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Onko Teillä
sarjoittainen päänsärky?
Haemme vapaaehtoisia henkilöitä kliiniseen lääketutkimukseen, jossa
testataan uutta lääkevalmistetta sarjoittaisesta päänsärystä (Hortonin
päänsärky) kärsivillä potilailla. Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna
kaksoissokkotutkimuksena, jossa verrataan tutkimusvalmisteen
ja lumevalmisteen tehoa päänsärkykohtauksiin kuusi kuukautta
kestävän tutkimusjakson aikana. Tutkimushoitojakso kestää kaksi
kuukautta, minkä jälkeen 4 kuukauden seurantajaksolla ei anneta
tutkimusvalmistetta eikä lumevalmistetta. Tutkimuksen aikana potilaat
voivat käyttää ennalta sovittua lääkitystä kohtausten hoitoon.
Tutkimuksen toteuttaa Eli Lilly ja tutkimuksesta vastaavana tutkija
lääkärinä toimii neurologian erikoislääkäri, professori Markus Färkkilä.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:
• olette iältänne 18−65-vuotias mies tai nainen
• Teillä on diagnosoitu episodinen sarjoittainen päänsärky
• Teillä ei ole muita vakavia sairauksia
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette ole mukana toisessa lääketutkimuksessa

Lääkärikeskus Aava Helsinki,
tutkija Markus Färkkilä
Yhteydenotot:
tutkimushoitajat
puh. 050 5910702 (ark. klo 10-14),
elinaberg.tutkimushoitaja@gmail.com
Terveystalo Turku,
tutkija Markku Nissilä
Yhteydenotot:
tutkimus2.turku@terveystalo.com
Terveystalo Jyväskylä,
tutkija Matti Ilmavirta
Yhteydenotot:
tutkimus1.jyvaskyla@terveystalo.com

OSALLISTU TUTKIMUKSEEN
Haluatko auttaa migreenin ja sarjottaisen päänsäryn (Cluster tai Hortonin päänsärky)
syiden selvittämisessä
Jos lääkärisi on todennut Sinulla migreenin tai sarjottaisen päänsäryn pyytäisimme että
harkitsisit suomalaiseen migreenin molekyyligeneettiseen tutkimukseen osallistumista.

Prodromaalivaihe

Postrdromaalivaihe

Voit osallistua sellaisena kuin olet, aurattomana, aurallisena tai vaikkapa hemipleegisenä. Voit
osallistua myös yksin vaikkakin koko sukusi on tervetullut mukaan. Lisätietoa saat
tutkimushoitajaltamme.
Tutkimuksesta ei koidu Sinulle vaivannäön lisäksi muita kuluja. Ilmoittaudu sähköpostilla
tutkimushoitaja Leena Leikkaalle, leena.leikas@helsinki.fi.

Aarno Palotie, Maija Wessman, Mikko Kallela, Markus Färkkilä	
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Uutisia meiltä ja muualta
Conoxia-happea saa
kokeiluun ilman reseptiä
Conoxia lääkkeellinen happi pakkauskoot 1–15 l on hyväksytty itsehoitovalmisteeksi sarjoittaisen päänsäryn kohtaushoidon käyttöaiheella. Valmistetta
voi ostaa ilman lääkemääräystä akuutin
hapenpuutteen hoitoon tai ehkäisemiseen, ensiavuksi sukeltajantaudin hoitoon ja akuutin sarjoittaisen päänsäryn
hoitoon.

Valmiste on Kela-korvattava reseptilääkkeenä eli pidempiaikaisessa hoidossa happi kannattaa hankkia reseptillä. Lääkkeellisen hapen reseptivapaat
tilaukset käsittelee Linde Healthcaren
asiakaspalvelu, joka palvelee arkisin
klo 8–16 numerossa 0800-90008.

Tue toimintaamme
Haluathan, että Migreeniyhdistys tarjoaa laadukasta
vertaistukea mahdollisimman monen saataville?
Tue kehittämistoimintaa, tee lahjoitus keräystilille:
DABAFIHH FI17 8146 9710 1032 26
Keräysluvan numero POL-2015-7640, keräyslupa on voimassa 1.9.2016 asti
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
© Andrey Popov / Adobe Stock

Vuoden vapaaehtoiset
Vuoden 2015 Vapaaehtoisiksi on valittu
Sirpa Jyräs-Ikonen Varkaudesta ja
Annukka Harjula Jyväskylästä. Onnea
molemmille! Sirpa ja Annukka kertovat omalla äänellään toimimisesta
Migreeniyhdistyksessä.

Sirpa
Kuulin ensimmäistä kertaa Suomen
Migreeniyhdistyksestä joskus vuonna
2006, kun näin ilmoituksen vertais
ohjaajakoulutuksesta. Vedin tuohon
aikaan painonhallintaryhmiä ja ajattelin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla:
saada lisäkoulutusta ryhmien vetämiseen ja migreenikkona tutustua yhdistyksen toimintaan. Eli varsin itsekkäistä
syistä ajauduin yhdistyksen pariin.
Minulle sopii Migreeniyhdistyksen
malli, jossa on valtakunnallinen yhdistys, eikä ollenkaan paikallisyhdistyksiä,

vaan vertaiskoordinaattorit/yhteyshenkilöt paikkakunnilla. Mielenkiintoni ei
riittäisi paikallisyhdistyksen byrokratiaan osallistumiseen. Varkaudessa
toimii vammais- ja potilasyhdistysten
yhteistyöjärjestö Vammel ry, jonka
jäsen myös Suomen Migreeniydistys
ry on. Toimin migreeniyhdistyksen Var
kauden yhteyshenkilönä ja vertaiskoordinaattorina. Vammeltalolla on jäsenyhdistysten käytössä tilavat ja viihtyisät
tilat. Eri yhdistysten yhteistyö ja yhteiset tapahtumat, muun muassa vuosittaiset terveys- ja hyvinvointipäivät
helpottavat myös oman yhdistyksen
esille tuomista. Nämä loistavat puitteet
antavat minullekin mahdollisuuden toimia aktiivisesti. Aina ei tarvitse tehdä
kaikkea alusta asti itse, vaan joskus riittää kun vie esitteet valmiille pöydälle ja
alkaa puhua.
Kerran vuodessa joudun aina miettimään tilastoja varten mitä kaikkea on

tullut vuoden aikana tehtyä. Yllättävän
paljon asioita kertyykin ihan huomaamatta. Vertaisryhmät pyörivät vaihtelevalla menestyksellä. Välillä meitä on
ollut muutaman hengen tiivis ryhmä,
nyt on taas hiljaisempaa. Olen paikallisessa terveyskioskissa ainakin kerran
vuodessa pitämässä teemapäivää. Ja
varmaan työllistänytkin henkilökuntaa
vinkkaamalla monille Celian näkövammaisten kirjastosta. Kioskissa kun saa
näppärästi avattua tunnukset. Vammelin tapahtumissa saan itse muista yhdistyksistä tietoa ja muut Migreeniyhdistyksestä. Taannoin oli keskustelua siitä,
että on olemassa myös näkövammaisia migreenikkoja. Terveyspäivillä olen
ollut useamman kerran luennoimassa.
En edes miellä tekeväni vapaaehtoisTYÖTÄ. Teen sitä mikä kiinnostaa
minua ja mikä on kivaa. Ja sen mukaan
mihin voimavarat ja aika riittävät.
Mikään ei ole pakkopullaa, vaan kaiken
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voi tehdä omien voimavarojensa puitteissa. Olen viime vuosina opiskellut
muun muassa työhyvinvointiin liittyviä
opintoja. Useimmat olen voinut yhdistää myös yhdistyksen toimintaan tekemällä lopputöitä Migreeniyhdistykselle
ja migreeniin liittyen. Ja vertaisryhmissä
on todella hyvä testata uusia juttuja ja
menetelmiä. Tapaamiset eivät ole pelkkää keskustelua tai valittamista (niin
kuin moni ulkopuolinen tuntuu kuvittelevan), vaan olemme mm. tehneet aarrekarttoja tai monenlaisia rentoutuksia.
Mukaan on mahtunut niin itkua kuin
nauruakin. Kirjoitan myös kolumnia
Päänsärkylehteen. Koska se on kivaa,
tottakai. Toisekseen, en saisi koskaan
aikaan mitään valmista, jos minulla
ei olisi jokin tarkoitus ja päivämäärää
mihin mennessä pitää olla valmista.
Kissa kiitoksella ellää, ja tässä
tapauksessa hyvinkin. Yhdistyksessä
arvostetaan kaikkia toimijoita ja se
myös tuodaan esille. Aina kun pätkähtää uusi idea tai ajatus mieleeen, voin
huoletta esittää sen eteenpäin. Vielä ei
ole tullut vastaan sellaista ideaa, että
olisi kokonaan tyrmätty. Ja aika monta
juttua olemme toteuttaneetkin.

Minä vertaisohjaajana
Olen Annukka Harjula 44-vuotias viiden lapsen äiti. Olen sairastanut syksystä 2010, sanoisinko epätyypillistä
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kroonista hemiplegistä migreeniä, joka
pikkuhiljaa on osoittautunut CFS:n
eli kroonisen väsymysoireyhtymän
yhdeksi oireeksi.
Olen opetellut hoitamaan CFSää ja
sitä kautta myös migreenit ja hemioireet ovat vähentyneet huomattavasti.
Päivittäisestä oireilusta olen päässyt
kohtauksellisiin migreeneihin, jotka
eivät enää ketjuunnu niin kuin niillä
aiemmin oli tapana.
Sairastumisen alkuvaiheessa otin
tietoa alueeni vertaistukimahdollisuuksista ja löysinkin Jyväskylän vertaistukiryhmän, jossa aloin käymään suhteellisen säännöllisesti.
Ryhmän vetäjä estyi kuitenkin
vetämisestä ja ryhmä oli vailla uutta
vertaisohjaajaa.
Ajattelin, että koska kuitenkin käyn
ryhmässä, miksi en voisi ottaa myös
ryhmän vetovastuuta, jotta hieno
ryhmä ei loppuisi vetäjän puutteeseen.
Vuosien myötä oli hieno huomata,
miten ryhmä kasvoi yhteen ja ns. vakiokävijöistä tuli ryhmälle loistava ydin.
Ryhmä alkoi toimimaan itse ja vaikka
en aina päässytkään paikalle, löytyi vastuunottajia tai jos joku tuli aiemmin, oli
kahvit jo porisemassa ennen kuin ehdin
itse paikalle.
Totta kai vapaaehtoistyö myös sitoo.
Vointini huonotessa oli välillä huoli
siitä, kuka ottaa vastuun ryhmästä sillä
kertaa, kun en itse pääse paikalle. Sairauteni vuoksi myös kömmähdyksiä
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tuli välillä. Joskus olen jopa unohtanut
merkitä vertaistuki-illan kalenteriini ja
ryhmäläiset ovat soittaneet perään,
että missä olen. Onneksi hieno ryhmä
on tällöin ns. hoitanut homman kotiin
ja ryhmä on toiminut, vaikka loistinkin
sillä kertaa poissaolollani.
Migreeniyhdistyksen kautta olen
päässyt myös tutustumaan yhdistystoimintaan ja sieltä saatu tuki ja oppi toimintaan on ollut hienoa. Aina on voinut
kysyä ja vastauksia on saanut.
Koska rasituksensietokykyni on tällä
hetkellä erittäin heikko, ja fatiikki hyvin
vahva oire, jouduin viime syksynä väistymään vertaisryhmän vertaisohjaajan
roolista. Nyt olenkin huomannut, miten
tärkeä väline netti- ja somemaailma on
sairastuneelle silloin, kun sosiaalinen
elämä kaventuu huomattavasti entisestään. Netissä ja facebookissa olevat
vertaistukiryhmät nousevat korvaamattomaan arvoon. Pikkuhiljaa olen ajautunut enemmän CFS-maailmaan, mutta
aktiivisesti seurailen ja olen mukana
sekä ylläpitäjänä etenkin hemi-basi
-facebook-ryhmässä. Niissä on selkeästi paljon samantyyppistä problematiikkaan kuin CFS:ssäkin.
Vertaistuki on kroonisesti sairaalle
erittäin tärkeää ja uskon, että tulen aina
olemaan mukana tavalla tai toisella
vertaismaailmassa.

Masentunut kokee kivun voimakkaampana
Masentuneet ja ahdistuneet potilaat kokevat kivun voimakkaampana
kuin muut, ilmeni Peter Knasterin
Helsingin
yliopistoon
tekemässä
väitöstutkimuksessa.
Masentuneilla kipupotilailla vaste
hoitoon on huonontunut. Kipuun liittyy
usein myös suuttumuksen ja aggression tunteita, jotka osaltaan voivat vaikeuttaa hoitosuhdetta.
– Kivun, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden säätelymekanismeissa
on yhteneväisyyksiä, jotka voivat selittää niiden liittymistä toisiinsa, väitöstiivistelmä kertoo.
Yhteneväisyyksiä
ovat
muun
muassa yhteiset aivojen hermoverkostot sekä väittäjäaineet. Myös
6

kipuoireissa ja psyykkisissä oireissa on
päällekkäisyyttä, mikä osaltaan monimutkaistaa niiden arviointia.
Tutkimukseen osallistui 100 kroonista kipupotilasta Meilahden Kipuklinikalta. Potilailla todettiin runsaasti psykiatrisia oireita. Eniten esiintyi vakavaa
masennusta sekä ahdistuneisuushäi
riöitä. Ahdistuneisuushäiriöt olivat alkaneet useimmiten jo ennen kipuoiretta,
kun taas masennusoireistoista suurin
osa oli kehittynyt kivun jälkeen.
Erityisen alttiita ahdistukselle olivat
kipupotilaat, joilla on vaikeuksia välttävä temperamentti Cloningerin psykobiologisen mallin mukaan.
Tutkija havaitsi myös, että suuttumuksen tunteen inhibointi korreloi
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masentuneisuuden kanssa. Jos kipu oli
voimakas, yhteys korostui. Työssä tutkittiin vakavan masennuksen diagnoosin yhteyttä Beckin depressioasteikkoon (BDI). Kipupotilailla, joilla todettiin
vakava masennus, esiintyi runsaasti
sekä kognitiivis-emotionaalisia että
somaattisia oireita BDI:ssä. Somaattiset
oireet yhdistyivät masennusdiagnoosiin kuitenkin voimakkaammin.
– Krooniseen kipuun liittyvä psyykkinen oheissairastavuus on laaja-alaista
ja sen arvioiminen on tärkeää ajatellen
hoidon suunnittelua ja sen tuloksellisuutta, väitöstiivistelmä kertoo.
Kirjoitus on julkaistu Mediuutisten verkkolehdessä
9.9.2015

Uuden Sarjoittainen päänsärky -esitteen teksti,
asiantuntijana neurologian dosentti Aki Hietaharju, TAYS

Sarjoittainen päänsärky
”Särky herättää usein keskellä yötä, pari tuntia sen jälkeen kun olen
mennyt nukkumaan. Se kehittyy sekunneissa, kipu on suorastaan
murskaava. Kipu on vain oikeassa silmässäni, niin kuin tulikuuma
hiilihanko. En voi olla paikallani. Joskus kävelen edestakaisin, joskus
istun tuolissa ja keinun eteen ja taakse.”

Sarjoittainen päänsärky on äärimmäisen kivulias. Kipu on polttavaa, repivää
ja läpitunkevaa.
Kipukohtaukset paikallistuvat aina
vain toiselle puolelle päätä. Kipu on
voimakkainta silmässä, sen takana tai
ympärillä ja se voi heijastua ohimolle,
leukaan, ylähampaisiin tai kaulalle.
Kohtaukset ilmaantuvat varoittamatta,
kerran tai jopa 8 kertaa vuorokaudessa, tavallisesti aina samaan aikaan.
Usein ne herättävät 2 tunnin kuluttua
nukahtamisesta. Kohtauksen aikana on
vaikea pysyä paikallaan. Sarjoittaisen
päänsäryn usein käytettyjä rinnakkaisnimiä ovat Cluster headache ja Hortonin neuralgia.

Ketkä sairastuvat?
Sarjoittainen päänsärky vaivaa kolmea
henkilöä tuhannesta. Tauti saattaa tuntua harvinaiselta, mutta jo Suomessa
sairastavien joukko on merkittävä: yli

© Aki Hietaharju

15 000 henkilöä. Sarjoittainen päänsärky alkaa tavallisimmin 20–40 ikävuoden välillä, aktiivisten opiskelu- ja
työvuosien aikaan, ja on miehillä 3–4
kertaa yleisempi kuin naisilla. Naisilla
sarjoittainen päänsärky peittyy usein
migreenin alle ja vaikuttaa siltä, että
migreenin oireet ovat muuntuneet.
Tästä syystä naisilla oikean diagnoosin
löytyminen voi pitkittyä. Sarjoittaista
päänsärkyä voi esiintyä myös lapsilla.

Sarjoittaisen päänsäryn lajit
Episodisessa sarjoittaisessa päänsäryssä kipukohtauksia tulee päivittäin
viikkojen tai kuukausien jaksoissa,
usein samaan vuodenaikaan, esimerkiksi joko syksyllä tai keväällä. Sarjaa
seuraa yleensä useamman kuukauden
oireeton vaihe eli remissio. Joillakin sarjoja on tiheämmin, toisilla ei edes joka
vuosi.
Kipu kestää 15 minuutista kolmeen

tuntiin. Kipuhuippu saavutetaan tavallisesti 15 minuutissa. Kohtaukset
alkavat äkillisesti. Joskus niitä edeltää
ennakko-oireena kipu kolmoishermon
alueella (leuassa, poskessa tai otsassa).
Ne myös loppuvat nopeasti jättäen
jälkeensä väsymyksen. Usein kipu
alkaa yöllä REM-unen (unennäkövaihe)
aikana.
Päänsärkykohtauksille ja sarjoille
on ominaista säännöllisyys. Kipu toistuu usein samaan kellonaikaan ja sarja
samaan vuodenaikaan. Usein kipu
myös toistuu samalla puolella päätä
sarjasta toiseen, mutta yksittäistapauksissa kipu voi myös vaihtaa puolta sarjojen välillä.
Kroonisessa sarjoittaisessa päänsäryssä remissio ei ilmaannu yli vuoteen
tai sen kesto on alle kuukauden pituinen. Noin joka kymmenes sarjoittainen
päänsärky kroonistuu. Erityisesti kroonisessa muodossa on merkittävää kipukohtausten välillä esiintyvä taustakipu,
jonka hoito voi olla vaikeaa.

