jälkeen, minkä vuoksi potilaiden seuranta masennuslääkityksen lopettamisen jälkeenkin on perusteltua. Lääkehoidon
lisäksi muistisairauspotilaiden masennusta voidaan hoitaa sähköhoidolla, mikäli potilas ei ole
hyötynyt masennuslääkehoidoista.

2108

Muistisairauspotilaan apatia
Apatia on muistisairauspotilaan käytösoireista
tavallisimpia ja vaikuttaa heikentävästi potilaan
päämäärähakuiseen toimintaan, kognitioon
sekä tunne-elämään (1). Osa apatiaoireista, esimerkiksi aloitteellisuuden vähentyminen, voi
muistuttaa masennusta, mutta apatiaan ei liity
masennuksen ydinoireita, kuten toivottomuutta, syyllisyysajatuksia tai surullisuutta. Apatiaa
esiintyy keskimäärin 49 %:lla Alzheimerin tautia sairastavista, joskin sen esiintyvyys (19–
88 %) on vaihdellut tutkimuksissa huomattavasti muun muassa apatian toteamiskeinojen
mukaan (12).
Apatian lääkehoito on ollut vaativaa. Asetyliinikoliiniesteraasia estävien muistisairauslääkkeiden on osoitettu tehoavan apatiaoireisiin
jonkin verran. Apatian hoidossa on käytetty
myös dopamiinijärjestelmään vaikuttavia lääkeaineita, kuten metyylifenidaattia, mutta niiden
asema apatian hoidossa on vakiintumattomampi ja edellyttää kyseisten lääkkeiden käyttöön
perehtymistä sekä useimmiten konsultaatiota.
Apatiaoireiden erottaminen masennuksesta on
tärkeää, koska masennuslääkitysten tehoa apatian hoidossa ei ole osoitettu.

Muistisairauspotilaan psykoosi
Psykoosioireita, erityisesti näköharhoja ja harha-ajatuksia, esiintyy noin 18 %:lla potilaista
yleisimmin muistisairauden keskivaikeassa tai
vaikeassa vaiheessa, ja oireet kestävät usein
kuukausia (5). Tuoreiden psykoosioireiden yhteydessä huomioidaan akuuttien somaattisten
sairauksien, kivun, muiden lääkkeiden, päihteiden ja aistivajeiden osuus oireiden aiheuttajina,
jolloin kyse voi olla myös deliriumista.
Muistisairauspotilaiden psykoosilääkitykseen liittyy noin 1,6-kertainen kuolleisuusriski,
ja yksittäisistä lääkeaineista suurin riski liittyy
haloperidoliin (10). Haloperidolia ei suositella psykoosioireiden ensisijaislääkkeeksi, ellei
kyseessä ole kiireellistä hoitovastetta vaativa
äkillinen sekavuustila (13). Psykoosilääkkeiden
käyttöön liittyy myös noin 1,6-kertainen aivoverenkiertohäiriöriski (5). Siksi psykoosilääkkeitä tulisi käyttää vain vaikeimpien oireistojen

