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Päihde, lääke vai huume? 







Päihteet – Itselääkintää vai 

päihdehakuisuuttu???? 



Itselääkintähypoteesi 

• Khantzianin (1980) alkuperäinen idea 

• Psyykkisen itse-säätelyn epäonnistuminen, 
joka lisää riskiä toistuviin negatiivisiin 
(sietämättömiin) tunnetiloihin (viha, häpeä, 
ahdistuneisuus, masennus, pitkästyminen,...) 

• Päihteet poistavat tunnetilan  negatiivinen 
vahvistaminen  käytön muuttuminen 
pakonomaiseksi 

• Negatiiviiviset tunnetilat ovat ”syy” eivät 
”seuraus” päihteiden käytöllä 



Eutymia, 

”normaali” olo 

Miellyttävä, normaalista 

poikkeava positiivinen olotila 

Epämiellyttävä, normaalista 

poikkeava negatiivinen olotila 

Positiivinen 

vahvistaminen 

Negatiivinen 

vahvistaminen 

Huumeiden käyttö 

nautinnon 

tavoitteluna = 

päihdehakuisuus 

Huumeiden käyttö 

ahdistuneisuuden 

vähentämiseksi = 

itselääkintä 

Päihteiden aiheuttamat psykiatriset oireet 

Suorat neurobiologiset vaikutukset (5-HT, NA, DA) 

Psykososiaalinen kuormitus (krooninen stressi  

HPA-akseli) 

 





Päihteet ja mielenterveysongelmat 
terveyskeskuksessa 

• Vintin lääkärille käyneet potilaat vuonna 2010.  

• Vain 14 % asiakkaista kärsi pelkästä päihdehäiriöstä. 

• Kaikista päihdehäiriöstä kärsivillä 74 %:lla oli myös hoitoa 
vaativa psykiatrinen häiriö.  

• Kaikista mielenterveydenhäiriöstä kärsivillä 44 %:lla oli myös 
hoitoa vaativa päihdehäiriö. 



Psykiatristen häiriöiden 
esiintyvyys opioidiriippuvaisilla 

• Yleisväestötutkimukset (vain 2 tutkimusta) 

– Epidemiologic Cathment Area study (ECA) 

• Elinaikainen psykiatrinen oheissairastavuus  65,2  %, OR 
6,7 

– National Epidemiologic Study on Alcohol and Related 
Conditions (NESARC) 

• Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt  28,9 %, OR 4,6 

 



Opioidit, kliiniset aineistot 

• kh-potilaat, hoitoon hakeutuvat, 
neulojenvaihtopisteet, kipuklinikat 

• Vakava masennustila 

– Elinaikainen esiintyvyys 4 – 54 % (ka. 25 – 30 %) 

– Ajankohtainen esiintyvyys 0 – 28 % (ka. 15 %) 

• Itselääkinnällinen komponentti mukana 

 



Opioidit lievittävät psykiatrisia oireita 

• Kliinistä kokemusta 1800-luvulta 

• Vielä 1950-luvulla suositeltiin psykiatrian 
oppikirjoissa masennuksen tehokkaimpana 
ensisijaishoitona 

• RCT:t 1970-luvulta alkaen, esim. 

– metadoni lievittää skitsofrenian oireita1 

– buprenorfiini auttaa masennukseen2 

– morfiini vähentää pakko-oireita (OCD)3 

1. Brizer DA, Hartman N, Sweeney J, Millman RB. Effect of methadone plus neuroleptics on treatment 

resistant chronic paranoid schizophrenia. Am J Psychiatry 1985;142:1106-7 

2. Stoll AL, Rueter S. Treatment augmentation with opiates in severe and refractory major depression. 

Am J Psychiatry 1999;156:2017 

3. Koran LM, Aboujaoude E, Bullock KD, Franz B, Gamel N, Elliott M. Double-blind treatment with 

oral morphine in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2005;66:353-9 



Masentunut lapsi/nuori tarttuu 
pulloon (Arch Gen Psychiatry 2008, Crum et al) 





NCS (edellinen slaidi) 

• Psykiatrisen häiriön alkamisikä 11 vuotta 
(mediaani) 

• Päihdehäiriön alkamisikä 21 vuotta (mediaani) 

• Ajallinen yhteys voimakkain 

1. Naisilla 

2. Käytöshäiriöissä (persoonallisuushäiriöissä) 

3. Ahdistuneisuushäiriöissä 

4. mielialahäiriöissä 

 



Pregabaliinin ja ketiapiinin 
väärinkäyttö Terveysneuvontapiste 

Millissä 2008 



150 mg Ekaa kertaa testaan ja on yllättävän euforisoiva 

300 mg Kyl se päähän menee 

400 mg Kävelin seiniä päin, ei viihteellistä arvoa 

600 mg Fiilarit kuin maailman omistajalla, leijuttaa ja muutenkin aika euforinen 

600 mg Ihan hauska nappi, pystyssä pysyminen vaikeaa, ei niin viihtellinen kuin bentsot 

600 mg sekava mut sosiaalinen olo 

900 mg Ihan letkeetä ainetta, ainakin silmät lupsuu 

1050 mg Tulee kevyt ja kiva olo, en suosittele, jos ei ole toleranssia 

Pregabaliiniannos ja subjektiiviset tuntemukset 
(Päihdelinkin keskuselupalsta) 



Käytetyt aineet Kuvatut vaikutukset 

Pregabaliini ja opiaatit 

Pregabaliini 150 mg ja Ardinex 4 tablettia Tehostaa ja pidentää kodeiinin vaikutusta, mahtava fiilis 

