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Sidonnaisuudet 

 toiminut luennoitsijana terveydenhuollon ja 
lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa 
(AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly, 
MSD, Pfizer) 

 osallistunut ulkomaisiin kongresseihin 
lääkealan yritysten kustannuksella 
(AstraZeneca, Lilly, Pfizer, Servier) 

 toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksille 
(AstraZeneca, Lilly) 



Sisältö 

 masennuksen ja muistisairauksien yhteys 
 vanhuksen masennuksen kliininen kuva ja 

hoito 
 dementiapotilaan masennuksen oireita 
 dementiapotilaan masennuksen lääkkeetön 

hoito 
 dementiapotilaan masennuksen lääkkeellinen 

hoito 
 dementiapotilaan masennuksen sähköhoito 



Masennuksen ja muistisairauksien 
yhteys 

 masennusta esiintyy 40 %:lla potilaista 
muistisairauden jossain vaiheessa 

 masennus on vaikea 5 – 15 %:lla 
 masennus todetaan usein muistisairauden 

alkuvaiheessa, jolloin se voi ainakin osittain 
olla psykologinen reaktio kognitiivisten 
kykyjen heikkenemiseen 



Masennuksen ja muistisairauksien 
yhteys 

 
 myöhäisellä iällä sairastettu masennus voi olla 

muistisairauden riskitekijä (Gao et al,  Int J 
Geriatr Psychiatry 2012; Saczynski et al, 
Neurology 2010;  Ownby et al, Arch Gen 
Psychiatry 2006) 

 



Teorioita em. yhteyden taustalla 

 depressiolla ja dementialla yhteinen selittävä 
tekijä? 

 depressio dementian ensioire? 
 depressio psykologinen reaktio kognitiivisten 

kykyjen laskuun? 
 depressio tuo esiin jo alkaneen dementian? 
 depressio neurotoksinen? 
 depression vaikutus elämäntapoihin  

 



Depression kliininen kuva 
(masennustila) 

 masentunut mieliala 
 anhedonia 
 väsymys 
 keskittymiskyvyn 

heikkeneminen 
 psykomotorisen 

aktiivisuuden muutos 

 ruokahalun muutos 
 unihäiriö 
 itsetunnon lasku 
 itsesyytökset 
 itsemurha-ajatukset 

 



Vanhuksen depressio 

 usein esiintyviä piirteitä 
  somaattiset vaivat 
  näennäisdementia 

 
 tavallisia laukaisevia tekijöitä 

  somaattinen sairaus 
  yksinäisyys 

 



Vanhuksen depressio 

 tutkimusten mukaan (vanhoista vanhuksista 
vähän tutkimuksia; somaattisesti sairaat  
suljettu yleensä tutkimuksista pois) 
hoitotulokset yhtä hyviä kuin nuorempien 
depressiopotilaiden kohdalla 
 

 jos ensimmäinen depressioepisodi tulee vasta 
vanhuudessa, somaattisen puolen tutkimukset 
erityisen tärkeitä  



Vanhuksen depression hoito 

 masennuslääkehoito on vanhuksilla tehokasta 
(depression KH-suositus, näytön taso A) 

 depression ylläpitolääkitys on vanhuksilla hyödyllistä 
(B), mutta huomioitava lisääntyneeseen 
lääkekuormaan liittyvät ongelmat 

 depression psykoterapia vanhuksilla on tuloksellista 
(B) 

 sähköhoito todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi myös 
yli 75-vuotiaiden masennuksen hoidossa (B) 
 



