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Vastuun ra jaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 
diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen 
omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste, luo-
tettavuus, arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä 
sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat 
tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa.

Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein elektronisina, päivitystiivistel-
mät julkaistaan Duodecim-lehdessä.

Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa versioissa.

Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä www.kaypahoito.fi/ palaute 
tai lähettämällä se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, 00101 
Helsinki.
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NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

Koodi Näytön aste Selitys

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia,  
  joiden tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai  
  useita kelvollisia2 tutkimuksia

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta,  
  joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemio-
loginen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen 
kannanottoihin.

2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja 
käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.

Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine taustamateriaaleineen on saatavissa osoitteessa 
www.kaypahoito.fi. PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus-
viitteet typistetyssä muodossa.
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Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen 
mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti 
masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoi-
sia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia 
välivaiheita. 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja 
huolellinen erotusdiagnostiikka on tärkeää, jotta 
potilas saa asianmukaista hoitoa. 

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy runsasta 
oheissairastavuutta ja suurentunut itsemurhariski. 

Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö 
on useimmiten krooninen, uusiutuva sairaus. 
Seurantatutkimusten perusteella potilailla esiin-
tyy oireita noin puolet ajasta ja jaksojen välinen 
oireilu on yleistä. 

•

•

•

•

Hoidossa keskeisintä on ehkäistä jaksojen uusiu-
tumista. 

Hoidon suunnittelussa on tärkeää kartoittaa, mikä 
sairauden vaihe kulloinkin on kyseessä ja huo-
mioida sairauden elämänaikainen kulku. 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon perustan 
muodostavat mielialaa tasaavat lääkkeet ja toisen 
polven psykoosilääkkeet sairauden ajankohtaisen 
vaiheen mukaisesti.

Tiedon jakaminen sairaudesta ja sen hoidosta sekä 
varhaisoireiden tunnistamisen opetus potilaalle ja 
perheenjäsenille lisäävät hoidon vaikuttavuutta. 

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat hoi-
detaan yleensä psykiatrisessa erikoissairaanhoi-
dossa. 

•

•

•

•

•

Keskeinen sanoma

Kohderyhmät

–  Suositus  on  tarkoitettu  ensisijaisesti  nuor-
ten ja aikuisten kaksisuuntaista mielialahäi-
riötä (F30–F31) hoitavalle  terveydenhuol-
lon henkilöstölle perusterveydenhuollossa, 
työterveyshuollossa  ja  psykiatrisessa  eri-
koissairaanhoidossa. 

–  Lapsuusiän kaksisuuntaisen mielialahäiriön 
hoito ei kuulu tämän suosituksen piiriin. 

Tavoite

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  diagnos-
tiikan ja hoidon yhtenäistäminen ja laadun 
parantaminen. 

Määritelmät

–  Suosituksessa  viitataan  diagnoosien  osalta 
WHO:n  kansainvälisen  diagnostisen  luo-
kittelujärjestelmän  uusimpaan  versioon 
ICD-10:een  [1]  ja  tyypin  II  kaksisuuntai-
sen  mielialahäiriön  osalta  Yhdysvaltojen 
psykiatriyhdistyksen  (APA)  laatimaan 
psykiatristen  häiriöiden  luokitteluun 
DSM-IV:ään  [2]  (www.psychiatryonline.

com/resourceTOC.aspx?resourceID=1). 
–  Mielialantasaajilla  tarkoitetaan  tässä  suosi-

tuksessa  litiumin  lisäksi  epilepsialääkkeitä, 
joilla  on  osoitettu  olevan  mielialaa  tasaava 
vaikutus  (valproaatti,  lamotrigiini,  karba-
matsepiini). 
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–  Psykoosilääkkeillä  voi  myös  olla  mielialaa 
tasaavaa  vaikutusta,  mutta  siitä  huolimatta 
niitä nimitetään tässä suosituksessa psykoo-
silääkkeiksi. 

Epidemiologia 

Esiintyvyys
–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  esiinty-

vyyttä Suomessa ei tunneta täysin tarkasti. 
–  Terveys  2000  -tutkimuksessa  tyypin  I kak-

sisuuntaisen  mielialahäiriön  elinaikaiseksi 
esiintyvyydeksi todettiin vain 0,24 %, mikä 
saattaa olla liian pieni arvio [3]. 

–  Terveys 2000 -tutkimuksen jatkona toteute-
tussa 19–34-vuotiaisiin kohdistuneessa tut-
kimuksessa kaksisuuntaisen mielialahäiriön 
esiintyvyysluvut  (tyyppi  I  0,53 %,  tyyppi 
II  0,72 %  ja  tarkemmin  määrittämätön 
0,61 %) [4] ovat lähempänä Yhdysvalloissa 
todettuja [5]. 

–  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön esiintyvyy-
dessä ei ole merkitsevää sukupuolieroa. 

Monihäiriöisyys
–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  vuoksi 

hoitoa hakevista enemmistö kärsii samanai-
kaisesti myös jostakin muusta psykiatrisesta 
oireyhtymästä. 

–  Suomalaisessa  tutkimuksessa  todettiin  jo-
kin  samanaikainen  ahdistuneisuushäiriö 
45 %:lla,  paniikkihäiriö  24 %:lla,  alkoholi-
riippuvuus 14 %:lla, syömishäiriö 8 %:lla ja 
jokin persoonallisuushäiriö 41 %:lla [6]. 

–  Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavil-
la esiintyy lähes kaikkia somaattisia sairauk-
sia  enemmän  kuin  väestössä  keskimäärin 
[7–9]. 

–  Merkittävimpiä oheissairauksia ovat tyypin 
2  diabetes  sekä  verenkiertoelinten  sairau-
det: kuolleisuus verenkiertoelinten sairauk-
siin on lähes kaksinkertainen muuhun väes-
töön verrattuna [10]. 

Kulku ja ennuste
–  Yleensä  sairastuminen  tapahtuu  nuorena 

aikuisena,  mutta  sairastumisikä  vaihtelee 
lapsuudesta vanhuuteen. 

–  Maaninen  vaihe  alkaa  usein  äkillisesti 

(muutamasta päivästä  viikkoihin)  ja kestää 
kahdesta viikosta viiteen kuukauteen. Noin 
puolet potilaista  tunnistaa esioireita ennen 
uuden jakson alkua [11]. 

–  Masennusvaiheet kestävät keskimäärin noin 
kuusi  kuukautta  mutta  vanhuksia  lukuun 
ottamatta harvoin yli vuoden. 

–  Sairausjaksot  voivat  esiintyä  joko  yksivai-
heisina (monofaasisina) tai monivaiheisina 
(polyfaasisina). 

–  Harvat  kaksisuuntaista  mielialahäiriötä 
sairastavat  hakeutuvat  hoitoon  sairauden 
alkuvaiheessa,  hypomanian  vuoksi  ei  juuri 
kukaan.  Omaehtoisesti  hoitoa  hakevat  eri-
tyisesti vakavammista ja pidempikestoisista 
masennustiloista  kärsivät.  Manian  aikana 
hoitoon  tullaan  toisten  aloitteesta  ja  usein 
myös omasta tahdosta riippumatta. 