Sarjoittaisen päänsäryn oireet
Oireyhtymän diagnostiset kriteerit Kansainvälisen päänsärkyjärjestön (IHS = International Headache Society) mukaan:
A:

Vähintään viisi kohtausta, jotka täyttävät kriteerit B – D

B:

Kova toispuoleinen kipu silmäkuopassa, silmäkuopan yläpuolella ja/tai ohimolla.
Kipu kestää hoitamattomana 15 – 180 minuuttia.

C:

Päänsärkyyn liittyy vähintään yksi seuraavista oireista kivun puolella:
1. Silmän sidekalvon verestys
4. Kirkas vuoto nenästä
7. Luomiturvotus
2. Kyynelvuoto
5. Kasvojen hikoilu tai punoitus
3. Nenän tukkoisuus
6. Mustuaisen pieneneminen ja/tai silmäluomen roikkuminen

D:

Kohtaukset esiintyvät taajuudella yksi kohtaus joka toinen päivä – kahdeksan kohtausta päivässä.

Diagnoosi tehdään oirekuvan perusteella. Lisätutkimuksia tarvitaan, jos oirekuva on epätyypillinen tai lääkkeiden teho ei ole
riittävä.
Suomen Migreeniyhdistys – Päänsärky-lehti 1•2016
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Hornerin
oireyhtymä
N. 60 %:lla sarjoittaista päänsärkyä
sairastavilla muodostuu kohtauksen
aikana ns. Hornerin oireyhtymä, mikä
tarkoittaa sitä, että autonomisen hermoston sympaattisen osan aktiivisuus vaimenee päänsärkykohtauksen
aikana.
Hornerin oireyhtymän oireita
kivun puolella ovat:
»» silmäluomen roikkuminen
»» supistunut pupilli
»» silmä näyttää sijaitsevan tavallista
syvemmällä kuopassa.

Mikä aiheuttaa sarjoittaisen
päänsäryn?
Sarjoittaisen päänsäryn syy ja mekanismit ovat vielä osittain tuntemattomia. Tiedetään kuitenkin, että toiminnan häiriön keskus sijaitsee väliaivojen hypotalamuksessa, joka säätelee
muiden muassa vuosi- ja vuorokausirytmejä (biologista kelloa) sekä hormonieritystä. Aktiivisia ovat myös ne
aivojen osat, jotka vaikuttavat sydämen
8

rytmiin ja verenpaineeseen. Kortisolin,
kasvuhormonin ja melatoniinin erityksessä on poikkeamia. Hypotalamuksen lisäksi myös kolmoishermon ylin,
otsan-, silmän- ja nenänseutuun ulottuva haara, ja autonominen (tahdosta
riippumaton) hermosto aktivoituvat
poikkeavalla tavalla. Nämä paikallistavat kivun silmän seutuun ja aiheuttavat
liitännäisoireita, esim. kyynelvuotoa tai
nenän tukkoisuutta.

Mikä laukaisee kivun?
Jaksojen välissä voi elää normaalia
elämää. Kun jakso on aluillaan, laukaiseviin tekijöihin pitää taas kiinnittää
huomiota.
Laukaisevia tekijöitä eli triggereitä
ovat jakson aikana esim. alkoholi ja
liuotinaineet, hajuvedet sekä verisuonia laajentavat aineet kuten nitroglyseriini (”nitro”) ja sildenafiili (Viagra).
Joskus myös päiväunet tai uni-valverytmin muutos, liiallinen fyysinen rasitus,
vihanpuuskat ja ilmanpaineen muutokset esim. vuoristossa tai lentomatkan
aikana voivat toimia triggereinä. Monet
sarjoittaista päänsärkyä sairastavat
tupakoivat, mutta sitä ei varmuudella
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tiedetä, onko tupakoinnilla ja sarjoittaisella päänsäryllä syy-seuraussuhdetta.
Ei ole näyttöä siitä, että päänsärkykohtaukset lakkaavat, jos tupakointi
lopetetaan.

Sarjoittaisen päänsäryn
periytyvyys
Alttius sarjoittaiseen päänsärkyyn voi
periytyä, mutta sairauden alkamiseen
tarvitaan geenien lisäksi myös ulkoisia
altistavia tekijöitä.
Noin 5–20 %:lla potilaista esiintyy sarjoittaista päänsärkyä suvussa.
Monilla suvun jäsenillä voi esiintyä
myös migreeniä. Noin 15 %:lla on sekä
sarjoittainen päänsärky että migreeni.

Sarjoittainen päänsärky
ja uniapnea
Sarjoittaista päänsärkyä sairastavilla on
tavallista useammin uniapnea (unen
aikaisia hengityskatkoksia). Joillakin
hengityskatkos voi laukaista päänsäryn, etenkin yöunen viiden ensimmäisen tunnin aikana. Nykyisin ajatellaan,
että nämä kaksi tautia ovat rinnakkaisia

prosesseja, jotka molemmat saavat
alkunsa hypotalamuksessa.

Sarjoittaisen päänsäryn hoito
Sarjoittaiseen päänsärkyyn ei ole täsmälääkitystä.
Sairautta
hoidetaan
useilla erilaisilla lääkkeillä, joiden vaikutus on yksilöllinen. Usein lääkitys on
monen eri lääkkeen yhdistelmä. Parhaiten toimiva lääkitys löytyy kokeilemalla.
Kohtaushoito katkaisee akuutin
kivun. Estohoidolla pyritään ennakolta

hillitsemään kohtauksia ja lievittämään
kipua. Kun sarja on saatu rauhoittumaan, estolääkitys puretaan vähitellen.
Lääkitys tehoaa parhaiten sarjan
alussa, joten lääkäriin on syytä hakeutua heti. Käsikauppasärkylääkkeet
eivät ehdi pysäyttää kohtausta. Mitä
nopeammin hoidot saadaan alkuun,
sitä helpompi jaksosta todennäköisesti
tulee. Episodisessa säryssä tulevaan
jaksoon on hyvä varautua jo etukäteen
siten, että auttavat hoidot ovat heti jakson alkaessa saatavilla.

Useimmilla lääkehoidot tehoavat sarjoihin riittävästi mahdollistaen
työssä käynnin sarjan aikana tai töihin
paluun lyhyen sairausloman jälkeen.
Jos päänsärky kroonistuu, hoito asettaa
enemmän haasteita. Sen vuoksi uusi
sairaus ja sen hoito täytyy ottaa tehokkaasti haltuun.
Kohtauslääkkeillä on annosylärajasuositus, jota tulee noudattaa lääkärin ohjeiden mukaan. Estolääkkeiden
teho voi vaihdella eri ihmisten välillä
ja samallakin ihmisellä sairauden eri
vaiheissa.

Kohtaushoidossa käytettäviä lääkkeitä
»» happi: lääkkeellinen 100 % happi 7 – 10 l/min, 15 min ajan*
»» triptaanit (migreenilääkkeitä):
– sumatriptaani 6 mg, pistetään itse ihon alle**
– sumatriptaani-nenäsumute 20 mg
– tsolmitriptaani-nenäsuihke 5 mg
Särkyjakson nopeaan katkaisuun käytettäviä lääkkeitä
»» kortisoni: alkaen 60 – 80 mg/vrk 1 – 2 viikkoa
»» migreenilääkkeet:
– naratriptaani 2,5 mg/vrk 1 – 2 viikon ajan
– frovatriptaani 2,5 – 5 mg/vrk
»» puudute (bupivakaiini-metyyliprednisoloni):
okkipitaalihermon (takaraivohermon) puudutukseen
Koko särkyjakson ajan käytettäviä estolääkkeitä
»» verapamiili (verenpainelääke, kalsiumkanavan salpaaja) alkaen 240 mg/vrk*
»» litium 300 – 900 mg/vrk
»» natriumvalproaatti (epilepsialääke) 600 – 1800 mg/vrk
»» topiramaatti (epilepsialääke) 100 – 150 mg/vrk
»» gabapentiini (epilepsialääke) 1200–2400 mg/vrk
»» baklofeeni (spastisuuden hoitoon käytetty lääke) 15 – 30 mg/vrk
»» melatoniini (lievä unilääke) 9 mg iltaisin
»» indometasiini (tulehduskipulääke) 50–150 mg/vrk
»» pitsotifeeni (migreenilääke) 1,5–3 mg/vrk
»» edellisten yhdistelmät
Neurokirurgiset hoidot
»» okkipitaalihermon stimulaattori
»» sfenopalatinusganglion stimulaattori
»» hypotalamus- eli syväaivostimulaattori
Itsehoidot
»» D-vitamiini
»» tauriini (energiajuomat)
»» lakritsajuuri
»» kahvi
* Näyttö perustuu lumekontrolloituihin tutkimuksiin.
** Virallinen käyttöaihe mm. sarjoittaisen päänsäryn hoito.
Näyttö muista perustuu kliiniseen kokemukseen, itsehoidon osalta
potilaiden toistuviin havaintoihin.
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Kohtaushoidot
Happihoito
Lääkkeellinen happi nostaa veren happimäärää ja saa verisuonet supistumaan. Happihoidon toteuttamiseen
tarvitaan happipullo tai nestemäisen
hapen säiliö ja tiivis happimaski. Happea hengitetään kasvomaskin läpi 7–15
litraa minuutissa 15–20 minuutin ajan.
Usein kipu loppuu jo 5–7 minuutin happihengityksen aikana.
Lääkärin määräyksen mukaan käytetty happi ei aiheuta sivuvaikutuksia ja
sitä voi käyttää myös raskaana ollessa
ja imetyksen aikana. Hoidolla ei ole
vuorokautista annosylärajaa.
Hoito toteutetaan yleensä kotona,
mutta kevyitä kahden litran happipulloja voi kuljettaa repussa mm.
työpaikalle.

Suomen Migreeniyhdistys – Päänsärky-lehti 1•2016

9

Kuinka happihoitoa saa?
Potilaan hoitava lääkäri voi kirjoittaa happireseptin. Ohjeet
hapen kirjoittamiseen löytyvät osoitteesta
www.migreeni.org.
Lääkkeelliseen happihoitoon tarvitaan resepti ja
yhteydenotto hapen toimittajaan, EI apteekkiin.
Suomessa lääkkeellistä happea kotihappihoitoa varten
toimittavat: AGA/ Linde Healthcare ja Woikoski Medical.
Happiresepti tai puhelinresepti
(e-resepti ei vielä 2015 käytettävissä)
Reseptiin ei tarvitse kirjoittaa pullon kokoa tai maskin lajia.
»» Tavallisesti sarjoittaisessa päänsäryssä käytetään
virtausmääriä 7–15 litraa minuutissa.
»» Happimaskin tulee olla tiivis, happiviiksistä saatava
virtausmäärä ei riitä sarjoittaisen päänsäryn hoitoon.
Resepti toimitetaan
»» AGA Linde Healthcare
Faksitse: 010 242 0593
Sähköpostitse: hctilaus@fi.aga.com
Puhelimitse: lääkäri soittaa puhelinreseptin
farmaseutille maksuttomaan asiakaspalvelunumeroon
0800 90008
Postitse: Voit lähettää reseptin osoitteella
Oy AGA Ab / Linde Healtcare, Itsehallintokuja 6,
02600 Espoo
tai
»» Woikoski
Faksitse: 020 605 1812
Sähköpostitse: kotihappihoito@woikoski.fi
Puhelimitse: lääkärin soittaessa farmaseutille
040 166 2004
Postitse: Voit lähettää reseptin osoitteella
Woikoski Medical, Puurtajankatu 22, 04400 Järvenpää
Toimitukseen liittyvät muut tiedot
Reseptin saavuttua hapen toimittajalle on sinun kätevintä
soittaa asiakaspalveluun. Palvelun farmaseutilta saat
neuvoja happimaskin ja pullotyypin valinnassa, Kelakorvauksen hakemisesta sekä hinnoista. Lisäksi sovit
toimitetaanko happipullo sinulle kotiin vai haetko sen
lähimmästä palvelupisteestä.

»» Pidempiaikaiseen käyttöön suositellaan monikäyttöistä
varaajapussillista maskia tai Demand-venttiiliä, joka
annostelee happea virtauksesta riippumatta aina
oikean hoitoannoksen. Maski annostelee happea vain
sisään hengitettäessä, jolloin happea ei mene hukkaan.
Demand-venttiilistä ei myöskään vuoda happea ulos,
vaikka pulloventtiili unohtuisi auki.
Käytönopastus
Postitse toimitettava tietopaketti sisältää
turvallisuusohjeen, käyttöohjeen, lääkehapen
pakkausselosteen sekä tietoa oman asuinpaikkakunnan
ajopäivistä (hapen toimituspäivistä jakelupisteeseen) ja
Kela-korvauksista.
Laitteiden käytönopastus on mahdollinen ja se pyritään
tarvittaessa järjestämään 1–2 arkipäivän kuluessa hapen
toimituksesta.
Kelakorvaus
»» Lääkkeellinen happi on SV-peruskorvattavaa.
»» Voit hakea korvausta happisäiliöiden ja happipullojen
vuokrasta ja hapen täytöstä maksukuittia vastaan.
»» Käytä Kelan ”Korvaushakemus”-kaavaketta (SV127),
jonka saat apteekista, Kelan toimistosta tai Kelan
www-sivuilta.
»» Itse maksettu osuus kerryttää vuotuista
omavastuuosuutta.
Vuotuisen omavastuun, ”lääkekaton” täyttyminen
»» Omavastuun ylittymisestä tulee ilmoitus kirjeitse kotiin.
»» Ilmoituksen saapumisesta voit ilmoittaa siihen
yritykseen, josta ostat happituotteet.
– Linde Healthcare,
puh. 0800 90008 tai
hctilaus@fi.aga.com
– Woikoski Medical,
puh. 040 166 2004 tai
kotihappihoito@woikoski.fi

Asiakaspalvelun numerot ovat
»» AGA Linde Healthcare 0800 90008
»» Woikoski Medical 040 166 2004
Lisäneuvoja voit kysyä myös sähköpostilla
»» AGA: hctilaus@fi.aga.com
»» Woikoski: kotihappihoito@woikoski.fi
Maskityypit ovat
»» Kertakäyttöinen varaajapussillinen maski, jolla saa
annosteltua hapen riittävän suurella virtauksella.
Soveltuu happihoidon kokeiluun.
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Triptaanit ja muut
kohtauslääkkeet
Triptaanit on yhteisnimitys lääkeryhmälle, joka supistaa aivojen verisuonia
ja vähentää pään verisuonia laajentavien aineiden vapautumista hermonpäätteistä. Sumatriptaanin itse reiteen
tai vatsaan pistettävä injektiomuoto
on hapen ohella toinen sarjoittaisen
päänsäryn tehokkaista kohtauslääkkeistä. Sen enimmäisannostus on kaksi
annosta vuorokaudessa ja pistosten
välillä pitäisi olla vähintään tunti aikaa.
Jos tarve on suurempi kuin kaksi
annosta, lääkitys voi aiheuttaa lääkepäänsärkyä ja siten pidentää sarjaa. Jos
kohtauksia esiintyy tiheään, osa niistä
olisi hyvä hoitaa hapella.

Sarjan katkaisuun
tarkoitetut lääkkeet
Sarja pyritään katkaisemaan mahdollisimman nopeasti lyhyellä lääkekuurilla.
Hoito aloitetaan yhtä aikaa hitaammin
vaikuttavan estolääkehoidon kanssa,
joka jatkuu siinä tapauksessa, ettei katkaisu ole toiminut riittävän tehokkaasti.
Tavallisin nopeaan katkaisuun käytettävistä lääkkeistä on kortisoni.

Estohoidot
Estohoito aloitetaan heti sarjan alussa
ja sitä jatketaan niin kauan kuin sarja
jatkuu. Se ei poista kohtauksia kokonaan, vaan ajatellaan, että estohoito
toimii hyvin, jos se vähentää 50 % kohtauksista. Estolääkkeitä käytetään joko
yksittäin tai yhdistettynä kohtaushoidon lääkkeisiin ja sarjan alussa mahdollisesti myös nopean katkaisun lääkkeisiin tai useamman estolääkkeen yhdistelminä kohtauslääkkeiden kanssa.
Estohoidoista tavallisin on verapamiili. Se on verenpainelääke, jonka
sivuvaikutuksena voi olla se, ettei pulssi
nouse liikuntasuorituksessa samalle
tasolle kuin normaalitilanteessa. Liikkumisen välttely voi kuitenkin pitemmän
päälle johtaa kunnon rapautumiseen ja
huonompaan kivunsietoon.
Jokaisella estolääkkeellä on omanlaisensa sivuvaikutukset, joista useat
ovat hoidon jatkuessa ohimeneviä.
Ennen lääkkeen aloittamista on hyvä

tutustua tavallisimpiin sivuvaikutuksiin
joko keskustelussa lääkärin kanssa tai
esim. Fimean valmisteyhteenvetosivuilla. Lääkettä valittaessa arvioidaan
sivuvaikutusten aiheuttamaa haittaa
suhteessa sairauden aiheuttamaan
toimintakyvyttömyyteen.

Neurokirurgiset hoidot
Kirurginen hoito (neuromodulaatio;
aivojen syvien osien tai ääreishermojen
stimulaatio) tulee kyseeseen vain niille,
joilla kaikki lääkevaihtoehdot on käyty
järjestelmällisesti läpi ja todettu tehottomiksi tai sopimattomiksi.

