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Pakko-oireinen häiriö

P
Uusi mielenterveyden häiriöiden
luokitusjärjestelmä DSM-5 määrittää pakko-oireisen ja siihen
läheisesti liittyvät häiriöt omaksi
kokonaisuudekseen, kun ne ovat
aiemmin kuuluneet ahdistuneisuushäiriöihin. Vaikka pakko-oireiseen häiriöön liittyy keskeisesti ahdistusta, sitä ei enää pidetä häiriön
luonnetta määrittävänä piirteenä.
Häiriön oireisto vaihtelee yksilöstä
toiseen, mutta se on useimmille pitkäaikainen, toimintakykyä
huonontava sairaus. Ensilinjan
lääkehoitona käytetään serotoniinin takaisinoton estäjiä. Psykoterapioista altistamiseen perustuva
terapia, kognitiivinen terapia ja
hyväksymis- ja omistautumisterapia ovat tehoavia menetelmiä.

Erikoislääkäri 3 / 2014 • 24 vsk

akko-oireinen häiriö luokiteltiin aiemmin ahdistuneisuushäiriöksi, mutta uudessa DSM-5
järjestelmässä, häiriön muodostaa oman häiriöluokkansa. Pakkooireinen häiriö on tavallinen ja siihen
liittyy vaihtelevan voimakasta ahdistuneisuutta, joka ei ole kuitenkaan tilaa
määrittävä piirre. Tähän häiriöiden
ryhmään kuuluvat myös mm. ruumiinkuvahäiriö, keräilyhäiriö (hamstraaminen, hoarding), pakonomainen hiusten nyppiminen, ihon pakonomainen
nyppiminen sekä lisäksi somaattisesta
sairaudesta johtuva häiriön muoto
ja pakonomainen mustasukkaisuus.
Nämä tilat ovat tutkimusten mukaan
sukua toisilleen ja saattavat esiintyä
samanaikaisesti. Lääkehoitona pakkooireisessa häiriössä suositellaan tavanomaisimmin SSRI-lääkkeitä ja kognitiivista terapiaa, johon on yhdistetty
behavioraalisia keinoja.

Kliininen kuva ja diagnoosi
Vaikka pakko-oireisen häiriön oireisto
vaihtelee yksilöittä, on olemassa tiettyjä tyypillisiä ilmenemismuotoja
(taulukko 1). Diagnoosi tehdään psykiatrisen haastattelun perusteella, joko
strukturoidulla diagnostisella haastattelumenetelmällä tai esitietoja ja
oireistoa diagnoosin kriteereihin vertaamalla (taulukko 2). Pakko-oireiden
aktivoituminen herättää useimmiten
huomattavaa ahdistuneisuutta, joka
voi pahimmillaan johtaa toistuviin
paniikkikohtauksiin. Jotkut saattava
tuntea voimakasta inhon tai kuvotuksen tunnetta oireiston lisääntyessä tietyissä tilanteissa. Oireiden toistuminen

voi tuottaa epäonnistumisen tunnetta
ja huonontaa itsetuntoa (1).
Pakko-oireisen häiriön diagnoosin
täsmennyksinä DSM-5-luokituksessa
käytetään sairaudentuntoa, joka voi
olla hyvä tai kohtalainen, heikko ja
puuttuva tai harhaluuloinen. Jos sairaudentunto on heikko, henkilö uskoo
pakko-oireisiin liittyvien uskomusta
olevan todennäköisesti totta, mutta
sairaudentunnon puuttuessa henkilö
on täysin vakuuttunut uskomusten
todenperäisyydestä ja uskomukset on
vaikeimmillaan harhaluuloisia. Pakkooireisella voi ilmetä joko aikaisempaa
tai ajankohtaista tic-oireistoa.
Pakkotoimintojen diagnosointi on
pakkoajatuksiin verrattuna yleensä
helpompaa. Jonkinasteinen oireiden
ilmaantuminen kouluiässä ennen
murrosikää on tavallista. Tavallisimmaksi vaikeitten oireitten ilmaantumisiäksi on arvioitu hieman alle 20
vuoden ikää, mutta miehillä oireisto
ilmenee keskimäärin joitakin vuosia
myöhemmin kuin naisilla . Osa lapsuudessa oirehtivista toipuu aikuisuuteen mennessä, mutta lapsuuden
ja aikuisuuden häiriön kliininen kuva
on etenkin pakkotoimien osalta samanlainen (1).

Esiintyvyys ja komorbiditeetti
Häiriötä on arveltu esiintyvät 1–2 prosentilla, ja naisilla jonkin verran miehiä yleisemmin aikuisiällä, kun lapsuudessa häiriö on pojilla tavallisempi
kuin tytöillä (1,2). Pakko-oireisesta
häiriöstä kärsivistä 15–36 prosentilla
on huono ymmärrys oireidensa suhteen, ja lisäksi 5 % kaikista pakko-oirei73

sista ei missään vaiheessa tunnista
oireitaan patologisiksi (3).
Noin kolmella neljästä potilaasta
on jossain vaiheessa jokin muu ahdistuneisuushäiriö ja kahdella kolmesta
depressio (1,4,5). Pakko-oireista häiriötä voi esiintyä psykoosisairauksissa,
kuten skitsofreniassa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Skitsofrenian
yhteydessä ilmenevää oireistoa on
kutsuttu myös obsessiivis-kompulsiiviseksi skitsofreniaksi, jolloin potilaalla on psykoottiseen ajatussisältöön
liittyviä pakkotoimintoja. Katatoniaoireyhtymässä voi ilmetä pakonomaista
toimintaa, mutta pakko-oire ei silloin
liity psykoottiseen ideaan.