–  Viive  oireiden  alkamisesta  oikeaan  diag-
noosiin  on  keskimäärin  kahdeksan  vuotta 
[12]. 

–  Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö 
on krooninen sairaus,  johon yleensä  liittyy 
uusiutuvia  sairausjaksoja.  Seurantatutki-
musten perusteella  jaksojen välinen oireilu 
on  yleistä  ja  potilailla  esiintyy  oireita  noin 
puolet  ajasta  ja  suurin  osa  oireista  on  ma-
sennusta [13]. 

–  Iän  lisääntyessä  depressiivisen  oireilun 
osuus kasvaa ja masennus on yleisempää ja 
pitkäkestoisempaa tyypissä II kuin tyypissä 
I [14]. 

–  Kaksisuuntaiseen  mielialahäiriöön  voi  liit-
tyä toiminnanohjauksen ja kielellisen muis-
tin häiriöitä. 

–  Hypomanian  ja  erityisesti  maniajaksojen 
aikana  potilas  voi  tuottaa  itselleen  vakavia 
ongelmia  hakeutumalla  harkitsemattomiin 
ihmissuhteisiin, käyttäytymällä liikenteessä 
muista  piittaamatta,  käyttämällä  päihteitä 
holtittomasti tai olemalla harkitsematon ta-
lousasioissa. 

–  Kaksisuuntaiseen  mielialahäiriöön  liittyy 
huomattava itsetuhokäyttäytymisen riski. 
•  Itsetuhokäyttäytymisen  riskitekijöitä 

ovat  aikaisempi  itsemurhayritys,  toivot-
tomuus,  episodien  vakavuus,  sairauden 
varhainen  alkaminen,  sairaalahoidot 
depression  vuoksi,  suvussa  esiintyneet 

Kaksisuuntainen mielialahäiriö
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itsemurhat,  sekamuotoiset  jaksot,  tiheä-
jaksoisuus,  samanaikainen  ahdistunei-
suushäiriö ja päihdehäiriö sekä asuminen 
yksin [15]. 

•  Suurin  osa  itsetuhoisesta  käyttäytymi-
sestä  tapahtuu  masennus-  tai  sekamuo-
toisten vaiheiden aikana [16]. 

–  Alle puolet kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastavista sitoutuu säännölliseen pitkäai-
kaiseen lääkehoitoon [17]. 

–  Oireiden huono tunnistaminen, suuruusku-
vitelmien  ja psykoottisten oireiden esiinty-
minen, samanaikainen päihdeongelma sekä 
potilaan  ja  lähiomaisten  kielteiset  asenteet 
lääkehoitoa  kohtaan  ovat  yhteydessä  huo-
noon sitoutumiseen hoitoon [18–20]. 

–  Hyvin toimiva yhteistyösuhde hoitavan lää-
kärin kanssa ennustaa parempaa toipumista 
maniasta [21, 22]. 

–  Hyvä sitoutuminen lääkehoitoon on yhtey-
dessä  parempaan  pitkäaikaisennusteeseen 
[23]. 

–  Huono  sitoutuminen  mielialantasaajahoi-
toon lisää sairaalahoitojen tarvetta [24]. 

–  Stressaavat elämäntapahtumat saattavat lisä-
tä uuden episodin riskiä [25]. 

–  Kokeellisesti on osoitettu, että ainakin osalla 
potilaista unen puute altistaa manialle [26]. 

Monihäiriöisyyden vaikutus ennusteeseen
–  Ahdistuneisuushäiriö lisää pitkäaikaisen oi-

reilun  todennäköisyyttä  ja  liittyy  vaikeam-
paan depressio-oireistoon [27]. Sillä saattaa 
olla myös yhteys siihen, että vaste mielialan-
tasaajalääkitykseen on huonompi [28]. 

–  Samanaikainen  päihdeongelma  huonontaa 
kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  ennustetta 
pitkittämällä ja vaikeuttamalla oireilua [29] 
sekä lisää sairaalahoidon tarvetta [30].

–  Kannabiksen  käyttö  lisää  maanisten  jakso-
jen pituutta [31] ja tiheäjaksoisuuden riskiä 
[32]  ja  lisää  maanisten  oireiden  esiintymi-
sen todennäköisyyttä [33]. 

–  Persoonallisuushäiriö  hidastaa  toipumista 
akuutista maniasta [34], ja erityisesti DSM-
IV-luokituksen  A-ryhmän  persoonallisuus-
piirteet  (epäluuloinen,  eristäytyvä  tai  psy-
koosipiirteinen  persoonallisuus)  liittyvät 
huonoon ennusteeseen [35]. 

–  Nuorena  alkava  kaksisuuntainen  mieliala-
häiriö  ja  laaja-alainen  monihäiriöisyys  jat-
kuvat usein aikuisikään [36]. 

Diagnostiikka

–  Kaksisuuntainen  mielialahäiriö  on  pitkäai-
kainen  mielenterveyden  häiriö,  jossa  esiin-
tyy  vaihtelevasti  masennus-,  hypomania-, 
mania-  tai  sekamuotoisia  sairausjaksoja  ja 
vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita. 

–  ICD-10:n  mukaiset  jaksojen  diagnostiset 
kriteerit on esitetty  TAULUKOSSA 1 [1]. 

–  Jos  kyseessä  on  ensimmäinen  hypomaani-
nen  tai  maaninen  jakso  eikä  aiempaa  ma-
sennusjaksoa  ole  tiedossa,  käytetään  F30-
diagnooseja.

–  Uusiutunut  mania  tai  hypomania  tai  il-
maantunut  masennustila  muuttaa  mania-
diagnoosit  (F30)  kaksisuuntaiseksi  mieli-
alahäiriöksi (F31). 

–  Jos  ensimmäinen  mielialahäiriön  jakso  on 
masennustila,  käytetään  masennustilan 
diagnooseja, mutta yksikin hypomaaninen, 
maaninen tai sekamuotoinen jakso muuttaa 
masennustilojen  diagnoosit  (F32  ja  F33) 
kaksisuuntaiseksi  mielialahäiriöksi  (F31). 
Ensimmäinen  elämänaikainen  jakso  on  yli 
puolessa tapauksista masennus. 

–  ICD-10-tautiluokitus  ei  määrittele  tarkas-
ti  erikseen  tyyppien  I  ja  II  kaksisuuntaisia 
mielialahäiriöitä, mutta DSM-IV:n [2] mää-
rittelyjen  mukaisina  ne  ovat  vakiintuneet 
suomalaiseen kliiniseen käytäntöön. 
•  Tyypin  I  kaksisuuntaisella  mielialahäi-

riöllä  tarkoitetaan tilaa,  jossa on esiinty-
nyt  masennustiloja  ja  manioita  tai  seka-
muotoisia jaksoja. Tähän luokitellaan ne 
harvinaiset  tilanteet,  jolloin  on  todetta-
vissa vain toistuvia manioita. 