Käyttäytymisterapia
Pitkäaikaisen kivun kanssa eläminen on
psyykkisesti hyvin raskasta. Tarpeeksi
kauan jatkuttuaan se uuvuttaa ja polttaa ihmisen loppuun lähes samalla
mekanismilla kuin negatiivisesti stressaava työ. Voidaankin puhua kipu-burnoutista, joka hoitamatta voi johtaa
masennukseen.
Vaikeahoitoiseen
sarjoittaiseen
päänsärkyyn liittyy melko usein masennusta tai ahdistusta. Käyttäytymisterapia voi olla tehokas lisä lääkehoitoon.
Rentoutumisharjoitukset, kognitiivinen
käyttäytymisterapia ja stressinhallintakeinot voivat olla sarjojen välillä tehokkaita menetelmiä parantamaan kivun
käsittelyä ja hallinnan tunnetta sarjojen
aikana.

Itsehoito
Itsehoitomenetelmistä ei ole riittävää
tutkimusnäyttöä. Tähän kappaleeseen
kirjatut vinkit perustuvat sarjoittaista
päänsärkyä sairastavien ihmisten kokemuksiin hoidosta.
Riittävä lepo on tärkeää kohtaussarjojen aikana. Unirytmi on hyvä pitää
mahdollisimman säännöllisenä. Joskus
tähän tarvitaan lääkkeen, esim. melatoniinin apua. Kevyt ulkoilu helpottaa
unen saamista. Yleensä kipu pahenee
makuulla, joten joskus on parempi
nukkua puoli-istuvassa asennossa tai
nojatuolissa.
Potilasyhteisöissä on havaittu, että
D-vitamiinilla on lievä estohoitovaikutus

ja tauriinilla voi olla helpottava hetkellinen vaikutus kipuun. Siksi kannattaakin
pitää kaapissa muutamaa energiajuomaa varalla. Myös lakritsa (juurijauhe
tai -uute) ja vahva kahvi voivat auttaa
kivun alussa.
Pään kipupuolelle asetetut kylmäkääreet helpottavat. Pakastimessa säilytettäviä kylmägeelipusseja tai kylmähattua kannattaa pitää saatavilla, mutta
pakastevihannespussit tai lumi muovipussissa ajavat tarvittaessa saman
asian. Päätä voi kylmentää myös suihkun alla tai ulkona pakkassäässä. Kylmä
juomakin nopeasti juotuna saattaa joskus hieman helpottaa. Kylmä supistaa
verisuonia ja kipu helpottaa tai parhaassa tapauksessa loppuu.
Kevyt niska-hartiahieronta kohtausten välillä voi olla miellyttävää,
mutta liian kovana myös laukaista
kohtauksen. Monet painelevat myös
pään alueen akupunktiopisteitä helpottaakseen kipua. Näitä pisteitä löytyy
esimerkiksi päälaelta, kulmakarvojen
kohdalta, nenän juuresta ja ohimolta
korvan yläpuolelta.
Kohtaussarjojen aikana kannattaa
pyrkiä elämään mahdollisimman yksinkertaista elämää, välttää liiallista fyysistä kuormitusta ja pulssia kiihdyttäviä
suoritteita ja mahdollisuuksien mukaan
unohtaa aikataulut ja yrittää muutenkin
elää sairauden ehdoilla. Kohtauksille
altistavien tekijöiden minimoiminen voi
nopeuttaa jakson loppumista ja saattaa
vähentää kohtauksia.
Hoitojen tehoa seurataan päänsärkypäiväkirjalla, jonka voi tulostaa esimerkiksi Migreeniyhdistyksen sivuilta
www.migreeni.org –> julkaisut.
Hoitojen vaikutus kirjataan särkypäiväkirjaan ja kiputaso arvioidaan
VAS-mittarilla 0 = ei ollenkaan kipua,
10 = pahin mahdollinen kipu. Sellaisen voi tehdä itse oman tietokoneen
Excel-taulukkoon tai tulostaa Migreeniyhdistyksen internetsivuilta ja täyttää
käsin. Päiväkirjaan kirjataan kipukohtauksen kesto, voimakkuus ja siihen
käytetyt lääkkeet sekä estolääkkeiden
käyttöjakso.
Migreeniyhdistys neuvoo ja ohjaa
sarjoittaista päänsärkyä sairastavia ja
heidän läheisiään.
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Teksti Sini Sarvanne

Mistä apu krooniseen migreeniin?
Kova päänsärky lamauttaa jo yli kymmenettä päivää kuukauden sisällä. Töihin
on mahdoton mennä, eivätkä muutkaan sosiaaliset tilanteet luonnistu. Olo
on ahdistunut ja toivoton, eikö tämä koskaan lakkaa? Kuulostaako tutulta?
Kyseessä saattaa olla krooninen migreeni.

Päänsärkyä on monenlaista, joten
ensisijaisen tärkeää olisi tunnistaa,
mistä oikeastaan on kyse ja mikä säryn
aiheuttaa. Onko kyseessä jännityspäänsärky, migreeni vai kenties jo krooninen
migreeni?
Migreeniä nimitetään krooniseksi,
kun päänsärkypäiviä on kuukaudessa
ainakin viisitoista ja päänsärky täyttää
migreenin kriteerit ainakin kahdeksana
päivänä kuukaudessa. Kroonisesta
migreenistä kärsii noin kaksi prosenttia väestöstä.1 On kuitenkin arvioitu,
että jopa kahdeksankymmentä prosenttia potilaista ei ole saanut kroonisen migreenin diagnoosia ja näin
ollen jää paitsi siihen saatavilla olevista
hoidoista.2
– Krooninen migreeni rajoittaa ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti. Potilaat
kärsivät kivun lisäksi monella muullakin
tavalla. Tauti vaikuttaa niin sosiaalisiin
suhteisiin kuin työkykyynkin, suomalaisille lääkäreille luennoinut brittiläinen
neurologi Manjit Matharu toteaa.
Tutkimusten mukaan kroonisesta
migreenistä kärsivillä todetaan muita
todennäköisemmin ahdistusta, masennusta ja kroonisia kipua, mikä ennestään lisää taudin taakkaa.3
Migreenin kroonistumiseen voi olla
monia syitä, mutta toistuvat migreenikohtaukset voivat herkistää kivulle,
jolloin migreenistä saattaa tulla krooninen. Siksi migreenikohtaukset pitäisi
pystyä pysäyttämään aina mahdollisimman varhain esimerkiksi lääkkeellä
tai koettaa estää kokonaan mahdollisia laukaisevia tekijöitä välttämällä.4
Päänsärkypäiväkirjan pitäminen auttaa
pääsemään päänsärkyjen jäljille: miten
usein ja millaisena kohtaukset esiintyvät. Kivun ylös kirjaaminen voi helpottaa oikean hoidon löytymistä.
12

Potilaan ja lääkärin
suhde avainasemassa
Kovista säryistä tai jopa kroonistuneesta migreenistä kärsivän onneksi
apua on saatavissa, kunhan säryn
luonne ja aiheuttajat tunnistetaan.
Oikean hoidon löytyminen saattaa silti
vaatia kärsivällisyyttä.
Migreenipotilaita hoitava neurologian erikoislääkäri Mikko Kallela
sanoo, että kroonista migreeniä voi olla
vaikea diagnosoida, ja sitä sairastavat
potilaat voivat tarvita jopa vuosien seurantaa. Potilaan ja lääkärin suhde on
hänen mukaansa hoidon ydin.
Kallela toteaa, että krooninen
migreeni tulisi pystyä erottamaan
särkylääkepäänsärystä, joka voi johtua esimerkiksi liian usein otetusta
migreenikohtauslääkkeestä.4
Suurin osa migreenikohtauksista
hoituu uusimman Käypä hoito -suosituksen mukaan tavallisilla kipulääkkeillä tai kipu- ja pahoinvointilääkkeen
yhdistelmällä. Huumaavia kipulääkkeitä ei kuitenkaan suositella enää
migreenikohtausten hoitoon, sillä toistuvan migreenikohtauksen hoidossa on
mahdollista kehittyä lääkeriippuvuus.
Jos päänsärystä ja migreenikohtauksista on kuitenkin tullut jatkuva riesa tai
lääkkeet eivät tehoa, voidaan harkita
estohoitoja.5

Voiko kroonista
migreeniä estää?
Estohoidot ja hoitojakson pituus suunnitellaan yksilöllisesti. Estolääkityksenä
käytetään esimerkiksi beetasalpaajia,
epilepsialääkkeitä tai joitakin tulehduskipulääkkeitä. Lääkkeetön estohoito voi
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tarkoittaa laukaisevien tekijöiden selvittämistä ja niiden välttämistä tai esimerkiksi rentoutushoitoa.5 Päänsäryn
voivat laukaista esimerkiksi voimakkaat
valot tai hajut, stressi tai verensokerin
lasku.4
Yksi uusista keinoista kroonisen
migreenin hoidossa on botuliinitoksiini
tyyppi A. Sitä käytetään aikuisilla pistoshoitona kroonisen migreenin oireiden
vähentämiseen, jos potilas ei ole saanut riittävää vastetta muuhun migreeniä estävään lääkitykseen.6
Kroonisen migreenin diagnoosin
tekee neurologi, ja botuliinitoksiinipistoksen saa antaa potilaalle ainoastaan
kroonisen migreenin hoitoon erikoistuneen neurologin valvonnassa.7

Krooninen migreeni x 3
1. Päänsärkypäiviä on kuukaudessa
ainakin 15 ja päänsärky täyttää
migreenin kriteerit ainakin 8
päivänä kuukaudessa.
2. Kroonisesta migreenistä
kärsivillä on tavallista suurempi
alttius ahdistua ja sairastua
masennukseen.
3. Oikea hoito löytyy, kun keskustelet
lääkärisi kanssa mahdollisimman
tarkkaan tilanteestasi. Tässä auttaa
myös päänsärkypäiväkirja.

Lisätietoja migreenistä ja ladattava
päänsärkypäiväkirja:
www.eroonmigreenista.com
Tämä artikkeli on tuotettu yhteistyössä
Allergan Norden AB:n kanssa. FI/0005/2016
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Teksti Leena Pikkumäki

Krooninen migreeni
– repullinen diagnooseja
Oireet ovatkin
migreeniä
Krooninen migreeni voi olla vaikea
tunnistaa, koska pääasiallinen vaiva ei
välttämättä olekaan päänsärky. Tavallisimmat oireet voivat olla väsymys, voimattomuus, unihäiriöt, muisti- ja keskittymisvaikeudet, ahdistus ja masennus,
kivut ja säryt, puutumiset, kömpelyys,
suolistovaivat ja rytmihäiriöt. Monimuotoisen migreenin kokonaisuudesta
kertoo migreeniin perehtynyt neurologi
Matti Ilmavirta Jyväskylästä.
– Migreeni on aivojen sähkökemial
linen häiriö, joka tuottaa aistivääristymiä ja koko kehon toimintahäiriöitä.
Tämä aivokemian häiriö on kuin haittaohjelma solujen toimintaa ohjaavassa
geneettisessä koodissa. Aivoissa hermosolut ovat järjestäytyneet soluryhmiksi eli toimintayksiköiksi, ikään kuin
prosessoreiksi. Migreenitila on tämän
prosessorin toimintahäiriö, ja monioireinen migreeni on haittaohjelmien
kakofoninen sinfonia. Hermoratojen
ylivirittymistä eli herkistymistä kutsutaan myös sentraaliseksi sensitaatioksi,
kertoo Ilmavirta.
Migreeni esiintyy tavallisesti kohtauksittain, jolloin se kestää yhdestä
kolmeen päivää (episodinen migreeni).
Noin kolmella prosentilla potilaista episodinen migreeni muuttuu krooniseksi.
Kroonisena migreeniä pidetään, jos sitä
esiintyy yli 15 päivänä yli kolmen kuukauden ajan. Migreeni on yleinen vaiva:
katsantotavasta riippuen sitä potee
20–80 prosenttia väestöstä.
– Jos tensiopäänsärky ymmärretään
migreeniksi, migreenikkojen määrä on
jopa 80 prosenttia väestöstä, Ilmavirta
sanoo.
Yleensä krooninen migreeni kehittyy
pikkuhiljaa kypsyen. Syynä voi olla edeltävä pitkä stressi, hormonaaliset syyt,
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väärä lääkitys tai vaikkapa sisäilmaongelma. Joskus kroonisen migreenin
käynnistää infektio tai tapaturma.

Monimuotoiset
oireet
Migreenissä
hermosolujen
ylivirittymistä tapahtuu muuallakin kuin
pään alueen tuntohermoissa, minkä
vuoksi migreeniin liittyy muutakin kuin
päänsärkyoireita.
– Migreenikohtaus voi olla täysin
päänsärytön. Tällaisesta kohtauksesta
käytetään vanhastaan nimeä migreeniekvivalentti (G 43.1), Ilmavirta kertoo.
Tunnetuin migreenin ekvivalentti
oire on lyhytkestoinen näköhäiriö, esimerkiksi sahalaitakuvio tai näkökentän
pimentyminen.
– Vähemmän tunnettua on kuitenkin, että samalla mekanismilla ja
ilman päänsärkyä voi syntyä puhehäiriö, maku- tai hajuhäiriö, puutuminen,
huimaus, korvan soiminen, pyörtyminen, muistikatkos, vapina, hillitön haukottelu, kova väsymys, voimattomuus,
ärtymys, paniikki- ja ahdistuskohtaus tai
ohimenevä halvaus, Ilmavirta luettelee.
Tavallisimmin tällainen oire kestää viitisentoista minuuttia, mutta
joskus tila kroonistuu viikoiksi, jopa
kuukausiksi.
Korvissa on tunne, että humahtaa ja
ikäänkuin korvat menisivät hetkeksi
lukkoon. Toisinaan on hetkellistä
tinnitusta. Äänisekamelska ja
herkkyys äänille. (Mies 42v)
Rajoittunut oire on merkki siitä, että
migreenin sähkökemiallinen häiriö ei
laajene syntypaikastaan. Se ei leviä
muille alueille eikä siis häiritse muita
aivotoimintoja. Oireesta voikin päätellä,
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millä alueella aivoissa migreeni on
syttynyt.
Päänsäryttömässä migreenissä voi
ilmaantua myös laaja-alaisempia oireita
ja toimintahäiriöitä. Niitä ovat puutuminen, lihas- tai nivelsäryt, kömpelyys ja
voimattomuus. Yleistyneitä oireita ovat
myös muistin, keskittymisen, vi
reys
tason, mielialan ja autonomisen hermoston säätelyn häiriöt. Autonominen
hermosto säätelee sydäntä, suolistoa,
verenkiertoa ja lämpötilaa eli sen häiriö
voi aiheuttaa esimerkiksi ripulia, rytmihäiriöitä ja viluisuutta.
Kävely on huteraa, kuin kävelisi
riippusiltaa pitkin. Jalat tuntuvat
voimattomita ja horisontti keinuu.
On heikon olon tunne. Kohtauksen
jälkeen jaloissa ja käsissä vapinan
tunne. (Mies 42v)

Harhaanjohtava ketju
Migreenin oudot oireet voivat johtaa
vääriin tulkintoihin ja väärille teille
diagnostiikassa. Migreenikko voi itsekin tulkita oireitaan väärin, varsinkin
jos oirekuva on muuttunut aiemmin
totutusta. On tavallista, että potilaan
oireita psykologisoidaan. Potilas voi leimautua hypokondrikoksi tai somatisoijaksi, mitä enemmän ja mitä oudompia
oireita hänellä on.
Migreenissä aivoissa syntyvät sähköhäiriöt ovat kuin huijausviestejä. Ne
johtavat esimerkiksi kivun suhteen vääriin hälytyksiin ja kohde-elimissä kummallisiin seurauksiin.
– Ymmärrys migreenin taustamekanismeista voi tuottaa oivalluksen,
että monisairas henkilö, jolla on paljon
epävarmoja toiminnan häiriön diagnooseja, sairastaakin monimuotoista
migreeniä, toteaa Ilmavirta.