Vanhuksen depression hoito 

 SSRI-lääkkeet 
 sertraliinia lukuunottamatta vanhuksilla käytettävä 

pienempää annosta kuin nuoremmilla 
 sertraliinilla, sitalopraamilla ja essitalopraamilla 

vähiten interaktioita 
 psykososiaaliset hoitomuodot 

 supportiivisuus 
 ongelmakeskeisyys 



Dementiapotilaan depression oireita 

 surullinen ilme 
 itkuisuus 
 ärtyneisyys 
 aggressiivisuus 
 levottomuus 
 motoriikan hidastuminen 
 kognitiivisen tason lasku 

 mielenkiinto ympäristöä 
kohtaan vähenee 

 ulkoiset tapahtumat eivät 
vaikuta mielialaan 

 laihtuminen 
 somaattiset vaivat 
 oireet usein pahemmat 

aamuisin 



Dementiapotilaan masennuksen 
lääkkeetön hoito 

 suuri osa tutkimuksista kohdistuu käytösoireisiin 
kokonaisuutena eikä erikseen depression hoitoon 

 
 kognitiivista psykoterapiaa voidaan  soveltaa 

alkavasta muistisairaudesta kärsivien depression 
hoitoon 

 
 Verkaik et al, Int J Geriatr Psychiatry 2005 

(systemaattinen katsaus) 
 käyttäytymisterapiasta apua Alzheimerin tautia sairastavien 

potilaiden depression hoidossa 



Dementiapotilaan masennuksen 
lääkkeetön hoito 

 Neal et Briggs, Cochrane-katsaus 2003: 
Validaatioterapian hyöty dementiassa 
 ei riittävästi tutkimuksia 
 yhdessä tutkimuksessa (Toseland et al 1997) validaatio 

vähensi dementiapotilaiden masennusta enemmän kuin 
sosiaalinen kontakti 

 Woods et al, Cochrane-katsaus 2005: 
Muisteluterapian hyöty dementiassa 
 ei riittävästi korkeatasoisia tutkimuksia 
 merkitsevä positiivinen muutos mielialassa 

 



Dementiapotilaan masennuksen 
lääkkeellinen hoito 

 
 käytösoireiden lääkehoidon perustan 

muodostaa muistisairauden lääkehoito 
 
 osa käytösoireista häviää itsestään – 

masennuslääkkeen tarvetta on arvioitava 3 – 6 
kk:n välein 



Dementiapotilaan masennuksen 
lääkkeellinen hoito 

 Nelson et Devanand, JAGS 2011 (meta-
analyysi): masennuslääkkeiden teho 
dementiapotilaiden depressiossa 
 7 RCT-tutkimusta, 330 potilasta 
 masennuslääkitystä suosiva trendi; ei kuitenkaan 

merkitsevää löydöstä 
 pääosin potilailla lievä depressio 

 



Dementiapotilaan masennuksen 
lääkkeellinen hoito 

 Banarjee et al, Lancet 2011: Alzheimerin 
tautia sairastavien potilaiden depression hoito 
 218 potilasta: keski-ikä 80 v., MMSE keskimäärin 

18 
 sertraliiniryhmä, mirtatsapiiniryhmä ja 

placeboryhmä 
 seuranta 13 viikkoa 
 ei eroa ryhmien välillä 
 kirjoittajat suosittelevat ”watchful waiting” –linjaa 

ja mahdollisesti lääkkeetöntä hoitoa 
 
 



Dementiapotilaan masennuksen 
sähköhoito 

 Oudman, J ECT 2012 (katsaus): sähköhoidon 
teho ja turvallisuus dementiapotilaiden 
depression hoidossa 
 vain vähän kontrolloituja tutkimuksia 
 ECT näyttää olevan tehokas hoitomuoto 
 joidenkin tutkimusten mukaan sivuvaikutuksia 

tulee enemmän pitemmälle ehtineessä dementiassa 
ja vaskulaaridementiassa 



Lopuksi 

 lievästä kognitiivisesta heikentymisestä ja 
lievästä dementiasta kärsivät voitaneen 
rinnastaa ei-dementoituneisiin vanhuksiin 
depression hoidon suhteen 

 vaikeamman dementian kohdalla tilanne on 
epävarmempi (ja myös depression diagnoosi 
vaikeampi) 
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