•  Tyypin  II  kaksisuuntaisella  mielialahäi-
riöllä  tarkoitetaan tilaa,  jossa on todettu 
masennustiloja ja hypomanioita. Yksikin 
mania muuttaa diagnoosin tyypiksi I. 

–  Maniaan  ja  vaikeisiin  masennusjaksoihin 
voi  liittyä  aistiharhoja  tai  harhaluuloja,  jotka 
eivät yleensä ole laadultaan skitsofrenialle tyy-
pillisiä, kuten täysin mahdottomat harhaluulot 
tai kommentoivat äänet. 

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriayhdistys ry:n asettama työryhmä

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS



2619

TaULUKKO 1. ICD-10:n mukaiset hypomanian, manian, masennusjakson ja sekamuotoisen jakson diagnostiset 
kriteerit hieman lyhennettyinä ja muokattuna selkeyden vuoksi.

Häiriö Diagnostiset kriteerit

Hypomania A. Mieliala on koholla tai ärtyisä asianomaiselle poikkeuksellisella tavalla vähintään neljän päi-
vän ajan. 

B. Esiintyy vähintään kolme seuraavista oireista siten, että ne aiheuttavat ainakin jonkinasteista 
toimintakyvyn häiriintymistä:

1. toimeliaisuuden lisääntyminen tai fyysinen rauhattomuus 

2. puheliaisuuden lisääntyminen 

3. hajanaisuus tai keskittymisvaikeudet 

4. unen tarpeen väheneminen 

5. seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen 

6. lievä rahojen tuhlailu tai muu vastuuton käytös 

7. seurallisuuden tai tuttavallisuuden lisääntyminen 

C. Häiriö ei täytä manian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, masennusjakson, mielialan aaltoilu-
häiriön tai anorexia nervosan kriteereitä.

D. Häiriö ei liity psykoaktiivisten aineiden käyttöön tai elimelliseen aivo-oireyhtymään.

Mania A. Mieliala on enimmäkseen koholla, poikkeuksellisen avoin (ekspansiivinen) tai ärtynyt ja 
selvästi tavanomaisesta poikkeava asianomaiselle. Mielialan muutos on huomattava ja se on 
kestänyt vähintään viikon ajan. (Tätä lyhyempi aika riittää, mikäli muutos on niin huomatta-
va, että tarvitaan hoitoa sairaalassa.) 

B. Vähintään kolme (tai neljä, mikäli mieliala on ainoastaan ärtynyt) seuraavista oireista siten, 
että ne aiheuttavat vakavan päivittäisen toimintakyvyn häiriintymisen: 

1. toimeliaisuuden lisääntyminen tai fyysinen rauhattomuus 

2. puheliaisuuden lisääntyminen (puhetulva) 

3. ajatuksenriento tai tunne siitä, että ajatustoiminta on kiihtynyt 

4. tavanomaisten sosiaalisten käytöstapojen häviäminen siten, että esiintyy olosuhteisiin näh-
den epäasiallista käyttäytymistä 

5. unen tarpeen väheneminen 

6. itsetunnon kohoaminen tai kuvitelmat omista kyvyistä tai suuruudesta (grandiositeetti) 

7. keskittymiskyvyttömyys tai jatkuvat muutokset toiminnassa tai suunnitelmissa 

8. uhkarohkea tai vastuuton käyttäytyminen, jonka riskejä henkilö ei tunnista (esimerkiksi 
tuhlaileva ilonpito, hurjat seikkailut tai vastuuton ajotapa) 

9. lisääntynyt seksuaalinen halukkuus tai seksuaalinen holtittomuus 

C. Ei esiinny aistiharhoja tai harhaluuloja (havaintohäiriöitä, kuten kuulon terävöitymistä tai 
värien näkemistä kirkkaampina saattaa esiintyä). 

D. Häiriö ei liity psykoaktiivisten aineiden käyttöön tai elimelliseen aivo-oireyhtymään. 

Masennus-
jakso

A. Masennusjakso on kestänyt vähintään kahden viikon ajan. 

B. Todetaan vähintään kaksi seuraavista oireista:

1. masentunut mieliala suurimman osan aikaa 

2. kiinnostuksen tai mielihyvän menettäminen asioihin, jotka ovat tavallisesti kiinnostaneet 
tai tuottaneet mielihyvää 

3. vähentyneet voimavarat tai poikkeuksellinen väsymys 

C. Todetaan jokin tai jotkin seuraavista oireista niin, että oireita on yhteensä (B ja C yhteenlas-
kettuina) vähintään neljä:

4. itseluottamuksen tai omanarvontunnon väheneminen

5. perusteettomat tai kohtuuttomat itsesyytökset

6. toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen

7. subjektiivinen tai havaittu keskittymisvaikeus, joka voi ilmetä myös päättämättömyytenä 
tai jahkailuna

8. psykomotorinen muutos (kiihtymys tai hidastuneisuus), joka voi olla subjektiivinen tai 
havaittu

9. unihäiriöt

10. ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, johon liittyy painon muutos 
Lievässä masennustilassa oireita on 4–5, keskivaikeassa 6–7 ja vaikeassa 8–10 ja kaikki kohdasta B.

Sekamuo-
toinen 
jakso

Hypomaaniset, maaniset ja masennusoireet esiintyvät samanaikaisesti tai hyvin tiheästi vaihdel-
len. Aiemmin on ollut ainakin yksi mielialahäiriön jakso, ja ajankohtaisen jakson aikana sekä 
maanisia että masennusoireita on esiintynyt suurimman osan aikaa vähintään kahden viikon 
ajan.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö
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–  Psykoottiset oireet voivat olla mielialan mu-
kaisia (maniassa suuruusharhaluuloja tai yli-
ihmiseksi  kohottavia  kuulohallusinaatioita 
ja  masennustilassa  nihilistisiä  harhaluuloja 
tai syyttäviä kuulohallusinaatioita) tai mieli-
alasta riippumattomia (vainoamisajatukset, 
neutraali puhe kuulohallusinaationa). 

–  DSM-IV:n psykoottinen mielialahäiriö kat-
taa  myös  potilaita,  joiden  häiriö  ICD-10-
luokituksen mukaan luokiteltaisiin skitsoaf-
fektiiviseksi häiriöksi. 

–  Tiheäjaksoisuudella tarkoitetaan tilannetta, 
jossa on esiintynyt vähintään neljä sairaus-
jaksoa vuoden kuluessa.

–  Kyseessä  on  kaksisuuntaisen  mielialahäi-
riön  elpymävaihe  (F31.7),  jos  tila  ei  täytä 
enää  minkään  mielialahäiriön  (F30–F39) 
kriteerejä  ja  se  on  kestänyt  usean  kuukau-
den ajan (mahdollisesti ehkäisevän hoidon 
ansiosta). 

Tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka
–  Kaksisuuntaiset  mielialahäiriöt  ja  pelkät 

masennustilat tulee erottaa toisistaan, koska 
masennuslääkkeiden käyttö yksinään kaksi-
suuntaisen mielialahäiriön masennusjakson 
hoitona voi kääntää masennuksen maniaksi 
tai  muuttaa  taudinkuvan  tiheäjaksoiseksi 
[37, 38]. 

–  Erotusdiagnostiikka  on  vaikeaa  silloin, 
kun  kaksisuuntainen  mielialahäiriö  alkaa 
masennusjaksolla.  Tieto  kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön  esiintymisestä  lähisuku-
laisella  saattaa  auttaa  oikeaan  päätelmään. 
Vaikka  kaksisuuntaiseen  mielialahäiriöön 
liittyvien  ja  muiden  masennustilojen  klii-
nisen  kuvan  eroja  on  esitetty,  luotettava 
erotusdiagnostiikka  ei  niiden  perusteella 
ole mahdollista. 

–  Masennuspotilasta arvioitaessa on aina ky-
syttävä,  onko  hänellä  aiemmin  esiintynyt 
lisääntyneen aktiivisuuden kausia. 

–  Tarkempaan seulontaan sopii Mood Disor-
der  Questionnaire  (MDQ,  ks.  sähköinen 
tausta-aineisto), jonka herkkyys ja tarkkuus 
ovat kohtalaiset [39, 40]. 

–  Perusterveydenhuollossa ja työterveyshuol-
lossa  MDQ:n  käyttö  on  suositeltavaa,  jos 
potilaalla on esiintynyt lisääntyneen aktiivi-

suuden kausia, masennuksen vaste hoitoon 
on huono tai syntyy epäily kaksisuuntaises-
ta mielialahäiriöstä. 

–  Erikoissairaanhoidossa MDQ kuuluu jokai-
sen masennuspotilaan arviointiin. 

–  Positiivinen  MDQ-löydös  ei  varmista  kak-
sisuuntaisen  mielialahäiriön  diagnoosia, 
vaan lisäksi on tehtävä perusteellinen diag-
nostinen haastattelu. 

–  Lääkehoito-  ja  sairaushistorian  graafinen 
kuvaus (Oirekortti, ks. sähköinen tausta-ai-
neisto)  on  päteväksi  osoitettu  menetelmä, 
jota  voidaan  käyttää  apuna  retrospektiivi-
sesti  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  tun-
nistamisessa  ja  prospektiivisesti  hoitovas-
teen seurannassa [41].

–  Muita  erotusdiagnostiikassa  huomioon 
otettavia  häiriöitä  ovat  esimerkiksi  skitso-
frenia,  skitsoaffektiivinen  häiriö  ja  persoo-
nallisuushäiriöt, joissa tunnetilat vaihtelevat 
nopeasti  (epävakaa  persoonallisuus),  ano-
rexia  nervosa,  jossa  motorinen  aktiivisuus 
saattaa  olla  korostunutta,  vaikeat  ahdistus-
tilat  ja riippuvuus päihteistä tai niiden vää-
rinkäyttö. 

–  Ikääntyneillä  on  huomioitava  dementian 
käytösoireet  sekä  nuorilla  ADHD  ja  käy-
töshäiriöt. 

–  Mielialahäiriö voi johtua myös suoraan jos-
takin somaattisesta sairaudesta tai lääkehoi-
dosta (TAULUKKO 2). Yli 50-vuotiaina sairas-
tuneiden  osalta  on  erityisesti  huomioitava 
somaattiset syyt ja niiden tutkiminen. 

–  Mielialahäiriöitä  aiheuttavien  sairauksien 
esiintyminen  tai  potentiaalisesti  niille  al-
tistavien  lääkkeiden  tai  päihteiden  käyttö 
ei  kuitenkaan  automaattisesti  merkitse 
sitä,  että  kyseiset  seikat  olisivat  mieliala-
häiriön  syy.  Syysuhdetta  on  arvioitava 
yleisen lääketieteellisen todennäköisyyden 
perusteella. 

Etiologia

Perinnöllisten tekijöiden osuus
–  Perinnöllisten  tekijöiden  merkittävä  osuus 

on  osoitettu  vakuuttavasti  tyypin  I  kaksi-
suuntaisen  mielialahäiriön  osalta  [43]:  ne 
selittävät 79–93 % tyypin I häiriön esiinty-
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vyyden vaihtelusta väestössä [44]. 
–  Yksilötasolla  perinnöllisten  tekijöiden 

osuutta on kuitenkin vaikea arvioida. 
–  Myös  tyypin  II  kaksisuuntaiseen  mieliala-

häiriöön liittyy perinnöllistä alttiutta [45]. 
–  Henkilöillä,  joiden  ensiasteen  sukulaisella 

on tyypin I kaksisuuntainen mielialahäiriö, 
sairastumisriski on 5–10-kertainen väestön 
riskiin verrattuna [46]. 

Ympäristötekijöiden osuus
–  Synnytys  lisää  sairastumisriskiä  seuraavan 

vuoden aikana [47]. 
–  Stressaavien  elämäntapahtumien  merkitys 

on epäselvä, mutta niillä saattaa olla merki-
tystä episodin laukaisijoina [25, 48]. 

Hoito ja kuntoutus

Hoidon yleiset periaatteet
–  Mielialaa  tasaava  lääkehoito  on  kaksisuun-

taisen  mielialahäiriön  keskeisin  hoitomuo-
to (litium ja mielialaa tasaavat epilepsia-  ja 
psykoosilääkkeet). 

–  Hoidon suunnittelussa on keskeistä kartoit-
taa,  mikä  sairauden  vaihe  on  kyseessä,  ja 
huomioida taudin kulku. 

–  Sairauden  aiempi  kulku  ennustaa  tulevaa 
kulkua (Oirekortti, ks. sähköinen tausta-ai-
neisto). 

–  Hoito tulee järjestää siten, että potilaan yk-
silölliset  ja  eri  sairausvaiheiden  mukaisesti 
muuttuvat  hoitotarpeet  huomioidaan  ja 

hoidon jatkuvuus turvataan. 
–  Hoidon  koordinoimiseksi  kaikille  kaksi-

suuntaista mielialahäiriötä sairastaville olisi 
suositeltavaa nimetä vastuuhenkilö. 

–  Vakava itsetuhoisuus, psykoottisuus, kyvyt-
tömyys  huolehtia  itsestä  ja  toimintakyvyn 
merkittävä heikkeneminen ovat usein aihei-
ta sairaalahoidolle. Tarvittaessa sairaalahoi-
to toteutetaan mielenterveyslain mukaisesti 
tahdosta riippumatta.

–  Jos  avohoito  arvioidaan  akuuttivaiheessa 
riittäväksi, tulee potilaan tilaa seurata sään-
nöllisin  tapaamisin  1–2  viikon  välein  tai 
tarvittaessa tiiviimmin, jos esimerkiksi itse-
murhavaara arvioidaan suureksi. 