Erityisasemassa ovat hyvin nuoret
potilaat, joiden oirekuvan tunnistaminen on aikuisille vaikeaa. Lapset eivät
aina osaa itse kuvailla oireitaan, jossa
ei ole mitään muutakaan kokemusta
migreenistä. Väärän psykologisoinnin
ja psykiatrisen tulkinnan vaara on suuri.
Haluaisin työterveyshuoltoon
potilaskirjauksen, jossa lukee, että
tämä ei ole psykiatrinen häiriö. Olen
viisikymppinen nainen ja haluan tulla
kohdelluksi oikein. (Nainen 52v)

Olen hakenut apua, mutta tunnen
tulleeni heitteillejätetyksi. En
ole masentunut, mutta oireiden
pahennuttua elämänhaluni ja -iloni
on alkanut hiipua. Tarvitsen apua,
mutta toistaiseksi en ole sitä saanut!
Koen että olen, mutten elä. (Nainen
43v)

Tavallisimmat
väärintulkinnat
Kun migreeni tuottaa lihasjännitystä ja
se paikantuu niskahartiaseutuun, diagnoosinimenä on yleensä tensiopäänsärky. Tensiopäänsärky on kuitenkin
yksi migreenin ilmentymismuoto. Sama
tila ohimo- ja leukalihaksissa johtaa
vääriin päätelmiin purentafysiologisista
ongelmista. Usein migreenikon päänsäryn syyksi epäillään purentaongelmia.
– Jos yönarskuttelua on, on järkevää
suojata hampaita kiskoilla, mutta ikävä
kyllä se ei suojaa migreeniltä. Hoito on
kohdistettava taustasyyhyn eli migreeniin, Ilmavirta tarkentaa.
Kun sama mekanismi tuottaa kivun
tai lihaskrampin alaselässä, tautinimike on tavallisimmin noidannuoli
(lumbago). Syyksi voidaan epäillä myös
nivelrikko- tai välilevyvaivoja. Kun pitkät
tuntohermoväylät ovat laaja-alaisesti
virittyneet, seurauksena on särkyä raajoissa, lihaksissa ja nivelten alueella.
Tämä oireilu saattaa saada nimen fibromyalgia tai neuropaattinen kipu.
Tasapainoelimen alueelta migreeni
tuottaa monenlaista huimausta: akuutista voimakkaasta pyörittävästä huimauksesta pitkäaikaiseen heitättävään
huimaukseen ja kaikkea siltä väliltä.
Diagnoosiepäilynä saattaa olla esimer

kiksi hyvälaatuinen asentohuimaus,
Meniéren tauti, aivoverenkiertohäiriö
tai tasapainohermon tulehdus. Hyvin
tavallista on selittää huimaus niskaperäiseksi, tai että syynä on fasettilukko,
oikoryhti ja lihasjännitys. Migreeni on
kuitenkin nykykäsityksen mukaan tavallisin huimauksen aiheuttaja.
Mutta sitä tuplahuimausta! Piti
istua tuolilla oikea kylki selkänojaa
vasten, että ei keikahtanut kumoon.
Pitkälleen ei voinut mennä, kun
sitten tuli jo ällöolokin. Ja vielä
kun tuntui siltä kuin koko kroppa
olisi jakaantunut kahtia! Oikea oli
ihan rennon letkeä niskaa lukuun
ottamatta ja vasen ihan jumissa
päästä nilkkoihin. (Nainen 34v)

Sehän tässä on hassua oikeasti
selventää työterveydessä lääkärille,
kun olen huomenna menossa, että
ihanihanihan varmaa on etteivät
minun jumittuneet niskani aiheuta
päänsärkyä. Vaan jumitukset
johtuvat niistä särkykohtauksista.
Se on aivan varmaa. Johan
siellä työterveyshoitaja tarjosi
vaihtoehtona ongelmiin jotain
atlasnikaman siirtymää. (Nainen 34v)
On tunnettua, että migreenikohtauksessa voi tulla voimakkaita mielialavaihteluja: manian tai masennuksen
kaltaisia oireita.
– Vähemmän
tunnettua
mutta
yleistä on, että varsinkin nuorilla naisilla migreenikohtaus laukaisee paniikkihäiriön kaltaisen tilan. Oireita ovat
puristava tunne rintakehällä ja kuristava tunne kaulalla, hengenahdistus,
kauhun ja pelon tunne ilman ulkoista
syytä. Tämäntyyppiset oireet voivat olla
pelkästään migreenipohjaisia, Ilmavirta
kertoo.
Koska migreeni vaikuttaa myös
vireystasoa säätelevän aivojen osan
toimintaan, oireena voi olla väsymys ja
voimakas unen tarpeen lisääntyminen.
Oire voi muistuttaa jopa narkolepsiaa.
Vireyden ongelman kroonistuminen
johtaa krooniseen fatiikkiin eli väsymysoireyhtymään. Joskus taas vireystaso häiriintyykin päinvastaiseen suuntaan eli unentarve vähenee ja syntyy
hyperaktivaatiotila.

Aamuisin olen kohtuullisen virkeä,
mutta heräämisestä vireystilan
nousu päivätasolle kestää usein
yli tunninkin. Toisaalta on paljon
päiviä, että väsymys kestää aamusta
iltaan. Varsinkin niinä aamuina kun
päänsärky on kovaa jo herätessä,
tuntuu, ettei vireystila nouse
ollenkaan. (Mies 36v.)

Miimikko ja kameleontti
Migreenille on luonteenomaista, että
oirekuva muuttuu läpi elämän, vastoin
yleistä käsitystä. Siksi moni migreenikko ei välttämättä osaakaan myöhemmällä iällä tulkita ja tunnistaa
oireitaan migreeniksi. Esimerkiksi teini-iässä oireet voivat muistuttaa klassista migreeniä eli päänsärky on toispuoleista, on pahoinvointia ja näköhäiriöitä, mutta oireet voivat myöhemmin
olla tyystin erilaisia. Saman kohtauksen
aikana muutaman päivän kuluessa
oireet voivat muuttua. Käytännössä
aina, kun migreeni kroonistuu, oirekuva
laajenee ja muuttuu. Migreeni on siis
muuntautumiskykyinen kameleontti.
Joskus jos illalla olen yrittänyt kutoa,
kutominen tuntuu päässä. Samoin
esimerkiksi jalasta painaminen voi
tuntua päässä. Jos säikähdän jotain
liikenteessä, päässä säväyttää todella
kipeästi. Jos hengitän huonosti,
esimerkiksi saunassa, päähän voi
sattua. (Nainen 52v)
Migreeni voi muistuttaa monia
muita sairauksia, koska se synnyttää
monien elinten kipuja tai toimintahäiriöitä, dysfunktioita. Tässä mielessä
migreeni on eräänlainen miimikko,
muiden tautien matkija.
– Migreenin aiheuttamat oireet saattavat olla täysin identtisiä kuin muut
elinsairaudet, joiden syy on jokin muu
tunnettu mekanismi (verenkiertohäiriö,
tulehdus, kasvain, rappeuma). Ilman
riittävää seurantaa ja tarpeeksi laajoja lisätutkimuksia on vaikeaa päästä
oikeaan diagnoosiin, toteaa Ilmavirta.
Pitkien hermoratojen virittyminen
migreenissä voi paikantaa kivun rintakehälle, selkään, vatsaan, lihaksiin tai
nivelten seutuun. Kipu voi olla myös
ihon kipua, esimerkiksi pinnallista
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kosketusarkuutta (allodynia). Hyvin
todennäköisesti migreeniin liittyy myös
iholla näkyviä muutoksia, kuten punoitusta tai näppylöintiä, esimerkiksi acne
rosaceaa.
Migreenin aiheuttamat rintatuntemukset voivat muistuttaa sepelvaltimotautia, mahakatarria, refluksitautia
ja astmaa. Tunne voi olla kipua, viiltelyä, puristusta ja hengenahdistusta
ja viiltelyä. Vatsamigreeni matkii sappikivikohtausta,
virtsakivikohtausta,
umpilisäkkeen tulehdusta ja vatsahaavaa. Migreeni aiheuttaa paljon myös
suoliston toimintahäiriöitä: turvotusta,
ripulointia, ilmavaivoja ja joskus ummetusta. Oireet muistuttavat imeytymishäiriöitä, ärtyvän paksusuolen sai
rausta tai suolistotulehdusta.
Migreenikipu voi paikantua korvan seutuun, jolloin se muistuttaa
korvatulehdusta. Tavallista on, että
migreenikipu paikantuu otsan, silmän ja poskiontelun seutuun, jolloin
se muistuttaa nenän sivuontelutulehdusta tai poskiontelutulehdusta. Tällaisia migreenioireita potevat ihmiset
saattavat saada turhia antibioottikuureja. Toistuvat poskiontelotulehdukset pitäisikin varmistaa röntgenillä tai
poskionteluhuuhtelulla.
Kun migreeni tuottaa paikallisen
kivun niveliin ja joskus jopa turvottaa
niitä nestekertymien vuoksi, oire muistuttaa reumaa tai nivelrikkoa. Migreeni
voi muistuttaa paljon ms-tautia tai
lihassairautta tai reumaa.
– Migreenissä kuitenkin oireet vaihtelevat ja siirtyvät paikasta toiseen päivissä tai jopa tunneissa. Tämä seikka
erottaa migreenin etenevistä sairauksista, Ilmavirta painottaa.
Kognitiiviset oireet voivat matkia
muistihäiriösairauksia. Migreeni voi
heikentää muistitoimintoja ja myös
käytössä olevat lääkkeet voivat tuottaa
samankaltaisia oireita. Unohdukset,
asioiden mieleen painamisen vaikeus,
tuttujen nimien muistaminen, keskittyminen ja tarkkaavuuden ylläpito vaikeutuu. Ei ole tutkimustietoa, että oireet
ennakoisivat muistihäiriöiden kehittymistä. Kun on kognitiivisia oireita,
melkein aina on myös unen häiriöitä
ja mielialan muutoksia. Näille migreenipohjaisille oireille on tyypillistä tilan
vaihtelu päivästä ja hetkestä toiseen.
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Fyysinen ja henkinen suorituskyky on heikkoa ja uuvun nopeasti. Uupumus,
voimattomuus ja lihasheikkous eivät ole suhteessa rasituksen määrään.
(Nainen 52)
Olen itse, sekä myös lähipiirini, vaimo ja omat vanhempani huomanneet, että
lähimuistini ja keskittymiskykyni on pikkuhiljaa huonontunut. Olen voinut
osallistua keskusteluun ja joku asia on sovittu, hetken päästä en muista asiaa
ollenkaan. Näin ei tapahdu aina, mutta todella usein. (Mies 36v)
Koska migreeni voi aiheuttaa tajunnan häiriöitä tai jopa kouristeluja, voi
joskus olla vaikeaa erottaa oireita epilepsiasta. Joskus oire muistuttaa niin
paljon epilepsiaa, että diagnoosin
vahvistamiseksi tarvitaan kohtauksen
aikainen EEG-rekisteröinti.
Migreeni voi aiheuttaa halvausoireen (ns. hemipleginen migreeni). Kohtauksessa voi mennä puhekyky, kasvojen toinen puoli voi roikkua ja kädestä tai
jalasta voi mennä voima. Koska migreenissä tällaiset halvausoireet kestävät
vain 15–30 minuuttia, se muistuttaa siis
TIA-tyyppistä aivoverenkiertohäiriötä.

Haittaohjelmien
purkaminen
Eri aikoina kehon ja mielen toimintaa on
tulkittu eri tavoilla, mikä on vaikuttanut
myös migreenin oireiston tulkintaan.
Migreenin selitysmalli on muuttunut
vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun on opittu enemmän
genetiikasta ja hermovälittäjäaineista.
Migreenin verisuoniteoria (eli vaskulaariteoria) migreenistä selitti vain
tietyntyyppisen päänsäryn ja joitakin
puutosoireita. Verisuoniteorian keskeinen oletus on ollut, että migreenissä
aivoverisuonet supistuvat ja laajentuvat. Supistumisesta seuraa paikallista
hapenpuutetta ja tiettyjä puutosoireita
eli esimerkiksi näkökentän osan puuttumisen tai käden halvaantumisen.
Laajentumisesta taas seuraa jyskyttävää päänsärkyä.
– Migreenissä on kuitenkin paljon
oireita, jotka eivät saa loogista selitystä
tämän vaskulaariteorian pohjalta. Hermosensitaatioteoriassa verisuonet ovat
vain yksi kohde-elin eli osa oireiden
kokonaisuutta, kertoo Ilmavirta.
Se oirekokonaisuus, mikä nykyään
ymmärretään migreenisyndroomaan
kuuluvaksi, on ennen saatettu nimetä
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mm. termeillä dysautonomia, autonomisen toiminnan häiriö, dystonia neurocirculatoria ja vegetatiivisen hermoston
epätasapaino. Hormonilähtökohtainen
selitysmalli tuotti nimityksen hysteria.
Nykyäänkin samankaltaisista oireista
käytetään nimityksiä neurastenia, konversiohäiriö ja yliherkkyysoireyhtymä.
– Kun oireyhtymä osataan määritellä
migreenipohjaiseksi, avautuu uusia
hoitomahdollisuuksia. Kroonistuneita
oireita hoidetaan migreenin estolääkkeillä ja pahentumisvaiheita migreenin
akuuttihoitolääkityksellä. Tärkeää on,
että laajamittainen oireyhtymä ymmärretään migreeniksi ja siten uskalletaan
aloittaa täsmähoito migreeniin, painottaa Ilmavirta.
Tavallisimmin käytettyjä migreenin
estolääkkeitä ovat verenpainelääkkeinä
tunnetut beetasalpaajat, sartaanit ja
kalsiumsalpaajat; epilepsialääkkeinäkin käytetyt valproaatti, topiramaatti ja
gabapentiini; hyvin toimivia ovat myös
ns. vanhan polven laajakirjoiset masennuslääkkeet amitriptyliini, doksepiini ja
imipramiini. Botuliini-injektiot toimivat
enemmistöllä. Krooninen migreeni vaatii useamman kuukauden tai vuosienkin lääkehoidon.
Akuuttihoitona käytetty sensitoituneiden hermoväylien (triggerpisteiden)
puudutus näyttää toimivan myös estohoitona toistuvasti annettuna.
Kohtaushoito eli pahentumisvaiheiden hoitosuositus on ensisijaisesti
särkylääke: ibuprofeeni, ketoprofeeni,
tolfenaamihappo, naprokseeni ja diklofenaakki. Hankalammissa kohtauksissa
käytetään lisälääkkeinä triptaania ja
pahoinvointilääkkeitä.

Yksilöllinen hoito
Potilaalle ja hoitavalle taholle tuottaa
valtavan helpotuksen, kun oivalletaan, että aiemmin selittämättömille
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oireille löytyykin looginen biologinen
selitysmalli. Oireita on usein vähätelty
tai niitä ei ole pidetty edes sairautena
(nondisease-oire).
– Ymmärrys tilanteesta on hoidon
kivijalka. Kaikille eivät käy samat hoidot
oireiden variaation ja ilmeisesti myös
geneettisten erojen vuoksi, Ilmavirta
kertoo.
Hoito vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Hyvällä tai pitkälläkään hoidolla ei voi
taata oireettomuutta, mutta olo helpottuu ja elämänlaatu paranee. Vaikka
tiedetään, että migreenissä on vahva
geneettinen pohja, tällä hetkellä ei
tunneta suoraan geeneihin vaikuttavia
hoitoja. Eri henkilöiden samannäköisiin oirekuviin tehoavat erilaiset hoidot.
Sama lääkitys saattaa vaikuttaa toisinaan ja toisinaan ei.
– Kun migreeni on kerran kroonistunut, se ei tarkoita, että oireet kestävät
lopun elämää, vaan yleensä ne rauhoittuvat iän myötä. Hoidon viivyttäminen
ei kuitenkaan ole järkevää eikä mahdollista. Osalla migreeni kroonistuu vain
kuukausiksi. Osalla migreeni on pitkä,
vuosikausien invalidisoiva seuralainen,
Ilmavirta kuvailee.

/ Adobe St

ock

Tavallisimmin migreeni aktivoituu
teini-iässä. On kuitenkin tapauksia,
jolloin migreenioireita on jo aikaisin
varhaislapsuudessa. Naisilla teini-iän
ohella fysiologiset hormonaaliset vaihtelut vaikuttavat migreenin aktiivisuuteen, kuten raskausaika ja menopaussi.
Yleinen käsitys on, että migreeni häviää
ikääntyessä, mutta on mahdollista, että
hyvinkin iäkkäillä vanhuksilla voi olla
aktiivinen migreeni.
Sukulaisten oireista voi päätellä,
että oma migreeni on perinnöllistä, ja
samalla diagnoosi vahvistuu. Eri-ikäisten sukulaisten oirevariaatiot voivat
antaa kuvaa siitä, mitä on odotettavissa. Kun tieto migreenin monimuotoisista oireista leviää suvussa, muiden
lähisukulaisten ei tarvitse käydä samaa,
vaikeaa polkua. Perheittäin on tapauksia, joissa isällä ja pojalla tai äidillä ja
tyttärellä migreeni saattaa voimistua tai
kroonistua tietyssä iässä.
Migreenin diagnosointia varten
ei ole olemassa mitään laboratorio
testiä. Diagnoosi varmistuu tavallisimmin sukutaustan ja tyypillisen
oirekuvan perusteella. Aivokuvauksia
tarvitaan vain harvoin. Kuvauksella

ei diagnosoida migreeniä, vaan niiden tarkoitus on sulkea pois ms-tauti,
aivokasvain
ja
verenkiertohäiriö.
Kuvaus voi olla perusteltua, jos hoidot
eivät toimi, tai tulee halvausoireita tai
tajunnanmenetyskohtauksia.
Lähteitä:
Angus-Leppan: Migraine: mimics, borderland and
chameleons. Pract Neurol 2013: 13: 308-318.
Cady, Schreider & Farmer: Understanding the
patient with migraine: the evolution from episodic
headache to chrinuc neurologic disease. A proposed classification on patients with headache.
Headache 2004; 44: 426-435.
Meeus & Nijs: Central sensitization: a biophysical
explanation for chronic widespread pain in patients
with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome.
Clin Rheumatol. 2007 April; 26 (4): 456-473.
Ravindran, Zheng, Timbol, Merck & Baraniuk:
Migraine headaches in chronic fatigue syndrome
(CFS): Comparison of two prospectice cross-sectional studies. MC Neurology 2011, 11:30. www.
biomedcentral.com/1471-2377/11/39
Sacks: Migraine.
Wallace & Clauw: Fibromyalgia & other central pain
syndromes. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
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Mirja Hämäläinen
Lastenneurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri, LT
HYKS Lasten ja nuorten sairaala

Lasten
päänsärky
Lasten päänsärky

Migreeni

Toistuvia
päänsärkyjä
esiintyy
10–35 %:lla kouluikäisistä. Ne yleistyvät iän myötä. Migreeniä esiintyy
5–25 %:lla. Sekin yleistyy iän mukana.
Murrosiästä lähtien migreeni on tytöillä
yleisempää kuin pojilla, sitä ennen suurin piirtein yhtä yleistä. Jännityspäänsärky on yläasteiässä yhtä yleistä kuin
migreeni. Migreeniä ja jännityspäänsärkyä voi esiintyä samanaikaisesti.

