
Etenevän neurologisen 
sairauden palliatiivinen hoito

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen 1. ja 2.10.2019

LL Satu Isomaa, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys



Palliatiivisen hoidon tarve?

• Palliatiivisella hoitolinjalla tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa 
taudin kulkuun ei enää voida olennaisesti vaikuttaa ja hoidon 
ensisijainen päämäärä on lievittää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua.

• Palliatiivinen hoito eli oireita lievittävä hoito kuuluu kaikkiin 
sairauden vaiheisiin hoitolinjasta riippumatta.

• Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille 
kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman 
diagnoosirajauksia.



Hoitopäätösten aikataulu neurologisissa 
sairauksissa
• Hoitava lääkäri ei yllättyisi, jos potilas kuolisi seuraavien 6-12 kk aikana

• Kroonisesti sairaalla potilaalla on jatkuvaa suorituskyvyn heikkenemistä, progressiivista 
painonlaskua tai kaksi tai useampia suunnittelemattomia sairaalahoitojaksoja vuoden 
aikana, eikä yleistilan ja toimintakyvyn heikkenemistä saada hoitotoimilla palautetuiksi.

• Etenevä heikkeneminen fyysisesti tai kognitiivisesti huolimatta optimaalisesta hoidosta

• Vaikeasti hallittavat monimuotoiset oireet

• Puheen ongelmat

• Etenevä nielemishäiriö

• Toistuvat aspiraatiopneumoniat

• Hengitysvajaus

Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelma (advance care planning) mahdollistavat 
hyvän palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon.





• Neurologiset sairaudet heikentävät potilaan toimintakykyä sekä 
aiheuttavat erilaisia oireita ja hoidon tarpeita

• Ennakoivan hoitosuunnitelman tekeminen riittävän ajoissa on 
erityisen tärkeää sairauksissa, joiden loppuvaiheeseen liittyy 
kyvyttömyys ilmaista omaa tahtoaan sairauden etenemisen vuoksi

• Varhainen palliatiivinen hoito voisi olla ratkaisevaa lukuisten 
potilaiden ja omaisten elämänlaadun kannalta



Kipu

• ALS n 75 %

• MS 50-82 % 

• Stroke 2%

• Parkinson 62 %

• Syöpä 50-90 %

• Syyt: neuropaattinen, plakit sensorisissa hermoissa, luu-lihaskipu, 
post-stroke, skin pressure, muu etiologia?



Syömisvaikeudet

• Syljen valuminen, tukehtumisen pelko syödessä, painon lasku, 
aliravitsemus, aspiraatiokeuhkokuume

• Ruokailuun liittyvät tunnelataukset

• Puhe-, ravitsemus- ja fysioterapeutin arvio

• Lisäravinteet?

• PEG?

• Syljen erityksen vähentäminen antikolinergisillä valmisteilla 
(skopolamiinilaastari tai trisykliset masennuslääkkeet)



ALS

• Yleisin toimintakykyyn vakavasti vaikuttavista neuromuskulaarisairauksista

• Vuosittain n 200 uutta ALS tapausta Suomessa, prevalenssi 400-500

• Keski-ikäisten ja iäkkäiden sairaus, FALS nuoremmalla iällä ja etenee 
hitaammin

• Alkaa raaja- tai nieluoirein (bulbaarioirein)

• Keskimääräinen elinaikaodote on 3-5 vuotta

• Ainoa ennusteeseen jonkin verran vaikuttava lääke on rilutsoli

• Motoneuronisairaus, joka aiheuttaa sairauden jossain vaiheessa 
hengityslihasten heikkenemisen ja sen myötä hengitysvajeen, joka on ALS-
potilaan tavallinen kuolemansyy



ALS

• Henkinen jaksaminen- tiedon saanti
• Hoitotahto
• Liikunta- ja toimintakyky
• Kipu- ja unihäiriöt
• Kommunikaatio
• Pseudobulbaarioireet
• Nielemiskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat oireet

-PEG?
• Hengenahdistus ja limaisuus

-NIV?