hoidossa ja rajallisen ajan, yleensä enintään
6–12 viikkoa.
Noin kolmen kuukauden hoito voi kuitenkin
olla riittämätön kaikkein vaikeaoireisimmille potilaille, joiden lääkityksen lopettaminen
12–16 viikon kuluttua voi johtaa oireiston uusiutumiseen 2–4 kertaa useammin kuin jos psy
koosilääkehoitoa jatketaan (14). Tämän vuoksi
vaikeaoireisimpien potilaiden psykoosilääkityksen lopetuspäätös tulee tehdä räätälöidysti
lääkehoitoon mahdollisesti liittyvät haitat ja
toisaalta oireiston uusiutumiseen liittyvät riskit
huomioiden. Uusiutumisriskin vuoksi psykoosilääkehoidon lopettamisen jälkeen potilaita tulee seurata riittävän tiiviisti.
Muistisairauspotilaiden psykoosioireiden
hoidossa käytetyt lääkeannokset ovat olleet
pieniä (TAULUKKO 2) (15). Pienten psykoosi
lääkeannosten käyttö vähentää erityisesti neurologisia haittaoireita sekä mahdollisesti psykoosilääkehoitoon liittyvää kuolleisuuttakin.
Sen sijaan lääkeannoksella ei ole osoitettu olevan yhteyttä aivoverenkiertohäiriöriskiin, joka
voi olla suurin ensimmäisinä viikkoina psy
koosilääkityksen aloituksen jälkeen (5). Suuremman kuolleisuuden ja aivoverenkiertohäi
riöiden taustalla saattaa olla tukostaipumus,
koska psykoosilääkkeiden käytön alkuvaiheeseen on havaittu liittyvän myös noin 1,6-kertainen syvän laskimotukoksen riski (8). Pitkävaikutteisia lääkeruiskeita voidaan harkita ainoastaan sellaisille muistisairauspotilaille, joilla on
aiemmin todettu krooninen psykoosisairaus
kuten skitsofrenia (13).
Alun perin skitsofrenian hoitoon kehitettyjen psykoosilääkkeiden käyttöön liittyvien
riskien vuoksi erityisesti Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin liittyvien psykoosioireiden
hoitoon kehitetty pimavanseriini saattaa osoittautua nykyisiä psykoosilääkkeitä turvallisemmaksi vaihtoehdoksi (17).

Muistisairauspotilaan agitaatio ja
aggressiivisuus
Agitaatio on oirekokonaisuus, johon liittyy ahdistusta, sanallista tai fyysistä aggressiivisuutta
ja motorista levottomuutta. Psykoosioireiden
tavoin agitaatio on tavallisinta muistisairau-

2109

Muistisairauspotilaan vaikeiden käytösoireiden lääkehoito

NÄIN HOIDAN

den keskivaikeissa ja vaikeissa muodoissa, ja
sitä esiintyy noin 20 %:lla potilaista. Agitaatio
voi liittyä kipuun, yksinäisyyteen, uhkantunteeseen tai muistisairauden psykoosioireisiin.
Somaattiset syyt ovat tavallisia erityisesti äkillisesti ilmaantuvan agitaation taustalla. Agitaatio-oireet ovat pitkäkestoisia ja voivat jatkua yli
puoli vuotta.
Tehokkaimpia agitaation hoitomuotoja ovat
sitä aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen ja
sitä vähentävät lääkkeettömät hoitomuodot.
Varsinaisten muistisairauslääkkeiden teho äkillisesti kehittyviin agitaatio-oireisiin on sen sijaan rajallinen (5). Agitaation akuuttihoidossa
pienistä annoksista toisen polven psykoosilääkkeitä on eniten kokemuksia (TAULUKKO 3). Tavanomaisista psykoosilääkkeistä haloperidolin
on osoitettu tehoavan aggressio-oireistoon, ei
kuitenkaan muihin agitaatio-oireisiin. Tavanomaiset suuriannoksiset psykoosilääkkeet,
kuten klooripromatsiini ja klooriprotikseeni,
ovat huonosti siedettyjä antikolinergisuutensa
vuoksi eivätkä siten ole ensisijaisia agitaation
hoidossa.
SSRI-lääkkeet vähentävät muistisairauspotilaiden agitaatiota, ahdistusta ja levottomuutta.
Ne muodostavat vaihtoehdon psykoosilääkkeille erityisesti, mikäli lääkehoidon tarve on
pidempi. Joskus SSRI-lääkkeen annoksen pienentäminen tai koliiniesteraasin estäjän lopetus
voi kuitenkin paradoksaalisesti vähentää levottomuutta. Myös bentsodiatsepiineja, kuten pieniä annoksia oksatsepaamia tai loratsepaamia,
on käytetty agitaatio-oireiden hoitoon, joskin
niiden pidempikestoisen ja suuriannoksisen
käytön välttäminen mahdollisten tasapaino-ongelmien ja neurokognitiivisten haittojen vuoksi
on perusteltua. Agitaation hoidossa on käytetty myös valproiinihappoa ja okskarbatsepiinia,
mutta näyttö niiden tehosta on heikkoa (18).
Sähköhoito on osoittautunut tehokkaaksi
kaikkein vaikeimpien agitaatio- ja aggressio
tilanteiden hoidossa, kun potilaan huono lääkehoitojen sieto vaikeuttaa hoidon toteuttamista. Tuoreen systemoidun katsauksen mukaan
lähes 90 % potilaista hyötyy sähköhoidosta,
jonka vaste on suurimmalla osalla potilaista
ollut nopea (19). Sähköhoito on osoittautunut
tässäkin potilasryhmässä hyvin siedetyksi, joT. Talaslahti ym.