Migreeni esiintyy yleensä kohtauksittain ja kulkee vahvasti suvuittain.
Voimakkaimpia
migreenikohtauksen

Milloin tutkimuksiin
Lievät, lyhyet ja satunnaiset päänsäryt
eivät välttämättä tarvitse tutkimuksia tai
lääkehoitoa. Kovat, toistuvat, toimintaa
haittaavat tai pahenevat päänsäryt sen
sijaan ovat aihe lääkärin tutkimukseen.
Lääkäriin on välttämätöntä hakeutua,
mikäli päänsäryn yhteydessä esiintyy
oksentelua tai päänsärkykohtaukset
tulevat aamulla tai yöllä. Lääkärintutkimus on aiheellinen, mikäli ruumiillinen
ponnistus tai yskä laukaisee päänsäryn
tai pahentaa päänsärkyä. Lääkärinaika
on tarpeellinen myös, mikäli päänsäryn
yhteydessä esiintyy muita oireita, kuten
kuumetta tai tajunnan häiriöitä, luonteen tai käytöksen muutoksia tai oppimisen vaikeutumista.
Päänsärkypäiväkirjaan voi merkitä päänsäryn esiintymisen ja voimakkuuden, etenkin silloin jos särky
tulee kohtauksina. Päänsärkypäiväkirjan voi tulostaa Migreeniyhdistyksen
internet-sivuilta
(www.migreeni.org).
Päänsärkypäiväkirja on suositeltavaa
ottaa mukaan hoitajan tai lääkärin
tapaamiseen.
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laukaisijoita ovat vilkkuvat ja kirkkaat
valot. Myös voimakkaat hajut, aterioiden väliin jääminen ja valvominen
edesauttavat usein migreenikohtauksen puhkeamista.

Lasten migreenin piirteet (Headache Classification Committee 2013)

Migreeni ilman esioireita:
Vähintään viisi kohtausta, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
»» Kohtaukset 2–72 h (mukana uni)
»» Vähintään kaksi seuraavista:
– toimintaa estävä sykkivä, toispuoleinen, kohtalainen tai kova särky
– ruumiillinen rasitus pahentaa päänsärkyä tai rajoittaa toimintaa
– päänsärky on voi olla molemminpuolista tai toispuoleista
»» Mukana on vähintään yksi seuraavista:
– pahoinvointi ja/tai oksentelu, valonarkuus ja ääniherkkyys

Migreeni, johon liittyy tyypillinen esioire (aura):
Vähintään kaksi kohtausta, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
»» Aurassa on yksi tai useampi täysin palautuva oire: näkö-, tunto- tai
puhehäiriö
»» Mukana on vähintään kaksi seuraavista neljästä piirteestä:
– ainakin yksi oire kehittyy hitaasti laajeten vähintään 5 minuutissa, tai
kaksi tai useampia peräkkäin
– yksi oire kestää 5–60 minuuttia
– ainakin yksi oire on toispuoleinen. Lapsilla aura voi olla
molemminpuolinen
– päänsärky alkaa auran aikana tai tunnin kuluessa

Monimutkaiset ja yli tunnin kestävät esioireet edellyttävät tarkempia tutkimuksia, jotta voidaan varmistaa, onko kyseessä harvinaisempi
migreeni vai jokin muu sairaus.
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Jännityspäänsärky saattaa tulla kohtauksittain kuten migreeni, mutta
kiputuntemukset ovat tavallisesti lyhyempiä, jopa minuuttien tai sekuntien
kestoisia. Useimmin taustasärky on
puristavaa, tasaista, lievää tai kohtalaista eikä siihen liity pahoinvointia tai
samanaikaista valo- ja ääniherkkyyttä.
Siihen liittyy kohtuullisen usein koskettaen tunnettavaa lihaskireyttä ja
-arkuutta pään, niskan ja hartioiden
alueella.

Mistä apua
Säännöllinen ruokailu ja riittävä juominen on yksi itsehoidon tärkeimpiä
asioita. Riittävästä nukkumisesta tulisi
myös huolehtia, ja unirytmin olisi hyvä
olla mahdollisimman säännöllinen.
Migreenistä kärsivän silmät kannattaa
suojata aurinkolasein kirkkaina päivinä.

Leveälierinen hattu voi myös olla hyödyksi. Pää on tärkeää suojata kovilta
iskuilta. Jännityspäänsärkyyn lääkkeistä
ei juuri ole apua.
Lasten migreenikohtauksen hoitoon
kuuluu lepo hämärässä ja hiljaisessa
paikassa. Lääkehoito riittävän aikaisessa vaiheessa riittävällä annoksella
lyhentää migreenikohtauksen kestoa ja
vähentää oksentelua. Se voi myös auttaa lasta nukkumaan migreenin pois.
Kova särky taas estää nukahtamista.
Hoitona käytetään ibuprofeenia 10 mg
painokiloa kohti (enintään 40 mg/kg/
vrk) tai parasetamolia 15 mg painokiloa
kohti (enintään 60 mg/kg/vrk). Ibuprofeenin ja parasetamolin samanaikaisesta käytöstä ei ole yleensä hyötyä.
Uuden lääkeannoksen voi antaa tarvittaessa kahden tunnin kuluttua.
Mikäli ibuprofeeni tai parasetamoli
eivät riitä, on syytä viedä lapsi lääkärin
vastaanotolle lisäselvityksiä varten. Jos
diagnoosi varmistuu migreeniksi, voidaan miettiä yläasteikäisille ja joskus

altavanti.ﬁ

Jännityspäänsärky

nuoremmillekin muiden lääkkeiden
(esim. triptaanien) kokeilua.
Lääkärissä voidaan neuvotella estohoidon aloittamisesta lääkkeellä, jos
lapsen migreenikohtaukset ovat vaikeita ja esiintyvät tiheästi. Tavallisimpia
vaihtoehtoja ovat beetasalpaajat, amitriptyliini ja joskus topiramaatti.
Krooninen päivittäinen päänsärky
murrosikäisillä voi liittyä epäsäännöllinen yksipuoliseen ruokavalioon,
vähäinen uneen tai liialliseen särkylääkkeiden käyttöön. Sitä selviteltäessä
tarvitaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, koska on huomioitava elintapojen lisäksi myös sosiaaliset ja psyykkiset
stressitekijät.
Lähteet:
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n asettama
työryhmä. Käypä hoito -suositus: Päänsärky (lapset). Duodecim 2016; 132 (2) (sähköinen versio päivitetty 12.11.2015)

SOLAR handy SWEET DUETTE
on täydellisesti pimentävä kaihdin
rauhallisiin uniin.
Sivu- ja alajohteilla varmistetaan täydellinen
pimentävyys: ei valoa läpäiseviä narunreikiä.
Estää tehokkaasti auringon valon ja paahteen
kesällä ja vähentää talvella ikkunan lämpöhukkaa.

l ove t h e s u n

www.solar.fi
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Teksti Marja Vihervaara, toimitusjohtaja / CE
Psykiatrian erikoislääkäri
Suomen Neuroterapia Oy
www.nemoy.fi
Kuvat Nemoy

Migreeniin saa myös
lääkkeetöntä hoitoa
Migreenin hoito on mullistumassa. Maailmalla on jo kymmeniä vuosia käytetty biopalautteeseen
perustuvia hoitokeinoja lääkkeellisen hoidon rinnalla mm. kroonisen kivun ja erilaisten stressioireiden
hoidossa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Myös viimeaikainen lääketieteellinen tutkimus tukee
biopalautehoidon käyttämistä migreenikuntoutuksessa. Nyt EEG-biopalautehoitoa eli neurofeedbackia
saa myös Suomesta ja myös migreenipotilaat ovat saaneet menetelmästä apua.

Perinteisesti migreenin on ajateltu olevan yhteydessä neurovaskulaarisiin
muutoksiin aivoissa, kohtauksen aikana
tapahtuu muutoksia sekä verenkierrossa että hermosolujen toiminnassa.
Syitä näille muutoksille ei tarkkaan tiedetä, mutta monesti migreenipäänsäryn
saattaa laukaista jokin sisäinen tai ulkoinen ärsyke, joka johtaa oireiston pahenemiseen. Edellämainittuihin neurovaskulaarisiin oireisiin voidaan nykyään
vaikuttaa neurofeedbackin keinoin.
EEG-biopalautehoito eli neurofeed
back on turvallinen, lääkkeetön vaihtoehto kroonisen kivun, migreenin,
unihäiriöiden ja stressin sekä joidenkin
neuropsykiatristen ongelmien hoitoon.
Tietokoneavusteisen palautteen avulla
aivot tehdään tietoiseksi kehon eri toiminnoista ja parannetaan näin aivojen
itsesäätelykykyä.
Hoidon aikana asiakkaan päähän
kiinnitetään 3 EEG-elektrodia, jotka mittaavat aivojen sähköistä toimintaa. Kun
sensorit ja niihin kytketty ohjelmisto
havaitsee toiminnassa muutoksia suotuisaan suuntaan, aivoja palkitaan välittömästi asiakkaan ruudulla näkyvän
palauteohjelmiston avulla esim. värien
kirkastumisena, ohjelman sujuvuudella
ja äänien voimistumisena. Aivot rekisteröivät nämä muutokset välittömästi
ja tulevat tietoiseksi omasta toiminnastaan tuottaen yhä enemmän halutun
kaltaista aktiviteettia.
Kaiken kaikkiaan neurofeedback
parantaa aivojen sähköisen toiminnan
20
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itsesäätelyä. Tämä taas auttaa mm.
migreenioireista kärsiviä niin, että
useimmilla
asiakkailla
kohtausten
intensiteetti vähenee ja kohtausten
esiintymistiheys laskee. Kroonisesta
migreenistäkin
kärsivillä
kohtausten määrää on saatu laskettua murto-osaan alkutilanteesta.
Nemoy on terveydenhuoltoalan
kasvuyritys, joka on tuonut migreenipotilaiden ulottuville neurofeedbackin.
Nemoyssa on hoidettu jo kymmeniä
migreenipotilaita ja valtaosa on saanut merkittävää apua oireisiinsa. Näin
on käynyt myös Karita Sainiolle, joka
on saanut migreenihoitoa Helsingin
Salmisaaressa.
– Migreeni on ollut osa elämää niin
kauan kuin muistan. Aikaisemmin kärsin aurallisesta migreenistä, mutta
viime vuosina se on muuttunut aurattomaksi. Migreeniä on ollut kausittain,
välillä on ollut migreenittömiäkin vuosia kun taas välillä vaiva on jatkuva. Viimeisenä vuotena migreeniä oli kuukausittain, jopa viikottain ja kohtaus kesti
monta päivää. Migreenin laukaisee
minulla mm. tuoksut, valot, stressi ja
voimakkaat tunteet.
Karita Sainio on saanut neurofeedbackia syksystä saakka ja elämä on jo
muuttunut merkittävästi.
– Olen käynyt neurofeedback-terapiassa nyt noin 20 kertaa. Migreeni helpotti heti ensimmäisen viiden hoidon
jälkeen. Kohtaukset ovat huomattavissa
määrin vähentyneet. Migreeni saattaa

olla nousemassa, mutta ei kuitenkaan
iske. Muutamia kohtauksia olen saanut,
mutta nyt ne kestävät vain yhden päivän kolmen päivän sijasta. Olen päässyt
hoidoilla myös eroon pahoista, migreeniä laukaisevista, tavoista eroon, kuten
karkin syömisestä tai vihreän teen
juomisesta.
– Huomasin, että hoitokertoja pitää
olla enemmän kuin muutama, jotta
tulos on pitkäaikainen.

Karitan tarina on samansuuntainen
monien muidenkin migreenistä kärsivien potilaiden kanssa. Neurofeedback
voi helpottaa kohtausten intensiteetissä jo muutaman hoitokerran jälkeen,
mutta pysyvät hoitotulokset vaativat
pidempää hoitosarjaa.

– Migreenikkona on tylsä olla. Nyt voin keskittyä elämässäni muihin asioihin, kun ei tarvitse
olla jatkuvasti kipeänä pää kainalossa, toteaa Karita.
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Hattutempaus
Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa migreeniä. Kaikkia migreeniä sairastavia ei edes ole diagnosoitu. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että
migreeni on yleisempi sairaus kuin esimerkiksi diabetes tai astma.

Migreeniä ja muita päänsärkysairauksia on kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä. Silti on tavallista, että päänsärkysairauksia ei ymmärretä.
Suomen Migreeniyhdistys kampanjoi muiden kansainvälisten pään
-

särky-yhdistysten tavoin ”Hattutempauksella” (”What´s Under the Hat?”),
jonka tarkoituksena on saada oikeaa
informaatiota leviämään mahdollisimman laajalle. Kampanja kestää vuoden
2016 loppuun asti.

Tässä poimintoja Hattutempauksesta
Tiina
Olen 28-v. hätäkeskuspäivystäjä/opettaja, naimisissa ja kahden kissan palvelija. Piponi alla pidempään asustanut
aurallinen migreeni paheni pari vuotta
sitten basilaarimigreeniksi, eli kotoisammin aivorunkomigreeniksi. Useista
estolääkkeistä ja laukaisevien tekijöiden välttelystä huolimatta saan n. 3–5
krt/kk rajuja kohtauksia, joita joudutaan lääkitsemään pääasiassa suoraan
suoneen annettavilla lääkkeillä. Lähes
päivittäin se järjestää myös pientä kiusaa, kuten vapinaa tai puutuilua käsiin,
huimausta, tuttujen nimien ja sanojen
unohtelua ja usein se uuvuttaa minut
keskittymistä vaativissa jutuissa muita
nopeammin.
Minulla migreeni aktivoituu useimmiten stressin helpottaessa, eli viikonloppuisin ja lomilla, mutta myös
voimakkaat hajusteet, kovat äänet ja
hälyisä ympäristö, unenpuute, kirkkaat
ja välkkyvät valot, alkoholi, infektiot/
kuumeilu, jopa kumartelu ja monet
muut normaaliin elämään kuuluvat
asiat voivat saada aikaan kohtauksen.
Nämä varsinaiset migreenikohtaukset
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ovat joskus lievempiä hemiplegisiä
(eli halvausoireisia), mutta useimmiten rajumpia aivorunkoperäisiä, jotka
vievät toimintakyvyn ja pahimmillaan
myös tajun. Kun olen toipunut kohtauksesta, elän suhteellisen normaalia
elämää läheisten, työn ja harrastuksien
parissa, mutta aika harvoin minusta
ryyppykaveria baarireissulle saa.
Koska migreeni elää kuitenkin päässäni 24/7/365, on koko ajan varauduttava uuteen räjähdykseen, joten kohtauslääkkeet ja sairaudesta kertova
ranneke kulkevat aina mukana. Joudun
turvautumaan muiden ihmisten apuun
kohtauksien aikana, joten haluan tässä
kertoa hieman siitä, mitä minulle tapahtuu kohtauksien aikana.
Se alkaa palelemalla, johon ei auta
vaatteiden lisääminen tai peiton alle
hautautuminen. Sormet ja varpaat ovat
kuin sinertäviä jääpuikkoja, joita ei saa
sulatettua edes kuumalla vedellä. Ajatus ei kulje, aivot eivät rekisteröi kaikkea nähtyä tai kuultua, sanoja on vaikea
löytää tai juttu katkeaa kesken. Väsyttää niin, että voisi nukahtaa seisaaltaan. Kädet vapisevat vielä enemmän
kuin eilen, eivätkä ne osu minne pitäisi.
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Askel heittää kävellessä, tuntuu kuin
olisi juuri noussut karusellista, pitää
kulkea seinänvierustaa pitkin.
Valot ovat liian kirkkaita katsoa,
ne polttavat silmiä, kuin katsoisi kohti
aurinkoa. Niiden sammuttaminen helpottaa, mutta silmiin jää tanssimaan
hohtavia kuvioita, joihin ei auta silmien
sulkeminen. Näkö ei tarkennu, kaikki
näkyy sumeana ja vain kapeasti keskellä näkökenttää. Niskassa on inhottava tunne, kuin joku repisi päätä taaksepäin lihaksista vetämällä. Kädet tai
jalat saattavat nykiä tahtomatta, tai ne
voivat tuntua kokonaan vieraille, kuin
eivät omia raajoja olisikaan.
Nieleminen on vaikeaa ja jos lopulta
saa nieltyä jotain, alkaa taistelu sen
ylösnousemista vastaan. Nielun puutuminen vaikuttaa myös puheeseen,
sanoista ei saa selvää, ne ovat mössöä
ja katkeavat kesken, lopulta saa aikaan
vain pelkkää ääntelyä. Silmät pitää
sulkea, ettei näe maailman väreilevän
ja liikkuvan, se oksettaa vain entistä
enemmän. Käsien vapina vain pahenee,
joku repii niitä väkisin koukkuun. Se
sama vetää päätä sivulle, puree hampaat yhteen, saa koko kropan mutkalle

ja nykimään kuin sätkynukke narujen päässä, kontrolli omasta kehosta
katoaa kivuliaiden kouristuksien myötä.
Huuto tukahtuu siihen turtuneeseen
nieluun, joka ei tottele.
Repivä tunne siirtyy niskasta takaraivolle, josta se jatkaa leviämistään
vasemmalle puolelle päätä, alkaen
polttaa ja hakata kalloa hajalle sisältäpäin. Kaikki äänet sotkeutuvat toisiinsa,
sekoittuvat epämääräiseksi kaaokseksi,
josta ei erota edes toisen ihmisen
puhetta. Paperin rytistäminen kuulostaa maanjäristykseltä, kolahdus räjähdykseltä ja ne mitättömätkin äänet saavat kaikki lihakset kouristumaan entistä
tiukemmin, kivun moukaroimaan päätä
yhä kovempaa. Vähäinenkin valo tuntuu polttavan tiensä suljettujen luomien läpi takaraivoon saakka, pienikin
liike tuntuu räjäyttävän pään. Lopulta
ei enää käsitä, missä asennossa on tai
mitä ympärillä tapahtuu, viimeinenkin
ymmärrys tästä maailmasta katoaa,
eikä enää tunne mitään. Kohtaus vie
tajun, joskus hetkeksi, joskus pidemmäksi aikaa.
Kun sitten lopulta herää, jäljellä on
toivottavasti enää siedettävä päänsärky, kipeät ja voimattomat lihakset,
silmien valoarkuus ja käsittämättömän kova väsymys. Ne helpottuvat
nukkumalla, mutta vielä seuraavina
päivinä pää on talviunilla, aivot tuntuvat toimivan korkeintaan puoliteholla.
Lopulta ajan kanssa olo normalisoituu, mutta muistoksi jää taas uusia
pistoarpia ja merkintöjä kirjanpitoihin. Ja kohtauksettomien päivien laskenta alkaa taas alusta, kunnes jälleen räjähtää.