–  Akuuttihoidon  tavoitteena  on  oireetto-
muus.  Tästä  vaiheesta  alkaa  ylläpitohoito. 
Eutymiassa  potilas  on  oireeton  tai  hänellä 
on vain hyvin lieviä ja ohimeneviä oireita. 

–  Seurantatapaamisissa  on  suositeltavaa 
arvioida  hoidon  tehoa  käyttämällä  sekä 
masennusoireita  (esimerkiksi  Beckin 
21-kohtainen  masennuskysely,  Hamiltonin 
depressioasteikko  tai  Montgomery–Åsber-
gin depressioasteikko, MADRS, ks. sähköi-
nen  tausta-aineisto)  että  maanisia  oireita 
(esimerkiksi  Young  Mania  Rating  Scale 
eli  YMRS,  ks.  sähköinen  tausta-aineisto) 
määrittäviä  oiremittareita  sekä  mielialapäi-
väkirjaa  (Mielialapäiväkirja,  ks.  sähköinen 
tausta-aineisto).

–  Lääkehoito-  ja  sairaushistorian  graafista 
kuvausta  (Oirekortti,  ks.  sähköinen  tausta-

TaULUKKO 2. Sairauksia, lääkeaineita ja päihteitä, jotka voivat aiheuttaa elimellisen mielialahäiriön [42].

Sairaudet Tavallisimmat lääkkeet Päihteet1

Aivoinfarkti Anaboliset steroidit Alkoholi

Aivokasvaimet Anksiolyytit Amfetamiini

B1-, B2-, B6- ja B12-vitamiinien puutokset Antidepressantit Ekstaasi (MDMA)

Foolihapon puutos E-pillerit Kokaiini

Dementiat Interferoni

Hypertyreoosi Klonidiini

Hyperadrenalismi (Cushingin oireyhtymä) Kortikosteroidit

MS-tauti Psykoosilääkkeet

Porfyria Psykostimulantit

Syövät ja etäpesäkkeet Simetidiini

Temporaaliepilepsia Tyroksiini

1 Päihteisiin liittyvät oireet voivat ilmaantua myös vierotusvaiheessa. 
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aineisto) käytetään apuna hoitovasteen seu-
rannassa [41]. 

–  Hoidossa oleellista on hyvä yhteistyö ja tie-
don siirtyminen hoitoon osallistuvien taho-
jen kesken. 

Suositus hoidon porrastuksesta
–  Kaksisuuntaista  mielialahäiriötä  sairastavat 

hoidetaan yleensä psykiatrisessa erikoissai-
raanhoidossa. 

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  tunnista-
miseksi  tulisi  perusterveydenhuollossa  ja 
työterveyshuollossa  kysyä  kaikilta  masen-
nuspotilailta  mahdollisista  aiemmista  ko-
honneen, kiihtyneen tai ärtyneen mielialan 
jaksoista. 

–  Jos perusterveydenhuollossa tai työterveys-
huollossa  herää  epäily  kaksisuuntaisesta 
mielialahäiriöstä,  potilas  on  syytä  ohjata 
psykiatriseen  erikoissairaanhoitoon  diag-
nostiseen arvioon. 

–  Samanaikainen  päihdeongelma  ei  ole  este 
diagnostiselle  arviolle  erikoissairaanhoi-
dossa. 

–  Psykiatrisessa  erikoissairaanhoidossa  aloi-
tettu  ja  toteutettu  ylläpitohoidon  seuranta 
voidaan siirtää perusterveydenhuoltoon tai 
työterveyshuoltoon yleensä aikaisintaan sii-
nä  vaiheessa,  kun  potilas  on  ollut  oireeton 
tai  hänellä  on  ollut  enintään  vähäisiä  jään-
nösoireita  riittävän  pitkään  (1–3  vuotta). 
Tällöin  huomioidaan  potilaan  kokonaisti-
lanne ja toimintakyky. 

–  Hoitopaikan  valintaan  vaikuttavat  muun 
muassa  sairauden  vaikeusaste,  aiempien 
jaksojen  lukumäärä  ja  vaikeusaste,  aiempi 
psykoottisuus  ja  itsetuhoisuus,  uusiutumi-
sen  riski,  erityinen  riski  (esimerkiksi  po-
tilaan  työtehtävät),  sukuhistoria  ja  hoito-
myöntyvyys.

–  Jos potilaalle  tulee uudelleen kaksisuuntai-
sen  mielialahäiriön  oireita  tai  ennakoivia 
oireita,  hoitopaikan  valinta  arvioidaan  uu-
delleen  kiireellisen  psykiatrisen  konsultaa-
tion avulla tai potilas ohjataan psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon hoidon arvioon. 

Lääkehoito
•  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  lääkehoi-

don  annossuositukset  on  esitetty  TAULU-

KOSSA 3.

Manian lääkehoito

–  Maniaan tehoavat 
•  litium [49–51] a

•  ketiapiini [52–54] a

•  olantsapiini [55] a

•  risperidoni [56] a

•  valproaatti [50, 57–59] a

•  karbamatsepiini [60] a

•  aripipratsoli [61, 62] a

•  tsiprasidoni [63, 64] a ja 
•  haloperidoli [65] a. 

–  Lääke valitaan yksilöllisen hyöty-haittasuh-
teen perusteella. 

–  Mitä  vaikeampi  mania  on,  sitä  useammin 
tarvitaan  erilaisten  lääkehoitojen  yhdistä-
mistä. 

–  Samanaikainen  valproaatin  tai  litiumin  tai 
molempien  ja  toisen  polven  psykoosilääk-
keen  yhteiskäyttö  on  tehokkain  manian 
hoito [50] a. 

–  Psykoottisen  manian  lääkehoitoon  sovel-
tuvat  ensisijaisesti  toisen  polven  psykoosi-
lääkkeet. 

–  Sähköhoitoa voidaan harkita vaikeaoireisis-
sa ja -hoitoisissa manioissa [66] (www.nice.

org.uk/CG038). 
–  Oikean  lääkepitoisuuden  nopea  saavutta-

minen aikaistaa maniaoireiden lievittymistä 
valproaattia ja ilmeisesti myös olantsapiinia 
käytettäessä [67–69] C.

–  Tukilääkitykseksi  manialääkityksen  ohella 
tarvitaan usein bentsodiatsepiineja [70] C. 

–  Manian  lääkehoidon  pitäisi  olla  mahdolli-
simman soveltuva myös ylläpitohoitoon. 

Sekamuotoisen jakson lääkehoito

–  Maniaan ja sekamuotoiseen jaksoon tehoa-
vat 
•  valproaatti [50, 57–59] a

•  olantsapiini [55] a

•  risperidoni [56] a

•  karbamatsepiini [60] a

•  aripipratsoli [61, 62] a ja
•  tsiprasidoni [63, 64] a. 