TAULUKKO  3. Vaikeimpien psykoosi- ja agitaatio-oireiden hoidossa käytettyjä akuuttivaiheen lääkityksiä.
1. Potilas pystyy ottamaan lääkityksen suun kautta:
a) 0 ,25–1 mg risperidonia, 2,5–5 mg aripipratsolia,
25–50 mg ketiapiinia tai 2,5–5 mg olantsapiinia
b) Tämä lääkeannos voidaan toistaa 1–2 tunnin
kuluttua
2. Potilas ei pysty ottamaan lääkitystä suun kautta:
a) Lihakseen 5,25 mg aripipratsolia, 5 mg olantsapiinia
tai 2,5 mg haloperidolia
b) Tämä lääkeannos voidaan toistaa kahden tunnin
kuluttua

ten sitä voidaan harkita käytettäväksi erityisesti
vaikeimpien agitaation ja aggression muotojen
hoidossa, kun tarvitaan nopeaa hoitovastetta.
Näiden potilaiden sähköhoito onnistuu parhaiten vanhuspsykiatrisissa yksiköissä.

Muistisairauspotilaan unihäiriöt
Unihäiriöitä esiintyy noin 20–25 %:lla muisti
sairauspotilaista, ja erityisesti vilkeunen
(REM) muutokset voivat edeltää muistisairauden kehittymistä. Unihäiriöt ilmenevät nukahtamisvaikeuksina, unessa pysymisen ongelmina, unen pirstaloitumisena ja päiväsaikaisena
väsyneisyytenä. Unihäiriöiden taustalla voi olla
neurodegeneraatioon liittyvä melatoniinituotannon häiriytyminen, jonka vuoksi nukahtaminen, unessa pysyminen ja päiväsaikaisen vireystilan säilyttäminen voivat olla häiriytyneitä.
Potilailla saattaa esiintyä myös ahdistusta, kipuja tai muita somaattisen terveydentilan ongelmia, jotka ilmenevät univaikeuksina. Uniapnea
nopeuttaa kognitiivisten oireiden etenemistä,
joten se kannattaa hoitaa mahdollisuuksien
mukaan.
Muistisairauksista kärsivien potilaiden univaikeuksien lääkehoidon suuntaviivojen laatiminen on osoittautunut ongelmalliseksi, koska
esimerkiksi äskettäisessä Cochrane-katsauksessa eri lääkeryhmien (muistisairauslääkkeet, masennuslääkkeet, bentsodiatsepiinit, melatoniini) tehoa univaikeuksiin käsitteleviä tutkimuksia oli hyvin vähän ja koska esimerkiksi tämän
potilasryhmän siklopyrrolonihoidon satunnaistetut kliiniset tutkimukset puuttuvat (20).
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Tavanomaisia unihäiriöihin käytettyjä lääkkeitä voidaan käyttää, mutta annosten osalta
tulee ottaa huomioon näiden potilaiden herkkyys haittaoireille. Käytännön työssä on havaittu, että osan potilaista uniongelmiin ovat auttaneet muun muassa melatoniini (esimerkiksi
3–6 mg) sekä masennuslääkkeinäkin käytetyt
tratsodoni (50–100 mg) ja mirtatsapiini (7,5–
15 mg), etenkin jos potilaalla on myös masennus-ahdistusoireistoa (21).
Lisätutkimuksia tällä alueella kuitenkin tarvitaan ennen kuin tätä potilasryhmää koskevia
suosituksia voidaan antaa. Unilääkkeisiin kohdistuva riippuvuus ei yleensä ole ongelma tässä
potilasryhmässä, mutta niiden käyttöön liittyvien kognitiivisten ja motoristen haittojen minimoimiseksi lääkehoito pitäisi toteuttaa lyhytkestoisina, enintään 1–4 viikon jaksoina (22).
Vilkeunen aikainen käytöshäiriö on joskus
hämmentävä ja vaarallinenkin oire, joka ilmenee
normaalin lihastoiminnan lamauksen puuttumisena ja unen motorisena levottomuutena. Tilan
ensisijainen lääkehoito on 3–12 mg:n melatoniiniannos iltaisin, toissijaisesti voidaan käyttää
myös klonatsepaamia 0,25–0,5 mg iltaisin.