Aira
Koko ikäni olen potenut migreeniä,
lähestyn nyt 80 ikävuotta. Aluksi ei
kukaan ottanut todeksi että olin tosi
kipeä. Oksentelu ja päänsärky saivat minut tuntemaan itseni hylkiöksi.
Minulle jopa naurettiin ja niiin kätkin
asian sisimpääni. Tuli kokeiltua kaikkea mahdollista särkylääkkeistä alkaen.
Siinä sitten minusta tuli se sitkeä kukkahattutäti mikä nyt olen.
Liikuttava juttu oli kun 10 vuotiaana pääsin ystäväni perheen kanssa
Korkeasaareen. Olin innoissani, mutta

perillä iski päänsärky ja pahoinvointi,
joten pusikossa voin huonosti, hävetti
enkä nähnyt yhtään eläintä.
1950-luvulla kun olin jo työelämässä, ja migreeni iski kovana, menin
taas lääkäriin. Hän lupasi yrittää leikata
hermon niskastani. Olin valmis mihin
vain. Oli talvi ja minulla oli punaiset
villahousut, kun menin leikkaukseen.
Minua hävetti, mutta kirurgi nauroi ja
sanoi: Onpa emäntä hieno. Siinä oli
huvi ja kärsimys yhtä aikaa. Siitäkään ei
ollut apua.
Kohtausta hoidettiin ennen enimmäkseen oksentamalla, koska aina sen
jälkeen helpotti. Olen syönyt hota-pulveria ja sokeripalassa ruusuntippoja.
Alkuaikoina oli sitten Cafergot ja Belladonna joita söin urhoollisesti, vaikka
tuli pahempi olo. Asperiinia meni
usein mutta sänkyyn piti aina kaatua
potemaan.
Myöhemmin huomaavainen mieheni keitti vahvaa mustaa kahvia
minulle ja se tuntui mukavalta. Kun kerran sairaalasta apua haettuani minulle
naurettiin, en ole muitten neuvoja
saanut.
Vanhempana hakeuduin Rosen-terapiaan ja se tuntui tosi lohduttavalta
ja helpottavalta. Nyt on mukavaa, kun
migreeni on rauhoittunut vaikka näköhäiriöt vielä vipattavat yllättäen aiheuttaen vaihtelua elämäämme.
Olen oppinut välttämään tuoksuja
varsinkin koska ne ovat ärsyttävimmät.
Rakastan luontoa vaikka joskus sekin
tuoksuu, kuten vihreä vihtametsä.
Siellä pitää kuitenkin käydä, on se sen
“väärtti”.

Kirsi
Olen 37-vuotias yliopistonlehtori. Olen
sairastanut migreeniä 15-vuotiaasta
saakka, sitä esiintyy minulla sekä aurallisena että aurattomana. Elämässäni oli
noin kahden vuoden krooninen vaihe,
jolloin migreeni oli läsnä 5–7 päivänä
viikossa. Jakso oli helvetillistä, kipua,
särkyä, huimausta, oksentelua, kylmää
hikeä ja tuskaa. Nyt (onneksi), erittäin
monen lääkekokeilun jälkeen migreeni
on hallinnassa ja kohtaukset pysyneet
kurissa paremmin kuin vuosiin. Silti
muistan iloita JOKA IKISESTÄ PÄIVÄSTÄ,
JOLLOIN EN TUNNE KIPUA.
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Olen 42-vuotias äiti, puoliso ja kauppatieteiden maisteri. Sairastuin krooniseen hortonin neuralgiaan viisi vuotta
sitten. Taipumus hortonin neuralgiaan
on todettu perinnölliseksi. Horton-kohtaukset repivät minut perheeni luota
4–10 kertaa vuorokaudessa, joka päivä.
Yksi kohtaus kestää 1–2 tuntia.
Minun kohtaukseni: Kirkas taivas
muuttuu salamannopeasti mustaksi.
Kuulen pommikoneiden lähestyvän.
Sireenit ulvovat. Talot sortuvat ympärilläni. Tulen lieskat nuolevat kasvojani.
Luodit lävistävät pääni oikeaa puolta.
On löydettävä turvapaikka. Olen yksin.
Kukaan ei voi auttaa. Hoivaan lastani
(olen nimennyt horton-kipuni vaativaksi pienokaiseksi). Yritän rauhoittaa,
laulaa tuutulaulua ja kuiskata: ”Me
selviämme tästä. Nukahda lapseni,
nukahda.” Heijaan itkevää lasta keskellä
tulikuumaa helvettiä. Yhtäkkiä sireenien ulvonta hiljenee, pommikoneet
ovat kadonneet, tulipalot sammuneet.
Lapsi on nukahtanut syliini. Kaivaudun
raunioista haparoivin askelin, tuhkan
peitossa. Palohaavat polttelevat vielä
päätäni. Näen auringon pilkahduksen.
Huomaan, että olen taas rakkaimpieni
luona. Hymyilen. Katson oman tyttäreni tähtisilmiä. Pelko viiltää sydäntäni.
Ethän, sinä rakas lapseni, joudu koskaan kokemaan äitisi sotaa, ethän. Hän
ottaa minua kädestä kiinni ja kysyy:
”Äiti, tulethan tänä iltana vierelleni laulamaan unilaulua?” Ilta saapuu ja kaikki
on hyvin, kunnes sireenien ulvonta
riuhtaisee minut taas pois.
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Tekstit Fimea http://www.fimea.fi/ammattilaiset/erityisluvat#sthash.WnMEflAi.dpuf
ja farmaseutti Noora Koski

Erityislupa
Erityisluvat Lääkelain mukaan Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä
myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa
kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei
ole Suomessa myyntilupaa. Lääkeasetuksessa
(693/1987, 1184/2002 ja 868/2005) (www.
finlex.fi) erityislupakäytäntö on rajattu sellaisiin
poikkeustapauksiin, joissa mikään muu hoito ei
tule kysymykseen tai ei anna toivottua tulosta.

© Picture-Factory / Adobe Stock

Erityislupavalmisteita voivat määrätä
lääkärit ja hammaslääkärit. Avohoitoon lupa myönnetään potilaskohtaisena. Erityislupa on voimassa vuoden
myöntämispäivästä.

Selvitys erityisistä
sairaanhoidollisista syistä
Erityislupavalmisteita määräävän lääkärin/hammaslääkärin tulee hakemuksessa antaa selvitys niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden perusteella hän on hoitoratkaisuun päätynyt.
Selvityksestä tulee käydä ilmi, että kyse
on poikkeustapauksesta, jossa mikään
muu hoito ei tule kysymykseen tai ei
anna toivottua tulosta.
Selvityksessä on hyvä esittää, mitä
lääkehoitoja potilaalle on aiemmin käytetty ilman riittävää tulosta.

Lääkärin vastuu
Hoitava lääkäri vastaa määräämästään
hoidosta. Erityislupaa haettaessa on
syytä ottaa huomioon, että kyseisellä
lääkevalmisteella ei vielä ole myyntilupaa tai se on peruuntunut. Syynä voivat olla tehon, turvallisuuden tai laadun
24

puutteet, muuttunut käsitys lääketieteellisestä arvosta, tarpeesta tai tehon
ja turvallisuuden suhteista. Valmisteeseen on voitu tehdä muutoksia, joista
lääkkeen määrääjä ei ole tietoinen.
Jos valmiste on saanut myyntiluvan,
mutta sitä ei ole tuotu kauppaan asianmukaisin
myyntipäällysmerkinnöin
eikä siitä ole saatavana valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta, määrääjä
saattaa olla tietämätön mahdollisista
käyttöön liittyvistä varotoimista. Erityislupavalmisteella tapahtuvaa yksilöllistä
hoitoratkaisua harkitessaan lääkärin on
syytä tarvittaessa täydentää tietojaan
kyseisestä valmisteesta.
# Teksti Fimea.

Hakukäytäntö
Mikäli potilas haluaa tällaisen valmisteen käyttöönsä, hänen täytyy neuvotella hoitavan lääkärinsä kanssa. Lääkärin vastuulla siis on, että on jo kokeiltu
Suomessa markkinoilla olevia vastaavia
valmisteita ja todettu, että niiden teho
ei riitä tai esim. potilas ei saa riittävää
hyötyä nieltävästä tabletista oksentelun takia.
Erityislupahakemuksen
kirjoittaa lääkäri Fimean sivulta löytyvälle
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lomakkeelle. Potilas saa sen mukaansa
ja samalla myös ko. lääkkeeseen reseptin. Lupa lääkkeen käyttöön anotaan
apteekin kautta, potilas vie sekä lupahakemuksen että reseptin apteekkiin.
Luvan anomiseen on kaksi tapaa;
riippuu kuinka kiire lääkkeen käytön
aloittamisella on. Ns. pikalupa Fimealta
voidaan anoa kiireellisissä tapauksissa
ja se tulee yleensä samana arkipäivänä,
viimeistään seuraavana ja maksaa 18 €.
Mikäli lääkkeen käytön aloittamisella ei
ole kiirettä, lupa anotaan ns. normaalilupana, jolloin sen saaminen kestää 1–2
viikkoa ja maksaa hieman vähemmän
eli 12 €. Tämä maksu menee apteekin
kautta Fimealle, se ei ole apteekin kassaan menevä maksu. Luvan saamisen
jälkeen apteekki tilaa asiakkaan kanssa
sovitun määrän lääkettä lääketukkukaupasta. Aina näitä lääkkeitä ei ole
suoraan tukussa varastossa vaan tukun
on ensin tilattava se ja siinä saattaa kestää jonkin aikaa.
Valmisteesta ei saa suoraan Kelakorvausta, vaan koko sen hinta on maksettava itse. Kela-korvausta on kuitenkin mahdollista hakea jälkikäteen.
# Teksti farmaseutti Noora Koski.

Teksti Antti Aunio, CEO, Aunio Group Oy

Välkkyvä valo
ja terveys
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Välkkyvän valon aiheuttamia terveyshaittoja on tutkittuja kansainvälisesti jo vuosikymmenten ajan.
Osalle ihmisistä välkkyvän valon on todettu alentavan kognitiivista suorituskykyä ja osalle myös
laukaisevan migreeni- ja epilepsiakohtauksen. Toisinaan räpsivän, välkkyvän valon havaitseekin
häiritsevänä, mutta kaikkea hermostoa rasittavaa valon välkyntää ei näe paljaalla silmällä. Miten
mitata näkymätöntä välkyntää ja ehkäistä välkynnän aiheuttamia haittoja?

Välkyntä ja valaisimet
Nykyaikaisissa valaisimissa valon muodostamiseen käytetään sähköä. Suomessa ja EU-maissa verkkojännite toimii
50 Hz vaihtovirtataajuudella. Valaisimet
kuten hehkulamput, halogeenilamput
ja perinteiset loisteputket, jotka toimivat 50 Hz vaihtovirralla, tuottavat valoa,
joka välkkyy 100 Hz (Hz, jakso sekunnissa), eli tuplasti verkkojännitteen taajuudella. Käytännössä teho kytketään
päälle ja pois 100 kertaa sekunnissa.
Tämän vuoksi perinteisissä suoraan
verkkovirralla toimivissa valaisimissa
voidaan havaita välkyntää yleisimmin 100 Hz taajuudella. Loisteputkien
päissä voi esiintyä 50 Hz taajuudella
olevaa välkyntää ja se voi nousta erityisen korkeaksi loisteputken vanhenemisen myötä. Osassa loisteputkivalaisimia
on ohjaustaajuutta nostettu niin, ettei
välkyntä aiheuta haittaa. Näissäkin on
kuitenkin ilmennyt verkkotaajuudesta
aiheutuvaa välkyntää.
Uusimmissa
valaisimissa
valo
muodostetaan LEDeillä. Tyypillisesti
LED-valaisimissa valon voimakkuutta
säädellään ajamalla pulssinleveysmodulaatiolla (PWM) virtaa LEDille. Tämän
seurauksena LED on välillä päällä ja
välillä pois päältä. Näin silmän kokema
keskimääräinen kirkkaus on pienempi.
Tätä PWM-menetelmää käytetään yleisesti sekä valaistuksen kirkkauden säätämiseen valaisimissa että LCD-näyttöjen taustavaloissa. Taustavalon eli näytön kirkkauden säätämisellä saadaan
siis koko näyttö välkkymään. Vaikka
markkinoille on tullut lisääntyvissä

määrin tasavirralla toimivia LEDejä,
niin halvemmissa LEDeissä 100 Hz taajuudella oleva välkyntä voi olla merkittävä osa valaisimen valontuotosta.
Yleisin syy tähän ovat huonolaatuiset
virtalähteet.
Kaikkialla, missä käytetään verkkovirralla toimivia valaisimia, voi välkyntä
nousta haitalliselle tasolle. Valaisinten
virtalähteenä käytettyjen elektronisten
komponenttien vanheneminen tai rikkoutuminen voi aiheuttaa myös välkyntää. Osassa valaisimia huonolaatuiset
virtalähteet päästävät jo uutena verkkojännitteestä johtuvan välkynnän vuotamaan läpi. Luonnossa välkkyvää valoa
esiintyy, kun auringon säteet heijastuvat vedestä tai hangelta tai kun autoa
ajaessa valo välkkyy sivuttain puiden
lomasta. Auringon valo on kuitenkin
itsessään välkkymätöntä vakiovaloa.

Välkkyvän valon
terveysvaikutukset
Erilaiset välkkyvät keinovalot ovat lähes
arkipäivää jokaiselle ihmiselle. Erityisesti voimakkaasti välkkyvät huomiovalot, strobovalot sekä vialliset loisteputket koetaan usein hankalina. Näissä
tilanteissa välkyntä on voimakasta sekä
helposti havaittavaa. Välkkyvä valo ei
ole pelkästään epämiellyttävää, mutta
sen tiedetään myös aiheuttavan terveyshaittoja osalle välkynnälle altistuneista ihmisistä.
Ihmisen hermostoon vaikuttavat
matalat välkyntätaajuudet voidaan
jakaa kahteen osaan.

1. Välkyntätaajuudet, jotka voidaan nähdä. Suurinta yksilön
näkemää valon välkyntätaajuutta
kutsutaan CFF:ksi (=Critical Flickering Fusion frequency), johon
vaikuttaa välkyntätaajuuden lisäksi
valon intensiteetti, valon aallonpituus sekä yksilön vireystila. Tyypillisesti korkein ihmisen havaitsema
välkynnän taajuus on 50 Hz. Korkein havaittava taajuus on yksilöllinen. Jotkut voivat vielä nähdä jopa
60–90 Hz taajuudella välkkyvän
valon. Matalilla taajuuksilla tapahtuvan välkynnän on tutkimuksissa
todettu olevan haitallisempaa kuin
korkeampien taajuuksien välkyntä
(välkyntä taajuus <CFF).
2. Korkeammat välkyntätaajuudet, joita ei voida nähdä. Näiden
taajuuksien neurologisia vaikutuksia pystytään mittaamaan ERG:llä
(electroretinography), EEG:llä (9) ja
mittaamalla silmän nopeita liikkeitä
(saccade size). Lisäksi osa koehenkilöistä on eri tutkimusasetelmissa
kokenut välkkyvän valaisimen epämiellyttäväksi, vaikka ei ole pystynyt
välkyntää näkemään. Yleisimmin
esiintyvää 100 Hz taajuutta ihminen
ei voi enää nähdä, mutta ERG (elec
troretinogram) vasteet osoittavat,
että näkymätön välkyntä välittyy
silmän retinan läpi jopa 200 Hz taajuudella (Berman et al, 1991).
Vakavimpana haittana voidaan pitää
välkkyvän valon laukaisemaa epilepsiakohtausta (1, 2). Seuraavaksi
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henkilöt, jotka eivät kärsi migreenistä,
sopeutuivat välkyntään asteittain tai
heidän herkkyytensä kirkkaaseen ja
välkkyvään valoon väheni. Sen sijaan
migreenistä kärsivien herkkyys valon
välkynnälle lisääntyi, vaikka testi tehtiin
ajanjaksona, jolloin ei ollut pääkipua (8).

Välkynnän
vaikutus
yleisesti

Oulight on uusi älypuhelinsovellus, jolla voidaan mitata valaisimien
välkyntää ja välkynnän taajuutta. Sovelluksella on helppo testata valaisimet kotona, koulussa, työpaikalla tai missä tahansa. Se auttaa myös
ostotilanteessa tekemään mahdollisimman hyviä valintoja.
vakavimpana terveyshaittana voidaan
pitää välkkyvän valon aiheuttamaa
migreenikohtausta (6, 7). Lievimpänä
haittana on välkkyvän valon aiheuttama lievä pahoinvointi, silmien kipeytyminen, huonovointisuus (2) ja heikentynyt kognitiivinen suorituskyky (3, 10).
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että
perinteiset (100 Hz) välkkyvät loisteputket voivat aiheuttaa pääkipua ja silmien
särkyä (2).

Epilepsia:
Epilepsiapotilaista 2–14 % voivat saada
kohtauksen välkkyvästä valosta tai jaksollisesta kuviosta (1, 2). Mielenkiintoista luettavaa visuaalisesta epilepsiakohtauksesta on kerätty artikkeliin
Photic- and pattern-induced seizures:
a Review for Epilepsy Foundation of
America Working Group (1). Tärkeimpiä
havaintoja laajasta kirjallisuuskatsauksesta visuaalisen epilepsian kohtauksen tutkimustuloksista:
»» Valoherkkyys, epänormaali EEGvaste jaksolliselle valolle, ilmenee
arviolta 0,3–3 % väestöstä. Valo
stimulaatiosta johtuvien epilepsiakohtausten arvioitu yleisyys on
populaatiosta 1/10000 ja 1/4000
ihmisistä iältään 5–24 vuotta.
26

»» EEG-mittauksissa valoherkät yksilöt
ovat saaneet epilepsiatyyppisiä
vasteita välkynnän taajuusalueen
ollessa 1–65 Hz. Erityisen provokatiivinen välkynnän taajuusalue
on 15–25 Hz, jossa suurimmalla
osalla koehenkilöitä aiheutui
epileptisiä EEG-muutoksia. Valon
ja tummentumien rajat voivat
aiheuttaa kohtauksia jaksottaisista
komponenteista herkille ihmisille,
lisäksi punainen väri on yksi tekijä.
Kohtauksen voi saada aikaan tietty
TV-ohjelma, elokuvien näyttökuvat,
videopelit, luonnon stimulaatio
(esim. aurinko ja vesi), julkiset näytöt, ja useat muut lähteet (1).
»» Erityisesti punaisen ja sinisen valon
välkynnän (televisio) on havaittu
olevan kohtauksia laukaiseva tekijä.