–  Lääke valitaan yksilöllisen hyöty-haittasuh-
teen perusteella. 
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–  Sekamuotoista  jaksoa  pitäisi  hoitaa  ensisi-
jaisesti lääkkeillä, joiden tehosta on näyttöä 
myös ylläpitohoidossa. 

–  Lääkehoidon periaatteet ovat muuten samat 
kuin manian lääkehoidossa. 

Hypomanian lääkehoito

–  Hypomaniassa maniaa estävän ylläpitolääk-
keen  annosta  suurennetaan,  hypomanialle 
altistava  masennuslääkitys  lopetetaan  ja 
käytetään  lyhytkestoisesti  toisen  polven 
psykoosilääkettä [71] D.

Masennusvaiheen hoito, tyyppi I

–  Ketiapiini on tehokas tyypin I akuutin kak-
sisuuntaisen  mielialahäiriön  masennusvai-
heen hoidossa [72, 73] a. 

–  Lamotrigiini on jossain määrin tehokas tyy-
pin  I  akuutin  kaksisuuntaisen  mielialahäi-
riön masennusvaiheen hoidossa [74–76] a. 
Sen  käyttöä  aloitettaessa  on  huomioitava 
annoksen hidas suurentaminen.

–  Litium lienee jossain määrin tehokas akuu-
tin  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  ma-
sennusvaiheen  hoidossa  [77,  78] B.  Vaste 
saavutetaan hitaasti, ja oikea annos määrite-
tään pitoisuusmääritysten perusteella. 

–  Olantsapiinin  ja  fluoksetiinin  yhdistelmä 
lienee  tehokas  tyypin  I  kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa, 

mutta  ei  tiedetä,  liittyykö  tähän  yhdistel-
mään lisääntynyt vaiheen kääntymisen vaa-
ra [79] B, jolloin fluoksetiinin pitkä puoliin-
tumisaika voi olla ongelmallinen. 

–  Valproaatti  saattaa  olla  tehokas  tyypin  I 
kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  masennus-
vaiheessa,  vaikka  tutkimusnäyttö  siitä  on 
niukkaa [80] C. 

–  Psykiatrista  sähköhoitoa  käytetään  kaksi-
suuntaisen  mielialahäiriön  depressiovai-
heen  hoidossa,  vaikka  tutkimusnäyttö  siitä 
on  vähäistä  [81,  82].  Kahden  asianmukai-
sen  lääkehoitokokeilun  jälkeen  harkitaan 
sähköhoitoa [83]. 

–  Osa  potilaista  saattaa  hyötyä  masennus-
lääkkeistä  yhdistettynä  mielialantasaajiin 
[84–87] C.  Niistä  saatu  hyöty  lienee  vähäi-
sempi  kuin  masennustilassa,  eikä  masen-
nuslääkkeitä  tule  käyttää,  jos  potilaalla  on 
samanaikaisia  mielialan  kohoamisen  oirei-
ta.  Masennuslääkehoidon  suositeltavasta 
kestosta ei ole yksiselitteistä tietoa. 

–  Lääke valitaan yksilöllisen hyöty-haittasuh-
teen perusteella. 

Masennusvaiheen hoito, tyyppi II

–  Ketiapiini on jossain määrin tehokas tyypin 
II  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  akuutin 
masennusvaiheen hoidossa [72, 73] a. Näyt-
tö ei ole yhtä selvä kuin tyypissä I. 

TaULUKKO 3. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus-, mania- ja ylläpitovaiheen hoidossa suositeltavien 
lääkkeiden tavanomaiset annokset ja tavoitepitoisuudet.

Lääke Annos tai pitoisuus

Masennusvaihe Maniavaihe1 Ylläpitovaihe

Aripipratsoli 15–30 mg/vrk2 15–30 mg/vrk

Haloperidoli 2–15 mg/vrk

Karbamatsepiini 400–1 600 mg/vrk2 400–1 600 mg/vrk

Ketiapiini 300–600 mg/vrk 300–800 mg/vrk 300–600 mg/vrk

Lamotrigiini 50–200 mg/vrk 50–400 mg/vrk

Litium 0,8–1,2 mmol/l 0,8–1,2 mmol/l 0,6–0,8 mmol/l

Olantsapiini + fluoksetiini 5 + 20 – 10 + 40 mg/vrk

Olantsapiini 5–20 mg/vrk2 5–20 mg/vrk

Risperidoni 1–6 mg/vrk2

Tsiprasidoni 80–120 mg/vrk2

Valproaatti 450–600 µmol/l 450–900 µmol/l2 450–900 µmol/l

1 Mahdollisimman nopea hoitoannoksen tai -pitoisuuden tavoittaminen

2 Myös sekamuotoisen jakson hoidossa 
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–  On  epävarmaa,  onko  lamotrigiini  tehokas 
tyypin  II  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön 
akuutin  masennusvaiheen  hoidossa  [75, 
76] B. 

–  Masennuslääkkeiden  yhdistämisestä  mie-
lialantasaajiin  saattaa  olla  hyötyä  tyypin  II 
kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  akuutin 
masennusvaiheen  hoidossa  [86,  88] D.  El-
lei  potilaalla  ole  samanaikaisia  kohonneen 
mielialan  oireita,  voidaan  harkita  masen-
nuslääkkeen  yhdistämistä  tarkassa  seuran-
nassa. 

Lääkehoitoihin liittyvä vaiheen kääntymisen 
vaara
–  Trisyklisiin masennuslääkkeisiin liittyy kak-

sisuuntaisen  mielialahäiriön  masennusvai-
heen hoidossa suurempi vaiheen kääntymi-
sen vaara kuin SSRI-lääkkeisiin [89] B. 

–  Kaksoisvaikutteisiin  masennuslääkkeisiin 
liittyvästä  vaiheen  kääntymisen  riskistä  on 
niukasti tutkimustietoa [90, 91] C, mutta on 
mahdollista, että vaiheen kääntymisen vaa-
ra näitä  lääkkeitä käytettäessä on suurempi 
kuin SSRI-lääkkeillä. 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykoottisen 
masennusjakson hoito
–  Jos kaksisuuntaisen mielialahäiriön masen-

nusjaksoon liittyy psykoottisia oireita, tulee 
hoitoon liittää toisen polven psykoosilääke 
tai harkita sähköhoitoa [66] (www.nice.org.

uk/CG038).

Kokeelliset hoidot
–  Modafiniili  ja  pramipeksoli  ovat  tutkimuk-

sen  kohteina  kaksisuuntaisen  mielialahäi-
riön masennusvaiheen hoidossa, mutta nii-
den käyttökelpoisuudesta on ennenaikaista 
tehdä päätelmiä [92, 93].

Ylläpitohoito kaksisuuntaisessa mielialahäi
riössä
–  Ylläpitohoidon  tavoitteena  on  estää  sekä 

uusia  mielialahäiriöjaksoja  että  varsinais-
ten  jaksojen  välisiä  lievempiä  oireita,  joilla 
saattaa olla merkittävää vaikutusta toiminta-
kykyyn. 

