
Epilepsia on yksi yleisimmistä va-
kavista neurologisista sairauksista, 
jonka kustannuksista 80 % aiheu-
tuu vaikeasta epilepsiasta. Tähän 
ryhmään kuuluu noin kolmasosa 
kaikista epilepsiaa sairastavista 
(Suomessa noin 10 000 potilas-
ta), joille toistuvat kohtaukset 
aiheuttavat merkittävää haittaa. 
Muun muassa työkyvyttömyyden, 
vammautumisen ja äkkikuoleman 
riski lisääntyy, samoin muistin 
ongelmien todennäköisyys. Epilep-
sialääkkeitä on tällä hetkellä yli 20 
ja niihin liittyy enemmän yhteisvai-
kutuksia kuin muihin lääkeaineryh-
miin. 
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Epilepsia tarkoittaa ilman välit-
tömiä ulkoisia syitä ilmaantuvia 
toistuvia kohtauksia. Epilepsian 
taustalla on hermosolujen liialli-

nen, poikkeava purkaustoiminta. Sairaus 
aiheuttaa tajunnan häiriöitä tai liike-, 
tunto- tai autonomiseen hermostoon 
liittyviä tai psyykkisiä äkillisiä oireita.  
Kohtauksen laatu riippuu purkauksen 
alkamiskohdasta ja mahdollisesta leviä-
misestä aivoissa. Epilepsia on joukko 
oireyhtymiä, joiden alkamisikä, ennuste, 
hoito, taustalla olevat syyt ja vaikutuk-
set potilaan elämänlaatuun vaihtelevat 
merkittävästi.

Paikallisalkuisen epilepsian 
lääkehoidon optimointi aikuisilla
Epilepsian lääkehoidon optimoinnil-
la tarkoitetaan epilepsialääkkeiden 
hallittua käyttöä, jossa lääkkeiden eri 
ominaisuuksia ja vaikutusmekanisme-
ja hyödynnetään lääkeyhdistelmien va-
linnassa ja soveltamisessa. Epilepsian 
hoidossa on tärkeää käyttää eri hoito-
muotoja oikea-aikaisesti ja oikeille po-
tilaille. Lääkkeiden markkinoille tulo 
edellyttää riittävää tehoa verrattuna 
lumelääkkeeseen. Näillä satunnaiste-
tuilla, kontrolloiduilla tutkimuksilla 
saatava informaatio ei kuitenkaan riitä 

ohjaamaan lääkkeiden valintaa ja käyt-
töä eri potilasryhmissä. Vaikeassa epi-
lepsiassa tarvitaan lähes poikkeuksetta 
yhdistelmälääkehoitoa, jolloin potenti-
aalisten kombinaatioiden määrä on pit-
kälti toistatuhatta. Nykyiset hoitosuo-
situkset yhdistelmälääkehoidon osalta 
perustuvat käytännössä empiirisiin 
havaintoihin. Tämän vuoksi tarvitaan 
tutkijalähtöistä käytännön hoitoa doku-
mentoivaa lääkehoitotutkimusta, joka 
auttaa suuntaamaan lääkevalintoja. 

Epilepsialääkityksen optimointia 
tarvitaan, mikäli potilaalla esiintyy tois-
tuvia epileptisiä kohtauksia, eikä epi-
lepsiakirurgia tule kyseeseen. Kuluneen 
vuosikymmenen aikana kliiniseen käyt-
töön on tullut uusi epilepsialääke lähes 
vuosittain. Nykyisin epilepsian yhdis-
telmälääkehoito perustuu usein farma-
kologisesti epäedullisten yhdistelmien 
välttämiseen ja potilaan mahdollisten 
liitännäissairauksien huomioimiseen. 
Vaihtoehtoisten lääkeyhdistelmien run-
sas lukumäärä on herättänyt ajatuksia 
myös mahdollisista epäjohdonmukai-
sista lääkeyhdistelmistä ja liiallisesta 
hoidosta. Tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli tuottaa lisää käytännönlä-
heistä tietoa paikallisalkuisen epilepsi-
an lääkehoidosta aikuisilla, jonka avulla 
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pystytään entistä paremmin minimoi-
maan lääkitykseen liittyvät haitat ja 
toisaalta maksimoimaan teho. Tämän 
perusteella on mahdollista parantaa 
epilepsiaa sairastavan arjen kannalta 
tärkeintä tekijää, elämänlaatua.