Migreeni:
Migreenistä kärsivistä ihmisistä 38 %
on henkilöitä, joille valo toimii laukaisevana tekijänä migreenikohtaukselle
(6). Migreenistä kärsivät ovat herkistyneet visuaaliselle valolle sekä erityisesti
sen jaksottaiselle vaihtelulle eli välkynnälle ja kokevat sen epämiellyttäväksi
(7). Tutkimuksessa, jossa koehenkilöt
altistettiin välkynnälle, havaittiin, että
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Tutkimuksissa valon välkynnän on
todettu heikentävän keskittymiskykyä, aiheuttavan väsymystä, huonovointisuutta, rasittavan silmiä (2) ja
heikentävän kognitiivista suorituskykyä (3,10). Näitä voidaan pitää lievimpinä välkkyvän valon ilmiöinä, mutta
ne voivat koskea ketä tahansa. Tutkimuksissa on mm. havaittu, että perinteisesti 100 Hz taajuudella välkkyvät
loisteputket voivat aiheuttaa päänsärkyä ja rasittaa silmiä (2). Huomioitavaa on, että osassa LED-valaisimia voi
100 Hz välkynnän osuus kokonaisvalosta olla suurempi kuin perinteisissä
loisteputkivalaisimissa.

Miten havaita
ja mitata
välkyntää?
Vaikka välkyntä ja sen aiheuttamat
ongelmat on tunnettu pitkään, ei markkinoilla ole ollut välkynnän mittaamiseen tarkoitettuja laitteita. Mittaamalla
valaisimet ja vaihtamalla välkkyvät
valaisimet parempiin voitaisiin monien
välkkyvästä valosta oirehtivien ihmisten
elämänlaatua parantaa.
Oulight on uusi älypuhelinsovellus,
jolla voidaan mitata valaisimien välkyntää ja välkynnän taajuutta. Sovelluksella on helppo testata valaisimet
kotona, koulussa, työpaikalla tai missä
tahansa. Se auttaa myös ostotilanteessa tekemään mahdollisimman
hyviä valintoja.
Sovelluksella kuvataan valonlähdettä, valaisinta. Sovellus analysoi
valon välkynnän määrää suhteessa
välkkymättömään vakiovaloon ja kertoo myös välkynnän prosentuaalisen
osuuden eri taajuuksien välillä. Sovellus
kertoo, milloin välkyntä voi olla osalle
ihmisistä haitallista.

Kooste välkkyvän valon terveyshaitoista (4)

VÄLKYNNÄN LÄHDE

TAAJUUSALUE

BIOLOGINEN VAIKUTUS

TODISTUSAINEISTO/NÄYTTÖ

Auringonvalo puiden
lomitse tien varrella tai
heijastukset aalloista

Vaihteleva

Kohtauksia

Clinical histories (Harding and
Jeavons, 1994)

Xenon kaasupurkausvalostimulaatio

3–60 Hz

Epilepsiatyyppinen EEG potilailla
joilla valoherkkä epilepsia

Useita kliinisiä EEG tutkimuksia
(esim. Harding and Jeavons,
1994)

Vioittuneet
loisteputki-valaisimet

Suuri 50 Hz
komponentti

Epilepsiatyyppinen EEG potilailla
joilla valoherkkä epilepsia

(Binnie et al., 1979)

Televisio

50 Hz ja 60 Hz
(ottamatta huomioon
25 Hz komponenttia)

Epilepsiatyyppinen EEG potilailla
joilla valoherkkä epilepsia

Useita tutkimuksia (esim.
Harding and Harding, 2008;
Funatsuka et al., 2003)

Välkkyvä
televisio- sarjakuva

~10 Hz

Kohtauksia lapsilla, joilla ei
Päätapauksen (Okumura et al,
aikaisempaa diagnoosia epilepsiasta. 2004)

Normaalisti toimiva
loisteputkivalaisin
(50 Hz ballast)

100 Hz (pieni 50 Hz
komponentti)

Pääkipua ja silmäsärkyä

Useita anekdootteja

Normaalisti toimiva
loisteputki valaisin
(50 Hz ballast)

100 Hz (pieni 50 Hz
komponentti)

Pääkipua ja silmäsärkyä

Kaksoissokkoutettu tutkimus
(Wilkins et al 1989)

Normaalisti toimiva
loisteputkivalaisin
(50 Hz ballast)

32 % modulaatio

Hidastunut visuaalinen
etsintänopeus

Kaksi maskattua tutkimusta
(Jaen et al., 2005)

Normaalisti toimiva
loisteputkivalaisin
(60 Hz ballast)

120 Hz

Heikentynyt visuaalinen suorituskyky (Veitch and McColl, 1995)

Normaalisti toimiva
loisteputkivalaisin
(50 Hz ballast)

100 Hz (minimaalinen
50 Hz komponentti)

Kohonnut sydämen syke
agoraphonicsta kärsivillä henkilöillä
(Hazell and Wilkins, 1990)
(tietyn tyyppinen paniikkioireyhtymä)

Normaalisti toimiva
loisteputkivalaisin
(50 Hz ballast)

100 Hz

Suurentuneet silmän liikkeet tekstillä
(saccades)

(Wilkins, 1986)

Visuaaliset
näyttöpäätteet

70–110 Hz raster

Silmän liikkeiden kasvaminen
(Changes in saccade size)

(Kennedy et al., 1998)

Visuaaliset
näyttöpäätteet

~70 Hz raster

Useita

162 Hz asti

Tietoa kirjoittajasta
Sähkötekniikan diplomi-insinööri ja
yrittäjä Antti Aunio kärsi usein toistuvasta migreenistä. Merkittävä havainto

Useita anekdootteja on
raportoitu pitkittyneestä
valoherkkyydestä.
Elektroretinaalinen signaali ihmisillä
valon taajuuksilla

ongelman ratkaisuun löytyi, kun hän
ymmärsi, että migreenikohtauksen
usein laukaisi välkkyvä valaistus. Tästä
syntyi omakohtainen tarve pystyä
mittaamaan välkyntää. Hän päätti

(Berman et al., 1991; Burns et al
1992)

kehittää oman mittalaiteen. Tämän
seurauksena markkinoilla on nyt
tuote, Oulight-älypuhelinsovellus, jolla
kuka tahansa voi mitata valaisimen
välkyntäominaisuuksia.
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Teksti Matleena Helojoki

Migreeni ja liikkumisen esteet
Migreeni ja työelämän triggerit -projektissa kartoitettiin työpaikoilla migreeniä
laukaisevia tekijöitä. Kyselyssä nousivat esille valaistus, melu ja stressitekijät.
Työelämä on vain osa ihmisen arkea. Myös liikenteessä, harrastuksissa ja
virastoissa tai terveydenhuollossa asioidessa voi törmätä tekijöihin, jotka
voivat laukaista migreeniä. Elokuussa 2015 Migreeniyhdistys kysyi migreeniä
sairastavilta, missä ympäristöissä ja millaiset ärsykkeet he toistuvasti kokevat
haitallisimpina. Kyselyyn vastasi 620 henkilöä.

Jokaisesta
ympäristöstä
esitettiin
useampi mahdollinen ärsyke ja näistä
piti valita omaan päänsärkyyn toistuvasti vaikuttava. Mukana oli kysymyksiä
visuaalisista, ääni- ja haju-/tuoksuärsykkeistä sekä ilmastoinnista ja vedosta.
Jokaisesta ympäristöstä oli myös lisäkysymys, jossa voi vapaalla tekstillä tarkentaa tai lisätä vastaustaan.
Aistiherkkyys vaihtelee migreenin
aktiivisuuden mukaan, joskus ärsyke
on siedettävä, jossakin toisessa tilanteessa, jolloin migreeni on aktivoitumassa stressin, hormonaalisen tilanteen tai muiden laukaisijoiden kasaantuessa, ylimääräinen aistiärsyke voi olla
se viimeinen pisara, joka saa migreeniprosessin käyntiin.

Liikenne
Migreeniyhdistykseen on viime aikoina
tullut eniten palautetta ihmisten liikenteessä kohtaamista valoista: polkupyörien vilkkuvista valoista, autonvalojen
häikäisystä, ärsyttävistä valomainoksista. Lähes puolet vastaajista kokikin
liikenteen häiritsevimmäksi ärsykkeeksi
valot. Näistä useimmin mainittiin liikkuvat valomainokset ja autojen valot.
Jalankulkijat kohtaavat hajuärsykkeitä. 29 % koki liikenteessä hajut eniten migreeniä laukaiseviksi. Tällaisia
olivat paitsi pakokaasut, myös jalkakäytävällä tupakointi ja julkisissa liikennevälineissä
kanssamatkustajien
parfyymit. Tupakointi oli näistä eniten

haittaava liikenteessä kohdattu ärsyke.
Myös tuuli laukaisi muutamalla särkyä.

Julkiset rakennukset ja
terveydenhuolto
Julkisissa
rakennuksissa
(teatterit,
virastot ym.) myös häiritsevimpiä olivat
ihmisten aiheuttamat ärsykkeet: 44 %
mainitsi hajuvedet, 4 % muut tuoksut,
kuten siivousaineet. Ilmastointi julkisissa rakennuksissa oli melkein kohdallaan, vain kolme prosenttia sanoi sen
häiritsevimmäksi ärsykkeeksi.
Hiukan alle neljännes oli toistuvasti kokenut julkisten rakennusten
valaistuksen migreeniä laukaisevaksi.

...jatkuu edelliseltä sivulta.
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Kohdevalaistus mainittiin kaksi kertaa
useammin kuin yleisvalaistus.
Migreeniyhdistykseen
valitetaan
toistuvasti esim. sairaalan ensiavun
kirkkaista valoista ja levottomasta
ympäristöstä. Moni on toivonutkin, että
olisi sairaalakäynnillään päässyt vaikka
pimeään siivouskomeroon odottelemaan kiputippaa. Voimakkain ärsyke
terveydenhuollossa oli valaistus, jonka
kolmannes mainitsi migreenitriggeriksi
tai migreeniä pahentavaksi tekijäksi.
Odotustilojen valaistus koettiin ymmärrettävästi hankalimmaksi.
9 % kärsi sairaalassa tai terveydenhuollon tiloissa eniten hajuista, 7 %
taas liian voimakkaalla olevasta ilmanvaihdosta. 40 % selviytyi kuitenkin
asioinnista terveydenhuollossa ilman,
että se olisi vaikuttanut pahentavasti
päänsärkytilanteeseen.

Kaupat
Jopa 52 % ilmoitti kauppojen tuoksut
ärsyttäviksi. Kysymyksessä oli esimerkiksi annettu parfyymiosasto, mutta
muut tuoksut ovat kaupoissa yleistyneet, esim. pesuaineet, tuoksukynttilät,
kukat marketeissa.

Kaupoissa asioimista häiritsi myös
valaistus, erityisesti epäkunnossa olevat loisteputket ja niiden välkkyvä valo.
20 % kertoi valaistuksen useimmin
pahentavan päänsärkyä. Sekä yleisvalaistus että hyllyjen kohdevalot koettiin
haitallisiksi. Pieni osa (5 %) valitsi ilmastoinnin tai viilennyksen toistuvasti särkyä laukaisevaksi.
Useamman maininnan vapaissa
vastauksissa saivat taustamusiikki,
häly, ilmanvaihto ja kalatiskin haju.

Sisäliikuntatilat
Osa vastaajista kertoi välttävänsä
urheilua sisällä. Sisäliikunnassa hajut
olivat suurin migreeniärsyke 18 %:lle.
Suurempi ongelma oli muuten huono
sisäilma, jonka mainitsi 28 %. Liian voimakkaasta ilmanvaihdosta ja vedosta
kärsi 8 %. Hajut ja tuoksut ja toisaalta
ilmastointi aiheuttavat kaksinapaisen
ongelmakokonaisuuden, jossa tasapainoilu on erityisen vaikeaa.
Tämän lisäksi moni erikseen mainitsi kanssaliikkujien parfyymit ja
pesuaineet. 13 % kärsi melusta tai
musiikin jumputuksesta, erikoisesti
bassorytmistä. Visuaaliset ärsykkeet

olivat vähemmistönä pahimmaksi koetuista ärsykkeistä. Lattian viivoituksen,
heijastukset tai kiillon valitsi alle kymmenen prosenttia.

Tähän asti esteettömällä
ympäristöllä on tarkoitettu
liikunta-, näkö- ja kuulovammaisten
liikkumisen esteiden poistamista.
Migreeniyhdistys laajentaa
esteettömän liikkumisen käsitettä
kattamaan myös migreenin
sairastamiseen vaikuttavan
kemiallisen ja fysikaalisen
ympäristön. Tämän kyselyn
tulosten selvittyä Migreeniyhdistys
ottaa yhteyttä kuntien
esteettömyysasiamiehiin, ja heidän
kanssaan tutkii mahdollisuutta sekä
käsitteen uudelleen määrittelyyn että
konkreettiseen rakennussuunnittelun
ohjeistuksen.
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lähtemään kotiin. Onneksi hän ei ole tänään omalla
autolla töissä. Bussiin päästyä voi huokaista ja vaipua
horrokseen puoleksi tunniksi. Koko päivän vaivannut
päänsärky ei ole talttunut edes tuhdilla annoksella särkylääkettä. Pieni vipatus silmäkulmassa kertoo orastavasta migreenistä. Mutta vasta kotona uskaltaa ottaa
täsmän ja raahautua tajukankaana vuoteeseen.
–
–

–
–

Hei, vielähän sinä olet täällä, PomoNeiti astuu
huoneeseen.
Katsotaanko nämä taseet vielä kerran läpi, jos
vaikka varauksista voisi nipistää, saataisiin parempi
tulos.
Minulla on kyllä päänsärkyä, ei ajatus oikein kulje,
Salme vastaa vaisusti.
Ihan hyvältähän sinä näytät, PomoNeiti ottaa
hymyillen tuolin ja istahtaa Salmen viereen.

Salmen päässä kihahtaa, mitä toinen oikein kuuli?
Minulla on hiukset hieman sekaisin, vai? Juu, hyvältä
näyttää vaan ei tunnu!
Seuraavana aamuna herääminen on vaikeaa. Ohimoissa jyskyttää ja särkylääkkeen maku tuntuu kuivassa
suussa. Mutta ei auta, tilinpäätös on saatava valmiiksi.
Salme tekee eväät tulevaksi päiväksi. Ruokalaan ei
tänään ehdi, vaan täytyy syödä työn lomassa. Sillivoileipä on Salmen suurta herkkua, on ruokaisaa ja auttaa
jaksamaan pitkänkin päivän.

Sillivoileivän
kaamea kosto
(Varoitus: Kirjoitus sisältää kohtauksia, jotka saattavat
aiheuttaa ahdistavia tunteita herkkähermoisille)
Salme Sintikka tuijottaa kädessään olevaa paperiveistä.
Punnitsee kädellään sen painoa, kokeilee sormenpäällään veitsen terävää kärkeä. Metallinen kylmä pinta
tuntuu rauhoittavalta. Se voisi onnistua. Sen on pakko
onnistua. Puhe ei enää auta, nyt on ryhdyttävä tositoimiin. Kaksi viikkoa kestämätöntä piinaa on liikaa jopa
muuten niin hyvätapaiselle Salmelle. Kaksi viikkoa kidutusta voi saada hillityn kirjanpitäjän tarttumaan kylmään teräkseen ja harkitsemaan äärimmäisiä tekoja.
Jopa tappamaan elollisen olennon. Kuin vielä varmistaakseen aikomansa teon oikeutuksen, Salme alkaa
muistella edeltäviä tapahtumia.
Kahta viikkoa aikaisemmin Salme hieraisee ohimoaan
ja vilkaisee kelloa. Vielä varttitunti, ja hän pääsee
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Työpaikalla ilmassa on pientä jännitystä ja suuren urheilujuhlan tuntua. Tilintarkastajat, kotoisammin tilintirkistelijät, tulevat tänään. Käytävän loisteputkea ei ole
vieläkään korjattu. Bling! Se tuikkii Salmen silmiin ja tervehtii iloisesti vilkkuen. Bling! Aamupalaverissa hiuslakan tuoksu iskee suoraan Salmen tajuntaan. Kollega on
valmistautunut viimeisen päälle tilintarkastukseen. Vai
onkohan sittenkin tarkoituksena tyrmätä tarkastajat järkyttävään tuoksuun (lue: katkuun)? Salme yrittää istuutua mahdollisimman kauaksi katkun lähteestä. Saisi
joku vaikka astmakohtauksen, niin ei tarvitsisi Salmenkaan kärsiä hajuhaitoista. Migreeni ei kelpaa perusteluksi tuoksuttomuudelle, se on jo kokeiltu. Turhaa natinaa ja huomion tavoittelua ovat moiset vaatimukset. Ja
rajoittavat yksilönvapautta. Jokainen saa tuoksua ihan
mille haluaa, kunhan ei pahalle vaan haise.
–
–

Meillä tulossa rankat kaksi viikkoa, PomoNeiti päättää palaverin.
Ajattelin tuoda suklaata tsemppaamaan, mutta
kaikki ovat kuitenkin jollain dieteetillä, eikä joulun
jälkeen suklaa vielä maistukaan. Toinkin sitten kaikkien iloksi jokaiselle kukan omaan huoneeseen. Eikö
olekin hurmaava tuoksu?