–  Ylläpitohoito  aloitetaan  aina,  kun  on  tehty 

kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  diagnoosi 
eli potilaalla on elämänsä aikana esiintynyt 
kaksi  tai  useampia  sairausjaksoja.  Tällöin 
lääkehoitoa valittaessa on tärkeää huomioi-
da aiempi sairaushistoria. 

–  Tyypin  I  kaksisuuntaisessa  mielialahäiriös-
sä elämänmittainen ylläpitolääkitys on suo-
siteltavaa. 

–  Tyypin  II  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön 
elämänmittainen  ylläpitolääkitys  on  suo-
siteltavaa,  jos  sairausjaksoihin  on  liittynyt 
merkittävää  itsetuhoisuutta,  psykoottisia 
masennusjaksoja,  merkittävää  toiminta-
kyvyttömyyttä  tai  sairausjaksoja  on  ollut 
useita.

–  Mikäli tyypin II häiriön kuva on lieväoirei-
nen  (enintään  kolme  sairausjaksoa,  enin-
tään keskivaikeita masennusjaksoja, ei mer-
kittävää itsetuhoisuutta, potilas on oireeton 
useita vuosia) voidaan potilaan tilaa seura-
ten  harkita  ylläpitolääkityksen  asteittaista 
lopetusta (litium [94–97] C, karbamatsepii-
ni  [94,  98,  99] D,  lamotrigiini  [100] C,  val-
proaatti [101, 102] D). 

–  Litium  on  tehokas  ylläpitohoitolääke  sekä 
manian että masennuksen hoidossa ja edel-
leen ensisijainen vaihtoehto kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön ylläpitohoidossa [103] a.

–  Ylläpitohoidossa  on  suositeltu  litiumpitoi-
suuksia 0,6–0,8 mmol/l [104]. 

–  Litiumlääkityksen  äkillinen  lopetus  lisää 
merkittävästi  uuden  sairausjakson  riskiä 
[104, 105], joten se tulee tehdä hitaasti 1–6 
kuukauden kuluessa potilaan vointia seura-
ten. 

–  Myös olantsapiini on osoitettu tehokkaaksi 
kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoi-
dossa [106–108] a, mutta siihen liittyy suu-
rentunut  metabolisen  oireyhtymän  vaara, 
joka rajoittaa tämän lääkkeen käyttöä. 

–  Valproaattia  [106,  109–111] B  on  käytetty 
laajasti, ja se lienee tehokas kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön  ylläpitohoidossa.  Raskaus-
aikana valproaattia ei tulisi käyttää. 

–  Aripipratsoli  [112,  113] B  on  ilmeisesti  te-
hokas vaihtoehto ylläpitohoitoon. 

–  Karbamatsepiinin  teho  ylläpitohoidossa 
ei  liene  yhtä  hyvä  kuin  muilla  mainituilla 
lääkkeillä [114, 115] C, ja sen käyttöä rajoit-
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tavat yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden 
kanssa. 

–  Lamotrigiini [100, 116–118] a ehkäisee te-
hokkaasti  kaksisuuntaisen  mielialahäiriön 
masennusjaksoja,  kun  taas  muut  ylläpito-
hoidossa  käytetyt  lääkkeet  ovat  tehokkaita 
maanisten jaksojen ehkäisijöitä. Näin ollen 
lamotrigiinia ei yleensä käytetä yksin tyypin 
I häiriön ylläpitohoidossa. 

–  Olantsapiinin  ja  litiumin  tai  valproaatin 
[119] C, litiumin ja valproaatin [120, 121] D 
tai litiumin ja karbamatsepiinin [122, 123] C 
yhdistelmät saattavat olla tehokkaita vaihto-
ehtoja niille potilaille, joille yksi ylläpitolää-
ke ei ole ollut riittävä estämään uusia mieli-
alahäiriöjaksoja. 

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  ylläpi-
tohoidossa  masennuslääkkeistä  [86] C  ei 
näyttäisi  olevan  hyötyä  mielialantasaajaan 
yhdistettynä. 

–  Lääke valitaan yksilöllisen hyöty-haittasuh-
teen perusteella. 

Tyypin II häiriön ylläpitohoito

–  Litium  [94–97] C,  lamotrigiini  [100] C, 
valproaatti  [101,  102] D  ja  karbamatsepiini 
[88, 98, 99] saattavat olla tehokkaita tyypin 
II kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  ylläpito-
hoidossa. 

–  Tyypin  II  häiriön  ylläpitohoidossa  masen-
nuslääkkeiden  tehoa  monoterapiana  ei  ole 
osoitettu [86, 94, 124] D. 

–  Lääke valitaan yksilöllisen hyöty-haittasuh-
teen perusteella. 

Tiheäjaksoisuus ja ylläpitohoito

–  Tiheäjaksoisuuden  lääkehoidossa  ensisijai-
sena tavoitteena on toistuvien sairausjakso-
jen estäminen. 

–  Lääkkeen valinta riippuu aiemmasta sairaus-
historiasta  (maaniset,  depressiiviset  jak-
sot). 

–  Litium  [111,  125,  126] C,  valproaatti  [111, 
127] C,  lamotrigiini  [100] C  ja  olantsapiini 
[106,  128] C  saattavat  olla  tehokkaita  kak-
sisuuntaisen  mielialahäiriön  tiheäjaksoisen 
muodon ylläpitohoidossa. 

–  Masennuslääkehoitoa tulee välttää tiheäjak-
soisen muodon hoidossa. 

Lääkehoidon somaattinen seuranta

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  hoidossa 
käytettäviin  lääkityksiin  liittyy  merkittäviä 
somaattisia haittoja, joista hoitavan lääkärin 
tulee olla tietoinen ja joiden ilmaantumista 
tulee seurata hoidon aikana.

Psykososiaaliset hoitomuodot

–  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykososi-
aalinen  hoito  voi  olla  yksilö-,  ryhmä-  tai 
perhehoitoa. 

–  Psykososiaalisen hoidon tavoitteena on tu-
kea  potilasta,  parantaa  lääkehoitoon  sitou-
tumista, helpottaa mielialajaksojen varhais-
oireiden  tunnistamista  ja  lievittää  potilaan 
ja  hänen  omaistensa  vaikeuksia  sopeutua 
sairauteen.