Lopuksi
Noin kolmanneksen muistisairauspotilaista
käytösoireiden hoito on erityisen vaativaa, sillä heidän oireensa ovat pitkäkestoisia ja oirepiirteiltään vaikeita. Vaikka muistisairauksiin
liittyvät vaikeat käytösoireet eivät yleensä olekaan masennus- ja psykoosilääkkeiden virallisia
käyttöaiheita, voidaan niitä tarvita lyhyehköinä jaksoina vaikeimpien oireistojen hoitoon.
Hoidon suunnittelu saattaa edellyttää myös
vanhuspsykiatrista konsultaatiota psyykenTIINA TALASLAHTI, LT, ylilääkäri
HUS, psykiatria
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Ydinasiat
88 Muistisairauslääkkeet muodostavat muisti
sairauksien käytösoireiden lääkehoidon
perustan. Niiden vaikutuksen ilmaantuminen viikkojen viiveellä saattaa kuitenkin
edellyttää muutakin lääkitystä.
88 Käytettävät masennus- ja psykoosilääkeannokset ovat pieniä, ja lääkevalinnassa
tulee huomioida mahdolliset haittaoireet
ja potilaan muu lääkitys.
88 Lääkehoidon siedettävyyttä ja tarvetta tulee seurata säännöllisesti.
88 Lääkehoidon lopetuspäätös perustuu potilaskohtaiseen arviointiin.

lääkkeiden käyttömahdollisuuksien, hoidon
mitoituksen ja vasta-aiheiden kartoittamiseksi.
Oireiston vaihtelu voi vaikeuttaa hoitovasteen
arviointia, ja arviointiasteikkojen sekä lääkepitoisuusmääritysten käyttö saattaa olla perusteltua.
Lääkehoito ei voi korvata lääkkeettömän
hoidon eri muotoja tai omaisten antamaa tukea, mutta masennus- tai psykoosilääkehoito
voi parantaa muistisairauslääkkeillä saavutettua
hoitovastetta. Lääkehoidon tehoa ja tarvetta
arvioidaan säännöllisesti, ja päätös lääkehoidon lopettamisesta tehdään yksilöllisesti, koska vaikeimmat käytösoireet ovat usein myös
pitkäkestoisimpia. Vaikeimpien käytösoireiden
psyykenlääkehoidon toteutumista edistää myös
omaisten ja hoitohenkilökunnan tietoisuus siitä,
mihin oireisiin on tarkoitus saada apua ja mitkä
ovat lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset.
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SUMMARY

Treatment of behavioral symptoms in neurocognitive disorders
Behavioral symptoms are frequent in various major neurocognitive disorders and cause a heavy burden for patients and
relatives. Non-pharmacological treatments are important and some of the symptoms may be self-limiting. Cholinesterase
inhibitors and memantine are first-line medications for behavioral symptoms, but especially in more severe cases their
efficacy may be limited. In more severe cases, addition of an antidepressant or antipsychotic medication may be warranted
for depression, psychosis and agitation. Apathy is also common in these patients but its treatment still remains an enigma.

T. Talaslahti ym.
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