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M igreeni on kohtauksel-
linen neurovaskulaarinen, 
päänsärkyä aiheuttava sai-
raus. Noin 15 prosenttia 

naisista ja viisi prosenttia miehistä sai-
rastaa migreeniä, eli väestöstä noin joka 
kymmenes kärsii migreenikohtauk-
sista. Migreenin mekanismeja ei vielä 
täysin tunneta. Nykykäsityksen mukaan 
migreenikipu on seurausta trigemino-
vaskulaarijärjestelmän aktivoitumi-
sesta, jossa vapautuu vasodilataatiota ja 
neurogeenista tulehdusta aiheuttavia 
välittäjäaineita.  

Migreeni voi olla aurallinen tai 
auraton. Aurallisessa migreenissä kipu-
vaihetta edeltää aura- eli esioire, joka 
voi olla näköhäiriö, toispuolinen tunto-
häiriö tai vaikeus löytää sanoja. Taval-
lisesti migreenikohtaus kestää 4–72 
tuntia, ja kipuvaiheeseen liittyy aisti-
herkkyys, sykkivä ja toispuoleinen pään-
särky, joka pahenee rasituksessa, sekä 
pahoinvointi ja oksentelu. Migreenikoh-
tauksen voi laukaista potilaskohtaiset 
aistiärsykkeet, kuten kirkkaat valot ja 
stressitilan, unirytmin sekä hormoni-
tason muutokset. Naisilla etenkin estro-
geenipitoisuuden väheneminen voi olla 
kohtauksen laukaiseva tekijä.

Migreenin hoito jaetaan estohoitoon 
ja akuuttihoitoon. Estohoidolla pyri-
tään vähentämään kohtausten määrää 
ja helpottamaan kohtauksissa esiintyvää 
kipua. Akuuttihoidon tavoitteena on 

helpottaa migreenikohtauksen oireita ja 
lyhentää niiden kestoa. 

Estohoidoksi riittää usein ärsyk-
keiden välttäminen ja vähemmistö 
migreeniä sairastavista käyttää lääki-
tystä estohoidossa. Migreenikohtauksia 
ehkäiseviä lääkeaineita ovat esimerkiksi 
beetasalpaajat propranololi ja meto-
prololi, ATR:n salpaaja kandesartaani ja 
jotkut masennuslääkkeet. 

Kohtauksessa akuuttilääkkeenä käy-
tetään tyypillisesti tulehduskipulääk-
keitä, parasetamolia, triptaaneja sekä 
pahoinvointilääkkeitä. Triptaanien teho 
ei välttämättä ole yhtä tehokas aurallisiin 
migreenikohtauksiin kuin aurattomiin. 

Asiakkaan lääkitys 
Sumatriptaani on triptaaneihin kuuluva 
lääkeaine, jonka vaikutusmekanismi 
perustuu migreenikohtauksessa laajen-
tuneiden aivoverisuonten supistami-
seen. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat 
uneliaisuus, huimaus, pahoinvointi ja 
ohimenevä puristuksen tunne. Sumat-

riptaania on saatavilla tabletteina, nenä-
sumutteina ja injektioina. 

Kandesartaani on angiotensiini II 
-reseptorin salpaaja, joka estää veri-
suonia supistavan angiotensiinin vai-
kutuksia. Kandesartaani on tehokas 
migreenin estohoidossa. Haittavaiku-
tuksina voi esiintyä heitehuimausta, 
päänsärkyä tai hengitystieinfektioita. 

Raskauden aikana migreenin hoito on 
haastavaa, sillä monet lääkkeet ovat epä-
sopivia sikiöhaittojen vuoksi. Migreeni 
voi helpottua raskauden aikana, kun 
estrogeenipitoisuudet nousevat, eikä 
kohtauksille altistavaa hormonipitoi-
suuksien vaihtelua ole. Asiakkaalla on 
migreenin estohoitoon käytössä kan-
desartaani, jonka on todettu aiheuttavan 
sikiöhaittoja. 

Sumatriptaanin käytöstä raskauden 
aikana on vain rajallisesti tietoa, mutta 
satunnaisella tavanomaisten annosten 
käytöllä ei todennäköisesti aiheudu 
sikiöhaittoja. Raskautta suunnitelta-
essa olisi syytä olla yhteydessä lääkäriin, 
joka voi muuttaa lääkityksen mahdolli-
simman turvalliseksi. Raskauden aikana 
suositaan lääkkeettömiä hoitokeinoja, 
ja estohoitoa käytetään vain erityistilan-
teissa. Estohoitoon sopii toisen ja kol-
mannen raskauskolmanneksen aikana 
metoprololi ja propnanololi. Kipulääk-
keistä parasetamoli on turvallisin, ja 
ibuprofeenia voi käyttää toisen kolman-
neksen aikana.
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ASIAKAS APTEEKISSA ?Migreeni ja raskaus
29-vuotias nainen tulee apteekkiin 
hakemaan migreenilääkkeitä. Hänellä on 
käytössä kohtauslääkkeenä Sumatriptan 
Accord 50 mg ja estohoitona Candemox 
16 mg. Asiakas tiedustelee, onko lääkitys 
turvallinen raskaana ollessa. 

