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Brintellix® 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset.
Käyttöaiheet: Brintellix on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Aikuiset: Aloitusannos ja suositeltu annos Brintellix-valmistetta alle  
65-vuotiaille aikuisille on 10 mg kerran päivässä, ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Annosta voi potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan suurentaa tai pienentää. Enimmäisannos on  
20 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa ja vähimmäisannos 5 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa. Yli 65-vuotiailla aloitusannos on 5 mg kerran päivässä. Hoidon lopettaminen: 
Brintellix-hoitoa saavat voivat lopettaa lääkevalmisteen käytön äkillisesti, vähentämättä annosta vähitellen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille. Samanaikainen käyt-
tö epäselektiivisten monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) tai selektiivisten MAO-A:n estäjien kanssa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Masennukseen liittyy lisäänty-
nyt alttius itsemurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin (itsemurhaan liittyvät tapahtumat). Tämä alttius säilyy kunnes itse taudissa tapahtuu merkittävää paranemista. Kos-
ka paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, potilaita tulee seurata tarkoin siihen saakka, että paranemista tapahtuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, 
että itsemurha-alttius saattaa kasvaa toipumisen alkuvaiheessa. Brintellixin käyttö on aloitettava varovasti, jos potilaalla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia tai jos hän sairastaa epästabii-
lia epilepsiaa. Serotoniinioireyhtymän ja neuroleptioireyhtymän mahdollisia oireita on seurattava Brintellix-hoidon aikana. Brintellixiä on käytettävä varoen, jos potilaalla on ollut mania tai 
hypomania, ja sen käyttö on lopetettava, jos potilaalle tulee maaninen vaihe. Verenvuotohäiriöitä on ilmoitettu esiintyneen harvoin käytettäessä serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, 
SNRI). Hyponatremiaa on todettu joskus harvoin serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) käyttävillä. Maksan tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla on noudatettava va-
rovaisuutta. Yhteisvaikutukset: Vortioksetiini metaboloituu suurelta osin maksassa, pääasiassa hapettumalla CYP2D6:n ja vähäisessä määrin CYP3A4/5:n ja CYP2C9:n katalysoimana. Va-
rovaisuutta suositellaan noudattamaan, kun lääkettä käytetään yhdessä MAO-estäjien, serotonergisten lääkkeiden, kouristuskynnystä alentavien lääkkeiden, litiumin, tryptofaanin, antikoa-
gulanttien ja verihiutaleiden estäjien kanssa. Vortioksetiiniannoksen sovittamista voidaan harkita yhdistettäessä sitä voimakkaisiin sytokromi P450 induktoreihin tai indusoijiin. Fertiliteetti, 
raskaus ja imetys: Brintellixiä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei naisen kliininen tila vaadi vortioksetiinihoitoa. Vortioksetiinin oletetaan erittyvän rintamaitoon. Imeväiseen kohdistu-
via riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt suhteessa haittoihin. Haittavaikutukset: Kliinisissä tutkimuksissa havaittu hyvin yleinen haittavaikutus oli pahoinvoin-
ti. Yleisiä haittavaikutuksia olivat: poikkeavat unet, huimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät kahden viikon kuluessa 
hoidon alusta. Vaikutukset olivat yleensä ohimeneviä eivätkä johtaneet hoidon keskeyttämiseen. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 
06/2015. Reseptilääke. Korvattavuus: Sv-peruskorvattava. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat 1.6.2015 (VMH sis. alv): 5 mg 28 tbl 21,52 €, 5 mg 98 tbl 65,70 €, 10 mg 28 tbl 37,93 €,  
10 mg 98 tbl 113,89 €, 20 mg 28 tbl 60,83 €, 20 mg 98 tbl 177,86 €.

 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. 

Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica.
Viitteet: 1. Brintellix valmisteyhteenveto. 2. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600.  
3. Montgomery  S et al. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2014; 29: 470–482. 4. Katona C et al. Int Clin Psycho- 
 pharmacol. 2012; 27(4): 215–223. 5. McIntyre R  et al. Int J of Neuropsychopharmacology 2014; 17: 1557–1567.