Etiologia
Pakko-oireisen häiriön periytyvyydeksi on arvioitu keskimäärin 50 %
(6). Joissain suvuissa tila saattaa välittyä mendeliaanista mallia noudattaen.
Häiriö lienee lähtöisin sekä geenien
keskinäisestä että geenien ja ympäristön vuorovaikutuksista. Lapsuuden
yhteinen ympäristö, kuten perheilmapiiri tai sosiaalinen asema, ei vaikuta
häiriön kehittymiseen, mutta täsmällisiä yksilöllisiä ympäristövaikutuksia
ei tunneta. Selkeintä näyttöä on tällä
hetkellä perinataalisten tekijöitten
osuudesta. Häiriön alkua edeltävän
vuoden aikana on usein kuormittavia
elämäntapahtumia (6). Lisäksi lapsuudessa tai nuoruudessa alkava häiriö
saattaa joskus olla seurausta streptokokki-infektiosta (5). Aivojen vaurioituminen vamman tai esimerkiksi

hiilimonoksidimyrkytyksen vuoksi
saattaa johtaa pakko-oireisen häiriön
kehittymiseen.
Pakko-oireisen häiriön aivomekanismien tutkimusta hankaloittaa häiriön oirekuvan vaihtelu. Näyttää siltä,
että erilaiset mekanismit liittyvät eri
oireulottuvuuksiin eikä häiriön taustalla niinkään ole yhtä määriteltävää
rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Viime aikoina tehdyissä
tutkimuksissa on saatu näyttöä dorsaalisten ja ventraalisten frontostriataalisten piirien epätarkoituksenmukaisesta toiminnasta (6).

Hoito
Pakko-oireisen häiriön vaikuttava psykoterapia on joko altistamisterapiaa
tai kognitiivista terapiaa (7,8). Altistamisessa potilas altistetaan toistuvasti
joko todellisessa olosuhteessa tai mielikuvituksen avulla ahdistusta aiheuttavalle tilanteelle. Häntä rohkaistaan
välttämään kompulsiivista toimintaa
tässä yhteydessä. Esimerkkinä voi olla
likaisen rätin kädessä pitäminen, kun
kompulsioon liittyy bakteerikammo.
Altistamisen avulla potilas oppii, ettei
tilanne ole vaarallinen ja että ahdistustaso laskee itsestään. Kognitiivisessa
terapiassa keskitytään psykoedukaatioon ja mieleen tunkeutuvien ajatusten, niitä laukaisevien ärsykkeiden ja
epätarkoituksenmukaisten uskomusten välisiin yhteyksiin. Kognitiiviseen
terapiaan voidaan menestyksellisesti
yhdistää myös behavioraalisia tekniikoita. Hyväksymis- ja omistautumis-