Pregabaliini ja Ardinex On letkee olo ja virkee yhtä aikaa 

Pregabaliini 600 mg ja tramadoli 1050 mg Täähän alkaa olla kivaa 

Pregabaliini ja bentsodiatsepiinit tai unilääkkeet 

Pregabaliini 450 mg ja tematsepaami 20 mg Näin ensikertalaisena, hyvä reissu oli 

Pregabaliini 900 mg ja diatsepaami 100 mg Aika kevyt olo, pysyyköhän hereillä 

Pregabaliini 300 mg, diatsepaami 20 mg ja tsolpideemi 20 mg 
nuuskattuna 

Ihan rento fiilis pitkästä aikaa 

Pregabaliini ja alkoholi 

Pregabaliini 900 mg ja pari pulloa olutta Ihme nappeja, ei meinaa pystyssä pysyä 

Pregabaliini 900 mg ja muutama olut Lihasnykäyksiä, motoriikka hakusessa, olo kuin 4 promillen 
humalassa 

Pregabaliini ja amfetamiini 

Pregabaliini ja amfetamiini Ihan vitun hyvä olo tulee 

Pregabaliini ja amfetamiini Ite ainakakin tykkäsin aika paljon, ihan jees 

Pregabaliini 1200 mg ja amfetamiini 0,6 g Hallusinaatioita ja näkövääristymiä, jatkuivat seuraavana 
päivänä 

Pregabaliinin ja muiden päihdyttävien aineiden yhteiskäyttö 
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Prevalence of euphoria as a side-effect in fibormyalgia trial 

at different pregabalin daily doses (The Journal of Rheumatology 2008) 



Ajankohtainen aineiden käyttö 

• Ympäröi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
käyttöäsi viimieisen 6 kuukauden aikana 

Päivittäin Viikottain 
Kuukau-
sittain 

Harvem-
min 

Ei 
käyttöä 

Alkoholi 1 2 3 4 5 

Tupakka 1 2 3 4 5 

Heroiini 1 2 3 4 5 

Morfiini 1 2 3 4 5 



• HUOM! Seuraavien reseptilääkkeiden kohdalla 
merkitse tähän vain käyttö 
päihtymistarkoituksessa 

 

Päivittäin Viikottain 
Kuukau-
sittain 

Harvem-
min 

Ei käyttöä 

Pregabaliini 
(Lyrica) 

1 2 3 4 5 

Ketiapiini 
(Seroquel, 
Ketipinor) 

1 2 3 4 5 



Kyllä Ei 

Olen käyttänyt: 

Suun kautta 

Suonensisäisesti 

Yksittäisenä aineena 

Tehostamaan muiden aineiden vaikutusta 

Vaikuksena haen: 

Euforiaa / kolinoita 

Ahdistuksen vähenemistä  

Apua nukahtamiseen 



26,6 % 



Pregabalin (%) 

YES NO 

I have used: 

Per orally 95,5 4,5 

Intra venously 11,1 88,9 

Without concomitant use of other drugs  27,8 72,2 

To boost the effect of other drugs 100 0 

The main effect I’m seeking for: 

Euphoria / to get high 78,9 21,1 

To relieve anxiety 66,7 33,3 

Help for sleeping 47,1 52,9 



40,9 % 



Quetiapine (%) 

YES NO 

I have used: 

Per orally 93,5 6,5 

Intra venously 5,9 94,1 

Without concomitant use of other drugs  78,3 21,7 

To boost the effect of other drugs 33,3 66,7 

The main effect I’m seeking for: 

Euphoria / to get high 12,5 87,5 

To relieve anxiety 63,6 36,4 

Help for sleeping 96,6 3,4 



Pregabalin / Quetiapine (%) 

YES NO 

I have used: 

Per orally 95,5 / 93,5 4,5 / 6,5 

Intra venously 11,1 / 5,9 88,9 / 94,1 

Without concomitant use of other drugs  27,8 / 78,3 72,2 / 21,7 

To boost the effect of other drugs 100 / 33,3 0 / 66,7 

The main effect I’m seeking for: 

Euphoria / to get high 78,9 / 12,5 21,1  / 87,5 

To relieve anxiety 66,7 / 63,6 33,3 / 36,4 

Help for sleeping 47,1 / 96,6 52,9 / 3,4 



DSM-IV itsenäinen häiriö 

  

• Oireet eivät selity paremmin jonkin muun psykiatrisen häiriön 
olemassaololla, kuten esim. seuraavissa tilanteissa:  
– Oireet ovat alkaneet jo ennen päihteen käyttöä.  

– Oireet kestävät huomattavan pitkään (esim. kk:n) päihtymystilan tai 
vieroitusvaiheen jälkeenkin. 

– Oireet ilmenevät huomattavan runsaina suhteessa ko. aineen käytön 
määrän ja keston odotettavissa oleviin vaikutuksiin. 

– On muu syy olettaa kyseessä olevan itsenäisen psykiatrisen häiriön, 
esim. aiemman oirehistorian perusteella.  

 



Itselääkintää vai päihdehakuisuutta? 
• Päihderiippuvuusilmiö on monimutkaistunut 

• PKV-lääkkeen, päihteen ja huumeen raja on 
hämärtynyt 

• Taipumus riippuvuuteen ja primaarit psykiatriset 
häiriöt samanaikaisina yleisiä 

• Samalla henkilöllä voi esiintyä yhtä aikaa tietyn 
aineen itselääkintä- ja päihdekäyttöä! 

• Tarkka arviointi auttaa optimaalisen hoidon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa 

 