Migreenin hoito 
jaetaan estohoitoon ja 

akuuttihoitoon.
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PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat Lääkehoito ja neuvonta 2 -opintojakson osatyönä. 
Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT N

iina Karttusen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Terveys edellä

Korona on vaikuttanut elämäämme jo yli kahden vuoden ajan. Lisää 
omakohtaista kokemusta sain maaliskuussa, kun niin monen muun 
tapaan tein flunssan oireiden ilmaantuessa kotitestin, joka totesi minut 
koronapositiiviseksi. En yllättynyt, enkä kolmeen kertaan rokotettuna 
osannut myöskään kovin säikähtää. Uskoin, että tauti tulee lievänä ja 
kestää vain hetken. Olin myös tomerasti sitä mieltä, että hoidan työni 
ihan normaalisti. Pysyn vain kotona ja työskentelen etänä. Tätähän olin 
jo ehtinyt opetella muutoinkin.

Jo ensimmäisenä päivänä jouduin luovuttamaan. Korkea kuume otti 
luulot pois. Toisena päivänä tyhjensin kalenterin viikon ajaksi lähes kai-
kesta. Lähes kaikesta siksi, että ammattiliiton puheenjohtajana on vält-
tämätöntä osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon silloin, kun 
puhutaan vaikkapa painostustoimista ja lakkovaroitusten antamisesta. 

Eristysviikon aikana ehdin usein miettiä 
omaa ja kanssaihmisteni suhtautumista 
työntekoon. Mahdollisuus tehdä etätöitä on 
ainakin omalla kohdallani hämärtänyt työ- 
ja vapaa-ajan rajoja. Entistä tarkempi saa 
olla sen suhteen, että mielenkiintoisen työn 
viedessä mukanaan muistaa pitää myös tau-
koja ja joskus jopa kokonaisen vapaapäivän.  

Mietin paljon myös sitä, miten tapamme 
tehdä työtä ovat muuttuneet. Jäsenis-
tämme suurin osa tekee paikkasidonnaista 
työtä, eikä heillä ole mahdollisuutta edes 
harkita työn tekemistä etänä. Jotkut taas 
voivat hoitaa työnsä kokonaan etäyhteyk-
sien päästä. On myös meitä, jotka voimme tehdä vähän molempia. Mutta 
kuuluimmepa sitten mihin ryhmään tahansa, olemme joutuneet opette-
lemaan uusia toimintatapoja. Nyt kun yhteiskunta taas avautuu, meidän 
pitää pysähtyä miettimään, mitä koronan mukanaan tuomia oppeja 
on hyvä jättää käyttöön ja mikä on sellaista, jonka voimme jättää taak-
semme. 

Ehkäpä jatkossa flunssan oireiden ilmaantuessa kehtaamme jäädä 
kotiin sairastamaan.  Ja ehkäpä etätyöläiset kehtaavat sairastuttuaan 
oikeasti sairastaa, ilman että yrittävät olla urheita ja jatkavat työntekoa 
kuten normaalistikin. 

Kovinkaan moni meistä ei ole korvaamaton työpaikalla. Kovinkaan 
montaa työtehtävää ei ole, jota ei voisi joku toinen hetken hoitaa tai 
joka ei voisi odottaa vähän aikaa. Terveytemme sen sijaan on korvaa-
maton, joten siitä on hyvä pitää huolta. Ja jos itse ei aina muista, voi vaik-
kapa työkaveri olla hyvä muistuttaja. Näin kävi omalla kohdallani. Oman 
kalenterini tyhjensin sen jälkeen, kun osallistuin kuumeisena etäpalave-
riin ja työkaveri lempeästi huomautti: Maija, näytät kamalalta.

MAIJA PIRTTIJÄRVI
Farmasialiiton puheenjohtaja

Mahdollisuus 
tehdä etätyötä 
on hämärtänyt 
työ- ja vapaa-
ajan rajoja.

Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:

› Kandesartaani  
 voi aiheuttaa  
 sikiöhaittoja. 

› Sumatriptaanin  
 käytöstä raskauden  
 aikana ei ole  
 paljon kokemusta.  
 Satunnaisella 
 käytöllä ei ole  
 havaittu olevan  
 haittoja sikiölle.

› Migreenin hoito  
 mahdollisen  
 raskauden aikana  
 tulisi suunnitella  
 yhdessä lääkärin  
 kanssa.

› Kipulääkkeistä  
 parasetamoli on  
 turvallisin vaihtoehto  
 raskauden aikana.
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