Tutkimusmetodit ja osajulkaisut
Takautuvan asiakirjatutkimuksen tut-
kimusaineiston muodostivat TAYS:n 
neurologian epilepsiapoliklinikassa 
hoidettujen potilasasiakirjat. Neljän-
nen osatyön aineistoon sisältyi potilaita 
myös Seinäjoen ja Vaasan keskussairaa-
loista.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 
arvioitiin uusien epilepsialääkkeiden te-
hoa yhdistelmälääkehoidossa. Vuosien 
2004–2014 välisenä aikana yhdistelmä-
lääkehoitoa saavista kohtauksettomi-
en potilaiden osuus oli merkittävästi 
lisääntynyt (22 % vs. 30 %). Tavallisin 
kahden epilepsialääkkeen yhdistelmä 
oli levetirasetaami-okskarbatsepiini.

Toisessa osatyössä analysoitiin kah-
deksan yleisimmän yhdistelmälääke-
hoidossa käytetyn epilepsialääkkeen 
käyttöä kolmen seurantavuoden aika-
na. Lakosamidia käytti edelleen 77 % 
kolmen vuoden kuluttua lääkityksen 
aloittamisesta, lamotrigiinia 68 %, le-
vetirasetaamia 67 %, klobatsaamia 66 
%, topiramaattia 62 %, zonisamidia 60 
%, pregabaliinia 55 % ja gabapentiinia 
40 %.

Seuraavaksi pyrittiin tunnistamaan 
mahdolliset hyödyt ja riskit, kun lääki-
tys vaihdetaan okskarbatsepiiniin liit-
tyvien keskushermostohaittojen vuok-

si eslikarbatsepiiniasetaattiin. Kolmen 
seurantakuukauden aikana kahdella 
kolmasosalla okskarbatsepiiniin liitty-
vät lääkehaitat vähenivät lääkevaihdon 
myötä ilman kohtausalttiuden lisään-
tymistä.

Karbamatsepiini on epilepsian en-
sisijaislääke Suomessa sekä lääketut-
kimuksissa käytetty vertailuvalmiste. 
Karbamatsepiini on kuitenkin voima-
kas entsyymi-induktori, jonka pitkäai-
kaiskäyttöön saattaa liittyä epäedullisia 
muutoksia elimistön omissa endogeeni-
sissa prosesseissa. Viimeisessä osatyös-
sä selvitettiin karbamatsepiinin käytön 
lopettamisen vaikutuksia kohtaustilan-
teeseen ja toisaalta kolesteroli-, suku-
puolihormoni- ja D-vitamiinitasoihin. 
Karbamatsepiinin käytön lopettamisen 
jälkeen viidesosa potilaista sai epilepti-
sen kohtauksen puolen vuoden seuran-
ta-aikana ja vastaavasti 5 % karbamat-
sepiinia jatkaneista sai kohtausoireen. 
Seerumin kokonaiskolesterolin, HDL- 
ja LDL-lipoproteiinien, sukupuolihor-
moneja sitovan globuliinin (SHBG) 
määrät vähenivät ja vapaan testoste-
ronin pitoisuus suureni merkittävästi 
karbamatsepiinin lopettamisen myötä. 
D-vitamiinin pitoisuuksissa ei havaittu 
merkittäviä muutoksia.

Pohdinta
Osa paikallisalkuista epilepsiaa sairas-
tavista saattaa hyötyä uudemmista epi-
lepsialääkkeistä kohtauksettomuuden 
saavuttamiseksi. Tämä tieto rohkaisee 
jatkamaan aktiivisia lääkehoitopon-
nisteluja, mikäli kohtauksia ei saada 

hallintaan.  Tavallisimpien paikallisal-
kuisen epilepsian lisälääkkeiden osalta 
pidempiaikaista hoitovastetta on mah-
dollista ennustaa jo ennen lääkityksen 
aloittamista. Mikäli ensilinjan lääkityk-
seen liittyy merkittäviä haittoja, vaihtoa 
vastaavalla mekanismilla vaikuttavaan 
lääkkeeseen voidaan harkita, koska 
väitöstyön perusteella vaihto voidaan 
toteuttaa turvallisesti. Karbamatsepii-
nilääkityksen lopettamiseen kohtauk-
settomilta potilailta näyttää liittyvän 
kohtalainen, mutta hyväksyttävä koh-
tausten uusimisen riski. Toisaalta kar-
bamatsepiini näyttää vaikuttavan epä-
edullisesti kokonaiskolesteroli-, HDL-, 
LDL-, SHBG-, ja vapaan testosteronin 
pitoisuuksiin. Kaikkein tärkeintä epi-
lepsian lääkehoidossa on, että lääki-
tykseen liittyvät päätökset tehdään yh-
teisymmärryksessä potilaan ja hoitavan 
lääkärin kesken.
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