Salme tuijottaa lamaantuneena saamaansa kukkaa.
Onhan se kaunis, täytyy myöntää. Jasmiini valkoisine

kukkineen ja voimakkaine tuoksuineen. Suklaan olisi
kuitenkin voinut sujauttaa roskikseen kenenkään huomaamatta. Tai laittaa taukopaikalle kaikkien syötäväksi.
Päivä on kiireinen. Palaveria toisensa perään, laskelmia, korjauksia, selityksiä. Juuri kun Salme aikoo viettää
ansaitun ruokataukonsa, astuu tilintarkastaja huoneeseen. Salme sujauttaa eväsvoileivän takaisin työpöydän
laatikkoon odottamaan.
–
–

Onpa täällä sakea ilma, toteaa tilintarkastaja, sellainen vanhempi herrasmies tällä kertaa.
Valitettavasti ikkunaa ei voi avata, menee ilmastointi
sekaisin. Tätä tilaa ei ole tarkoitettu monen ihmisen työtilaksi, Salme selittää. (Eikä kasvihuoneeksi,
hän jättää sanomatta ja vilkaisee pöydällä olevaa
kukkaa).

© rodeo.fi

Seuraavat kaksi viikkoa ovat kiireisiä. Pitkiä päiviä tauotta, välillä kahvia hörppien ja palaveripullaa mussuttaen. Jos joskus ehtii ruokalaan asti, pitää syödä kiireellä,
että ehtii taas jatkamaan. Lopulta kaikki alkavat olla rättiväsyneitä, myös tilintarkastajat. PomoNeitikään ei jaksa
enää tsempata niin innokkaasti. Kollega on unohtanut
hiuslakat ja siirtynyt ponnariin. Tilintarkastajia kiinnostaa enemmän numerot kuin kirjanpitäjän kampaus.
Salmella kuluu kourakaupalla särkylääkkeitä. Välillä
hän livahtaa arkiston pimeään lepäämään. Kun silmissä
sumenee, rautainen ammattitaito loihtii selkäytimestä
oikeat luvut paperille. Särkylääkkeet ja migreeni saavat
vatsan sekaisin, ja välillä Salme käy oksentamassa.

syyllistynyt mihinkään, ollut vain oma itsensä. Salme
avaa työpöydän laatikon ja aikoo laittaa veitsen sinne.
Silmiin osuu unohtunut eväsrasia. Kaksi viikkoa muhinut sillivoileipä Tupperin hajutiiviissä rasiassa. Ehkä sittenkin, mielessä välähtää. Ehkä Salmen ei tarvitsekaan
itse ryhtyä murhaajaksi. Kyllä. Nyt on aika toimia. Hän
ottaa rasian esille ja vetää kukan lähemmäs itseään.
Veitsen terä uppoaa pehmeään multaan, hän aikoo kaivaa kuopan valmiiksi. Kuiva multa peittää hajun jonkin
aikaa, Salme ehtii kauaksi ennen kuin se huomataan.
Mutta sitten kun kukkaa kastellaan… Salme ei edes
halua ajatella niin pitkälle. Henkeään pidätellen hän
avaa eväsrasian. Nostaa veitsen kärjellä varovasti silliviipaleen ja pudottaa sen kaivamaansa koloseen. Yökkäys
pyrkii suuhun, kun hän peittää kuopan huolellisesti.

Kerran Salme on taas tulossa ”salatauoltaan”, kun kollegat istuvat taukopaikalla kahvilla.

Salme saapuu taukopaikalle tuoksuva jasmiinin kukka
sylissään.

–

–

–

–

–

–
–

–

Hei Salme, ajateltiin lähteä vähän juhlimaan kun
tämä rumba on ohi, lähdetkö mukaan? Yksi kollegoista huikkaa.
En taida lähteä. Ei pää kestä juhlimista ja olen jäämässä suoraan lomalle, Salme vastaa, ottaa kahvin
ja jatkaa matkaa omaan huoneeseensa.
”Ei pää kestä juhlimista”, hän kuulee kollegan
sanovan. Kommentti taisi olla tarkoitettukin Salmen
kuultavaksi.
Taitaa Salmella olla koko ajan omat bileet menossa,
kun aina ”koskee päähän”. Liekö krapulassa nytkin,
ihan kuin olisi oksennus haiskahtanut.
Salmella on migreeniä, puolustaa toinen kollega.
Migreeniä vai ”migreeniä”? Kai nykyaikana on
jo lääkkeet keksitty siihenkin vaivaan, jatkaa
ensimmäinen.
Hyvin se on hommansa hoitanut, vaikka välillä
vähän omituinen onkin, toinen puolustaa Salmea.

Salme palaa tähän hetkeen. Piina on nyt ohi ja loma
odottaa. Salme tuijottaa kukkaa. Ei. Ei ehkä sittenkään,
hyväähän pomo tarkoitti lahjallaan. Eikä kukka ole

–

–
–
–
–

Minä lähden nyt loman viettoon, hän sanoo
hymyillen.
Tuon tämän kukan teille hoitoon, ettei se kuole kuivuuteen. Jätänkin sen tähän taukopaikan pöydälle,
niin muistatte varmasti kastella. Ja on siinä kaikkien
ilona.
Oikein hyvää ja rentouttavaa lomaa sinulle, PomoNeiti toivottaa.
Saadaanhan pirauttaa sinulle, jos tulee jotain
kysymistä?
Juuh, totta kai, Salme vastaa auliisti.
Olen kyllä sellaisissa maisemissa, että siellä on
välillä huonosti kenttää. Mutta yrittäkää uudestaan,
jos ei heti saa yhteyttä, hän hymyilee.

Salme Sintikka sulkee työpaikan oven perässään. Ottaa
kännykän esille ja sulkee sen. Hups, tulipa huono kenttä
kerralla. Mielessään hän lähettää jasmiinille pahoittelut
teostaan. Salme on varma, ettei näe kukkaa enää ikinä,
eikä uusia ole ihan heti tyrkyllä.
-Tirppana-
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Lempeää ja kokonaisvaltaista

HATHAJOOGAA

Kurssipäiviä on yhteensä 10 ajalla 10.3.–24.5.2016
Paikka:
Kellonaika:
Ryhmäkoko:
Soveltuvuus:
Kurssimaksu:
Kurssipäivät:

Unelma Tapiola, Sali, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
18.00–19.30 / 90 minuuttia
10–15 henkilöä
aloittelijat ja aikaisempaa kokemusta omaavat
10 x 13 euroa = 130 euroa
torstaisin (10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.)
tiistaisin (19.4. ja 26.4.)
tiistaisin (3.5.,10.5.,17.5. ja 24.5.)

Kurssin kuvaus

Joogatunneilla harjoitetaan lempeää
hathajoogaa, joka sekä voimistaa että
rentouttaa kehoa. Voit tulla joogaan
sellaisena kuin olet, joogaan ei tarvita
erityistä notkeutta tai urheilullisuutta.
Viemme joogatunneilla huomion
kehoon, sen mahdollisiin jännityksiin ja autamme niin kehoa kuin
mieltä rentoutumaan joogan keinoin.
Teemme rauhallisia asanaharjoituksia, pranayamaa (joogan hengitysharjoituksia) ja rentoutusharjoituksia.
Lähtökohtana on yksilöllisiä tarpeita
huomioiva joogaohjaus, siksi ilmoittautujilta pyydetään muutamia esitietoja terveydentilasta. Ne lähetetään
vastauslomakkeena ilmoittautumisen
yhteydessä. Kurssin sisällössä huo
mioidaan päänsärkyproblematiikka.
Mukaan tarvitset joogamaton sekä
kevyehkön, mutta lämpimän viltin.

Pukeutumiseen joustavat vaatteet
sekä myös pitkähihaisen puseron,
fleecen tai neuleen ja sukat.
Kurssin vetäjänä toimii erikoispsykologi Minna Elomaa, joka valmistuu
RYT200-joogaohjaajaksi alkukevään
aikana. Hänellä on pitkäaikainen
kokemus rentoutus- ja meditaatioharjoituksien ohjaamisesta kroonisesta
kivusta kärsiville henkilöille. Joogaharjoituksessa keskeisintä on kunnioittava, itseä kuunteleva ja hyväksyvä
läsnäolo. Hyvä olo säteilee ja valaisee
koko olemuksen.
Kurssi toteutuu jos osallistujia on
kymmenen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
minna.elomaa@helsinki.fi

© byheaven / Adobe Stock
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Suunnista työviikkoosi rentona ja virkeänä!
Tule Sovelletun rentoutuksen kurssille
Rentoutuminen on mukana kulkeva
kivunhallintakeino. Se on tutkimuksissa
todettu tehokkaaksi kroonisen päänsäryn
hoidossa. Ryhmässä saa myös vertaistukea.
Kurssi alkaa keskiviikkona 17.2. klo 17.00 –18.30 ja jatkuu
kerran viikossa 20.4. asti. Kurssikertoja on yhteensä 10.
Paikka on Migreeniyhdistyksen toimisto, Sähköttäjänkatu
2B, Itä-Pasila.

© Tero Sivula/Rodeo

Kouluttajana on kipusairaanhoitaja
Kaarina Onkinen HUS:sta.

Sovellettu rentoutus on itsehallintamenentelmä, jonka
avulla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa stressiä sekä
erilaisia sairauksiin liittyviä oireita kuten uupumusta,
jännityspäänsärkyä, uniongelmia ja erilaisia kiputiloja.

Kurssin hinta on 100 euroa Migreeni
yhdistyksen jäseniltä, 110 euroa muilta.
Lasku lähetetään sähköpostilla.
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä
matleena.helojoki@migreeni.org

Sovelletussa rentoutuksessa tavoitellaan harjoittelemalla
voimia säästävää rentoutuksen tilaa kerta kerralta
lyhentyvässä ajassa. Sovellettu rentoutus toimii hermoston,
erityisesti autonomisen hermoston kautta. Se poikkeaa
muista rentoutumismenetelmistä siten,että se toimii missä
ja milloin tahansa ilman erityistä tilaa ja apuvälineitä.

Kurssille ilmoittautuminen edellyttää
kurssiin sitoutumista. Kurssi toteutuu,
jos osallistujia on vähintään 7, mukaan
mahtuu 10 henkilöä.

Aivosäätiö saa ottaa vastaan testamenttija muita lahjoituksia. Jokainen lahjoitus
käytetään aivojen sairauksien ja häiriöiden
tutkimustyötä edistämään ja sitä kautta
suomalaisten aivohyvinvoinnin edistämiseen.

Tee lahjoitus!
Tilinumero:
FI97 1023 3000 2443 71
BIC: NDEAFIHH
Lahjoitus migreenitutkimukseen
viitenumerolla 4103.

Hei,
Tiesitkö, että erilaiset aivosairaudet ovat tavallisin työkyvyttömyyden syy
Suomessa. Ne ovat niin yleisiä, että ne tavalla tai toisella koskettavat
useimpia meistä jossain elämän vaiheessa. Siksi aivosairauksien
tutkimus ja hoito ansaitsevat lisää huomiota. Myös migreeni
ja erityyppiset päänsäryt ovat aivojen sairauksia, jotka vaativat
ymmärtämystä, tietoa, hoitoa ja lääkitystä.
Suomen Aivosäätiö rahoittaa tutkimusta ja koulutusta aivojen
hyvinvoinnin hyväksi sekä jakaa tietoa aivosairauksista. Tässä haasteessa
myös sinä voit olla avuksi tukemalla Suomen Aivosäätiön toimintaa.
Vuodesta 2009 toiminut Aivosäätiö toimii yksityisiltä ihmisiltä,
yrityksiltä sekä yhteisöiltä saaduin lahjoitusvaroin. Yleishyödyllisenä
toimijana Aivosäätiön ei tarvitse maksaa lahjoituksista veroa.

Lahjoita soittamalla:
Taksa 10,01 euroa/puhelu
numeroon (0600-90150)
+ pvm/mpm (sisältää alv. 24 %)
Taksa 20,11 euroa/puhelu
numeroon (0600-90199)
+ pvm/mpm (sisältää alv. 24 %)
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa
nro POL-2014-2223 22.9.2014

www.aivosaatio.fi
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Tapahtumakalenteri
Vertaisryhmät ja muut
tapahtumat:
Seuraa
sähköpostiasi!

JOENSUU
Keskiviikkona 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.
klo 17.30 - 19.30

VERTAISRYHMÄ

Kansalaistalo, Torikatu 30
Vertaiskoordinaattorina Anu Parkkonen.

JYVÄSKYLÄ

ESPOO
10.3.–24.5. klo 18.00–19.30

HATHAJOOGAA

Unelma Tapiola, Sali, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
Katso ilmoitus sivulla 32.

HELSINKI
Joka toinen maanantai
alkaen 11.1. (parilliset viikot) klo 17.30-19.30

KAMPIN VERTAISRYHMÄ

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki,
tila "Fade".
Vertaiskoordinaattoreina Lotta Pelo ja Marja-Leena Wihuri.
*******

Alkaen keskiviikkona 17.2.

SOVELLETUN RENTOUTUKSEN KURSSI
Rentoutuminen on mukana kulkeva kivunhallintakeino.
Ryhmässä saa myös vertaistukea.
Paikka on Migreeniyhdistyksen toimisto, Sähköttäjänkatu
2B, Itä-Pasila. Katso ilmoitus sivulla 33.

Torstai 11.2., keskiviikko 9.3. ja keskiviikko 6.4.
klo 18.00

VERTAISRYHMÄ

Matara, kokoustila Tähtimö, 2. krs, osoite Matarankatu 6,
Jyväskylä.
Vertaiskoordinaattorina Anne Räty.

KOUVOLA
Torstaisin 18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.
klo 18-20

VERTAISRYHMÄ

Tuulensuoja, Hallituskatu 9
www.visitkouvola.fi/fi/tuulensuoja
Vertaiskoordinaattoreina Anne Kasurinen,
Tähti-Niemi.

ja

Anitta

KUOPIO
Keskiviikot 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.
klo 17-19

VERTAISRYHMÄ

29.2.-23.5. klo 18.00-19.30

Tukipilari ry:n tilat järjestötalo Voiportissa, Tulliportinkatu
52, sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Pihalla on muutama
parkkipaikka, mutta esim. Toriparkista ei ole pitkä matka.
HUOM., tulethan tapaamisiin aina tuoksutta!
http://tukipilari.fi
Vertaiskoordinaattorina Tiina-Riikka Nyman.

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 27. Ryhmä täyttymässä, tiedustelut: tsto.jessiyoga@gmail.com

LAPPEENRANTA

*******

LEMPEÄÄ YIN JOOGAA JA RENTOUTUSTA

*******

Tiistai 5.4. klo 17.00

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Migreeniyhdistyksen toimisto, Sähköttäjänkatu 2 B, Itä-Pasila, 00520 Helsinki.
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Keskiviikkoisin 9.3. ja 27.4.
klo 18 - 20

VERTAISRYHMÄ

Parkkarilankatu 47, 53200 Lappeenranta
Vertaiskoordinaattoreina Riitta Nikulainen ja Eija Hirvonen.

© Juha Tuomi/Rodeo

VERTAISRYHMÄT

PORI
Maanantait 14.3., 16.5. ja 29.8.
klo 17.30

VERTAISRYHMÄ

Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, 28100 PORI
Vertaiskoordinaattoreina Kati Ågren-Virtanen ja Tuula
Poskiparta.

TURKU

Vertaisryhmissä vaihdetaan kuulumisia ja jaetaan
tietoa. Ryhmissä voi olla myös teemailtoja, joista
saat tiedon sähköpostilla, yhdistyksen kotisivulla
Tapahtumakalenterissa ja Facebookissa. Vertaisryhmiin
osallistuminen on maksutonta eikä edellytä jäsenyyttä
tai ilmoittautumista, ellei erikseen mainita. Toiminnan
mahdollistamiseksi toivomme tietenkin, että liityt
jäseneksi.
Tulethan tuoksutta!

Tiistai 9.2., keskiviikko 9.3., torstai 7.4. ja
keskiviikko 4.5.
klo 18-20

VERTAISRYHMÄ

Turun TULE-tietokeskus Kauppatorin kupeessa, Mehiläisen
talon kauppakäytävässä, Ortodoksisen kirkon takana. Virallinen osoite on Yliopistonkatu 19, mutta sisäänkäynnit ovat
joko Kauppiaskatu 8 tai Aurakatu 9. Turun TULE-tietokeskus
on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke ja sitä
hallinnoi Turun Seudun Selkäyhdistys ry. Voit lukea hankkeesta lisää TULEn nettisivuilta www.tule.fi
Vertaiskoordinaattorina Sari Mäntylä-Asplund.

Jos et ole pitkään aikaan tai koskaan saanut
sähköpostia Migreeniyhdistykseltä,
päivitä osoitteesi
toimisto@migreeni.org.
Seuraa yhdistyksen tiedotusta myös
Facebookissa.

UUSI RYHMÄ?
Ehdotuksia uusiksi ryhmiksi voit lähettää Migreeniyhdistykseen migreeni@migreeni.org tai
soittaa Matleena Helojoki 040 8481032.
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Tilaa
Migreeniyhdistyksestä
toimisto@migreeni.org
tai puh. 050 544 5232

Näitä esitteitä voi tilata painettuna
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Migreeni on kohtauksellinen päänsärky, joka voi invalidisoida täydellisesti. Kivun lisäksi kohtaukseen liittyy oksentelua ja mahdollisesti nestehukka. Potilaan täytyy päästä pitkälleen ja hän hyötyy viileästä, pimeästä ja hiljaisesta ympäristöstä.
Hortonin neuralgia eli sarjoittainen päänsärky on lyhytkestoinen, usein toistuva erittäin
kova kipukohtaus, jonka aikana potilas ei voi pysyä paikoillaan.
Basilaarityyppisessä migreenissä ensisijaisia ovat kohtausta ennakoivat puheen mongerrus ja tasapainohäiriöt sekä kohtauksen aikainen oksentaminen. Kohtaukseen ei aina liity kipua.
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