Taulukko 1. Esimerkkejä taajaan, pakonomaisesti ja haittaavalla tavalla toistuvista
oireista.
Pakkotoimintoja
Käsien pakonomainen peseminen, ylimitoitettu ja vimmainen siivoaminen, ovien sulkeutumisen tai
hellan pois päältä olemisen varmisteleminen
Pakkoajatuksia teemoittain
Bakteereihin liittyvät, väkivaltamielikuvat, pelko itsensä tai toisen vahingoittamisesta, tavaroitten
kadottamisen pelko, järjestys ja symmetria, uskonnolliset tai moraaliset teemat, mieleen tunkeutuvat
seksuaaliset ajatukset, taikauskoisuus
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terapialla (HOT) on alustavasti saatu
hyviä tuloksia vain kahdeksan istuntoa käsittäneen hoidon aikana. HOTryhmässä jopa kaksi kolmesta sai kliinisesti merkitsevän vasteen verrattuna
rentouttamistekniikkaan, jossa vastaavan hyödyn sai joka kuudes (9). Periaatteessa psykoterapeuttisten keinojen teho saattaa liittyä tavanomaisesti
yksilöä suojaavien uhkasignaalien
epätarkoituksenmukaisen prosessoinnin parempaan hallintaan (10).
Pakko-oireiseen häiriöön liittyy myös
yliherkkyyttä inhottaville ärsykkeillä
ja inhon tunteen patologista prosessointia (11), joka terapiassa mahdollisesti normaalistuu.
Ensilinjan lääkehoidoissa suositaan
SSRI-lääkkeiden käyttöä tavanomaista suuremmilla annoksilla. On huomattava, että vastetta tulee odottaa
toisinaan kolmekin kuukautta. Puutteellinen vaste ensilinjan hoidolle
on kuitenkin varsin tavallista (40–60
%), ja joka neljäs ei näytä hyötyvän
SSRI-lääkkeistä lainkaan. Lisälääkkeinä voidaan käyttää klonatsepaamia
(0,5–5 mg vuorokaudessa), buspironia
(15–60 mg), risperidonia (0,5–6 mg),
ketiapiinia (200–600 mg), aripipratsolia (10–30 mg) tai olantsapiinia (2,5–15
mg). Edellä mainituista psykoosilääkkeistä risperidonista on toistaiseksi
eniten tutkimuksia, joissa on saatu
positiivista näyttöä (6). Klomipramiini on eräissä tutkimuksissa ollut SSRIlääkkeitä tehokkaampi, mutta sillä on
huomattavia haittavaikutuksia, joten
sitä tulisi kokeilla vasta ensilinjan ja
tehostamisen jälkeen. Hyvin vaikeissa tapauksissa on toisaalta käytetty
myös klomipramiinia suonensisäisesti annosteltuna. Lisäksi venlafaksiinia
(75–225 mg), pindololia (2,5 mg x 3),
tryptofaania (3–9 g/vrk), inositolia (18
g]/vrk), memantiinia ja D-sykloseriiniä on tutkittu ja saatu näyttöä näiden
vaikuttavuudesta (12).
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Taulukko 2. Diagnostiset kriteerit (DSM-5)
A. Pakkotoimia ja/tai -ajatuksia
Pakkoajatusten määritelmä
• Toistuvat ja pysyvät ajatukset, yllykkeet tai mielikuvat, jotka koetaan ainakin jossain
vaiheessa häiritseviksi, mieleen tunkeutuviksi tai ei-toivotuiksi, ja jotka useimmissa aiheuttavat
huomattavaa ahdistusta ja kuormitusta
• Häiriöstä kärsivä yrittää olla välittämättä tai yrittää torjua näitä ajatuksia, yllykkeitä tai
mielikuvia tai yrittää neutraloida niitä toisilla ajatuksilla tai toiminnalla
Pakkotoimien määritelmä
• Toistuva käyttäytyminen (kuten käsien peseminen, tavaroitten järjesteleminen tai
tarkistukset) tai mielessä toteutettu toiminta (kuten laskeminen, rukoilu tai sanojen
toistaminen mielessä). Häiriöstä kärsivä kokee toimintatavan välttämättömäksi pakkomielteen
tai jäykästi noudatettavien sääntöjen vuoksi
• Käyttäytymisellä tai mielessä toteutetulla toiminnalla pyritään ehkäisemään tai
vähentämään ahdistusta tai ehkäisemään pelolttavaa tapahtumaa tai tilannetta. Nämä
toiminnot eivät ole realistisessa suhteessa siihen, mitä niillä pyritään ehkäisemään tai
neutraloimaan, tai ne ovat ilmiselvästi liiallisia.
• Lapsi tai nuori ei välttämättä osaa nimetä toimien tavoitteita

aiheuttamaan toimintakyvyn huononemiseen. Pakko-oireinen häiriö on
elinikäinen riesa, jossa täyden remission saavuttaminen on harvinaista
(vain runsaat 10 %) (12). Ennusteeseen vaikuttavat ymmärrys omasta
tilasta ja komorbiditeetti.
Moni pakko-oireisesta häiriöstä
kärsivä etsii asiantuntevaa lääkäriä
ympäri Suomea. Asianmukaisessa
tunnistamisessa ja tietotaidoissa on
puutteita. Koska häiriö on tavallinen
ja invalidisoiva, tulisi siihen kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota kliinisessä arjessa ja koulutuksissa.
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distelmällä voidaan saada enemmän
etua kuin kummallakaan erikseen.
Yhdistelmähoito on kuitenkin vain
hieman tehokkaampaa verrattuna
kumpaankin erikseen. Hyvin vaikeissa tapauksissa, jolloin rituaalien kesto
on useita tunteja päivässä, on käytetty menestyksellisesti psykokirurgisia
hoitoja, joissa joko aiheutetaan täsmällinen leesio tai stimuloidaan häiriölle
keskeiseksi oletettua aluetta. Leikkausmenetelmistä parhaimpiin tuloksiin
on päästy gammaveitsellä toteutetulla
anteriorisella kapsulotomialla, jolla on
saatu hyvä vaste 50–100 prosentille
hoidetuista. Aivojen syvästimulaatiolla (DBS), jossa asetetaan elektrodi

Erikoislääkäri 3 / 2014 • 24 vsk

anteriorisen capsula internaan, on
toistaiseksi saatu vastetta 70 prosentille potilaista. Mahdollisten komplikaatioriskien vuoksi kirurgiset hoidot
varataan vain erittäin vaikeaasteisiin
ja kroonistuneisiin häiriön muotoihin
(6).

Lopuksi
WHO on listannut pakko-oireisen
häiriön yhdeksi kymmenestä somaattisesta ja psykiatrisesta sairaudesta,
jotka aiheuttavat todennäköisesti eniten toimintakyvyn lhuononemista
(13). Etenkin sosiaalinen toimintakyky näyttää olevan puutteellinen ja
joillakin verrannollinen skitsofrenian
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