Esko Valtaoja: Kaiken 
käsikirja. 
URSA, 2014.
”Olen halunnut 
innostaa sinua ajat-
telemaan, en kertoa 
sinulle, mitä ajatella.” 
Tämä kirjoittajan 
lausuma toteutuu. 
Emme tiedä, miten 

ja missä elämä syntyi. Tutkiva, pohtiva, 
tietorikas kirja kuvaa historiaamme 
alkuräjähdyksestä (13,7 miljardia vuotta 
sitten) ihmislajin lähes täyteen tuhoon 
(jääkaudella 100 000 v. sitten) päätyen 
tieteen kiehtoviin löytöihin siitä, miten 
kaikki oikein tapahtui.

Arto Paasilinna: 
Hurmaava joukkoitse-
murha. 
WSOY, 2002.
Olen tavannut Euroo-
passa kollegoita, jotka 
kysyvät innostunei-
na, tunnenko tämän 
kirjan. Anonyymit 
kuolevaiset -järjes-

tön joukkoitsemurhan hanke tempaa 
mukaansa hurmaavalla tavalla, kuten 
kirjan otsikko edellyttääkin. Matka kohti 
synkkyyttä ja lopullista eroa kaikesta 
on täynnä yllätyksiä, joista pienin ei ole 
elämänmyönteinen lopputulos – vuoro-
vaikutus on tie ulos ahdistuksesta. 

Zygmunt Bauman: 
Notkea moderni. 
Vastapaino, 2002
”Kykeneekö ihmismieli 
hallitsemaan ihmis-
mielen aikaansaan-
nokset?” Tähän Paul 
Valeryn kysymykseen 
etsii mukaansatem-
paavalla tavalla vasta-

uksia sosiologi Zygmunt Bauman, jonka 
mukaan ”nykyajan suuret ja mahtavat 
karttavat kestävää ja vaalivat väliai-
kaista”. Yhteiskunta – mukaan lukien 
terveydenhuolto – on siirtynyt ”notkean 
modernin” aikaan, jossa rajattoman 
vapauden kääntöpuolena on valinnan 
merkityksettömyys.

Subhash C. Inamdar: 
Muhammad and the 
Rise of Islam. 
Psychosocial Press, 2001.
Muhammed (569–632) 
varttui orpona esi-
islamisessa Mekassa ja 
loi yhden ihmiskunnan 
historian vahvimmis-

ta ryhmäidentiteeteistä, joka oli yhtä 
aikaa uskonnollinen ja poliittinen sekä 
ylitti moraaliset raja-aidat. Muhammed 
mursi sotapäällikkönä ja hengellisenä 
johtajana pysyvästi aikansa pitkäaikaiset 
sosiaaliset rakenteet ja muutti maailman 
historian. Tämän kirjan hyvin dokumen-

toitu, kattava ja monipuolinen kuvaus 
menneestä historiasta ja Muhammedin 
henkilöstä sekä hänen psykososiaalisesta 
taustastaan avaa 1500 vuoden takaa ym-
märrystä aikamme polttaviin ongelmiin.

Suzi Gablik: Magritte. 
Thames and Hudson 
Ltd, London, 1976.
”Ihmiset etsivät mer-
kityksiä päästäkseen 
ahdingosta.” Magrit-
ten kuvat ja niiden 
sanalliset taustat 
kiehtovat, vievät 
mukanaan, ahdistavat 

ja vapauttavat sekä lopulta lisäävät ym-
märrystä itsestämme ja suhteestamme 
ympäristöön. Magritten taiteen saman-
aikainen tiivistys kuviin, hänen omiin 
sitaatteihinsa ja hänen maalauksiaan 
kuvaaviin teksteihin lumoavat lukijansa 
ja katsojansa.

Viisi minua kiehtonutta kirjaaKari Pylkkänen
professori
SELYn pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja kunniajäsen
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