Hoitolinjat ALS

1. Konservatiivinen hoitolinja; yleishoito, ravitsemuksesta 
huolehtiminen, fysikaalinen hoito ja oireita poistava lääke- ja 
happihoito

2. Noninvasiivisen hengitystä avustavan hoidon käyttö, joka käsittää 
edellisten lisäksi NIV-hoidon, jota jatketaan loppuun asti

3. Invasiivisen hengityslaitehoidon käyttö, edellisten lisäksi elämää 
keinotekoisesti ylläpitävä hengityslaitehoito trakeostooman kautta

• Hoitolinjasta huolimatta kaikille hyvä saattohoito

• Potilaat usein lähes loppuun saakka tajuissaan

• Palliatiivinen sedaatio?



Parkinsonin tauti

• Etenevä hermoston rappeumasairaus, jota ei toistaiseksi voida 
parantaa tai pysäyttää

• Pääoireet hitaus, jäykkyys, vapina ja tasapainovaikeudet

• Oireita voidaan lievittää merkittävästi lääkehoidon avulla

• Tauti kestää pitkään- 10-15 vuotta, joskus kauemminkin



Parkinsonin tauti

• Kävely- ja tasapainovaikeus ja jähmettyminen

-ortostatismi

• Nielemis- ja puheongelmat, hengitysvaikeus

• Dyskinesiat, dystonia ja on-off-vaihtelu

• Neuropsykologiset oireet

-näköharhat ja psykoosi

-etenevä muistisairaus ja dementia

-depressio ja ahdistus

-uniongelmat

-kipu

• Autonomisen hermoston häiriöt

-ortostatismi

-ummetus ja virtsaamisongelmat



MS-tauti

• Diagnosoidaan keskimäärin 30 vuoden iässä

• Krooninen, hitaasti etenevä sairaus

• Elinikä lyhenee keskimäärin 6-13 vuoden verran

• Yleisimpiä kuolinsyitä keuhkokuume, verenmyrkytys ja ihotulehdukset



• Kliininen taudinkuva vaihteleva ja oireisto yksilöllinen

• Relapsoiva-remittoiva MS-tauti RRMS

• Primaaris-progresssiivinen PPMS

• Taudin luonnolliseen kulkuun liittyy pahenemis-paranemisvaiheiden 
väistyminen vuosien kuluessa ja tauti muuttuu eteneväksi

• Suurimmalla osalla tautikuormituksen lisääntyminen on hidasta ja 
sairaus oireilee lisääntyvästi vuosikymmeniä

• Liikuntarajoitteen lisäksi masennus ja kognitiiviset oireet



MS-potilaan tomintakyvyn arviointi

• Toimintakyvyn luokittelu esimerkiksi EDSS-asteikolla pistein 0-10

- 0 –normaali, ei neurologisia löydöksiä

- 4-kävely ilman apuvälinettä 500m

- 6-apuvälineen tuella 100m

- 8 vuode- tai pyörätuolipotilaana

- 10 kuolema



MS-potilaan oirehoidosta

• Tukielinperäinen kipu
• Neuropaattinen kipu
• Uupumus
• Spastisuus
• Iho-oireet
• Vapina- ja kömpelyys
• Nielemisongelmat
• Suolen toiminta
• Rakon toiminta
• Infektiot



• Tulevaisuuden uhkakuvat ja pahenemisvaiheet kuormittavat

• Erityisesti kognitiivisten vaikeuksien ilmetessä tulevaisuuden 
hoitosuunnitelman ja hoitotahdon arviointi

• Palliatiivinen hoito ajankohtainen kun sairaus heikentää liikuntakykyä 
ja potilaalla on merkittäviä ja monimuotoisia oireita

-esim. toistuvat aspiraatiot, kaatuilu, infektiot, lisääntyvät kivut tai 
spastisuus