–  Keskeisiä  asioita  psykososiaalisen  hoidon 
käytännön toteutuksessa ovat:
•  tiedon välittäminen sairauden eri vaihei-

siin  liittyvistä  oireista,  taudin  kulusta  ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä

•  lääkkeiden  hyöty-  ja  haittavaikutusten 
huolellinen läpikäynti sekä lääkehoitoon 
sitoutumisen tärkeyden esiin tuominen 

•  maanisten ja depressiivisten jaksojen var-
haisoireiden tunnistamisen opettaminen 

•  mielialan  muutosten  seuraaminen  mie-
lialapäiväkirjan  (Mielialapäiväkirja,  ks. 
sähköinen tausta-aineisto) avulla 

•  potilaan  sairaushistorian  läpikäyminen 
sekä mielialajaksoille altistaneiden ja nii-
tä  laukaisseiden  tekijöiden  tunnistami-
nen 

•  vuorokausirytmin säännöllistäminen 
•  päihteiden  käytön  merkityksen  tutkimi-

nen mielialahäiriön kulussa 
•  mielialahäiriön  aiheuttamien  ihmissuh-

deongelmien käsittely 
•  potilaan perheen tukeminen ja ohjaami-

nen toimimaan hoidon tukena. 
•  Sairaudesta ja sen lääkehoidosta annettu 

tieto parantaa lääkehoitoon sitoutumista 
[129] C. 

–  Potilaiden opettaminen tunnistamaan mie-
lialajaksojen  varhaisoireet  vähentää  mieli-
alahäiriöjaksojen  uusiutumisriskiä  [130] a, 
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[131–134] B, [135–138] C. 
–  Tiedon  jakaminen  sairaudesta  ja  sen  hoi-

dosta  sekä  varhaisoireiden  tunnistamisen 
opetus potilaalle ja perheenjäsenille lisäävät 
hoidon vaikuttavuutta [139, 140] B. 

–  Vuorokausirytmin  säännöllisyyteen  pyrkimi-
nen vähentää myös uusiutumisriskiä [141] C. 

–  Useita kuukausia jatkuneet hoidot näyttävät 
tehoavan lyhyitä muutaman tapaamiskerran 
hoitoja  paremmin,  kun  tavoitteena  on  ma-
sennusoireisten  potilaiden  toimintakyvyn 
kohentaminen [142, 143] B. 

–  Psykososiaalisesta  hoidosta  on  eniten  hyö-
tyä sairauden alkuvaiheessa [138]. 

–  Nuorten psykososiaalisella hoidolla (perhe-
keskeiset interventiot, psykoedukaatio) py-
ritään minimoimaan sairauden aiheuttamia 
haittoja,  turvaamaan  nuoruusiän  normatii-
vista  kehitystä  (koulutus,  työ)  ja  paranta-
maan hoitoon sitoutumista [144–146]. 

–  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykososi-
aalista  hoitoa  varten  on  kehitetty  spesifisiä 
terapioita:  psykoedukaatio  [147],  kognitii-
vinen  ja  kognitiivis-behavioraalinen  hoito 
[148, 149], perhehoito (family-focused tre-
atment) [150] ja interpersonaalisen terapi-
an  viitekehykseen  perustuva  interpersonal 
and  social  rhythm  therapy  [151].  Näillä 
hoitomuodoilla on runsaasti yhteisiä ainek-
sia, eikä niiden vaikuttavuuden vertailu ole 
toistaiseksi mahdollista. 

Hoitoon sitoutuminen

–  Eri  tutkimusten  mukaan  alle  puolet  kak-
sisuuntaista  mielialahäiriötä  sairastavista 
sitoutuu  säännölliseen  pitkäaikaiseen  lää-
kitykseen  [17,  152].  Noin  joka  toiselle 
määrätään  psykoosilääkkeitä.  Noin  puolet 
näistä potilaista käyttää lääkitystään ohjeen 
mukaan [153]. 

–  Toistaiseksi ei ole osoitettu kliinisesti mer-
kittäviä eroja hoitomyöntyvyydessä ensim-
mäisen ja toisen polven psykoosilääkkeiden 
välillä  kaksisuuntaista  mielialahäiriötä  sai-
rastavilla [153, 154]. Lääkityksen haittavai-
kutuksista  erityisesti  painon  nousu,  kogni-
tiiviset oireet ja voimakas väsymys huonon-
tavat hoitomyöntyvyyttä [155]. 

Lääkehoito eri elämänvaiheissa ja 
erityistilanteissa

Nuoret
–  Nuoruusiän  kaksisuuntaisen  mielialahäiri-

ön  oireet  ovat  usein  epätyypillisiä,  ja  oire-
kuvaan  voi  liittyä  enemmän  ärtyneisyyttä 
tai  psykoottisuutta  kuin  aikuisilla  [7,  66, 
156–158]. 

–  Riski  sairastua  kaksisuuntaiseen  mieliala-
häiriöön  on  lisääntynyt  nuorilla,  joilla  on 
muun muassa esiintynyt [7]
•  aiemmin depressiojakso, etenkin jos sen 

alku on ollut nopea ja siihen on liittynyt 
psykomotorista hidastumista ja psykoot-
tisia piirteitä 

•  suvussa  mielialahäiriöitä,  etenkin  kaksi-
suuntaista 

•  aiempaa  psykomotorista  kiihtyneisyyttä 
tai  masennuslääkkeiden  aikaansaamia 
mania- tai hypomaniaoireita. 

–  Nuorella iällä alkanut kaksisuuntainen mie-
lialahäiriö  vastannee  samoihin  lääkehoitoi-
hin  kuin  aikuisten,  mutta  tutkimusnäyttöä 
on selvästi vähemmän [159]. 

–  Nuorten  (13-vuotiaiden  ja  sitä  vanhempi-
en) lääkehoidossa maanisessa tai sekamuo-
toisessa  akuutissa  vaiheessa  saattavat  olla 
tehokkaita
•  litium [160–162] B

•  valproaatti  [161,  163,  164] C;  nuorilla 
naisilla  sen  käyttöä  rajoittaa  munasar-
jojen  monirakkulataudin  ja  teratogeeni-
suuden riski, 

•  toisen polven psykoosilääkkeet ketiapiini 
[164] C, risperidoni [165] D ja olantsapii-
ni [166, 167] B

•  mahdollisesti karbamatsepiini, okskarat-
sepiini [161] D, [168] C, [169] sekä 

•  lääkeyhdistelmistä  ainakin  ketiapiini  ja 
valproaatti [170] C. 

–  Depressiovaiheen hoitoon nuorilla soveltu-
nevat litium [171] D tai lamotrigiini [172] D, 
mutta  vakavien  ihohaittojen  riskin  vuoksi 
lamotrigiinia  ei  suositella  alle  16-vuotiaille 
[157,  172].  SSRI-lääkkeet  soveltuvat  käy-
tettäviksi  vain  yhdessä  mielialantasaajan 
kanssa [156]. 

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  ylläpito-
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hoidossa  nuorilla  voidaan  käyttää  samoja 
lääkkeitä kuin aikuisilla. Tutkimustietoa on 
lähinnä
•  litiumista [173, 174] C, [175] ja
•  valproaatista  [174] C ,  [176] D,  [176, 

177]. 

Vanhukset
–  Vanhuksia  koskevan  tiedon  puutteessa 

voitaneen  65–75-vuotiaisiin  soveltaa  nuo-
rempien  potilaiden  tutkimuksista  saatuja 
tuloksia.  Yli  75-vuotiaiden  kaksisuuntai-
sen  mielialahäiriön  hoidosta  ei  ole  tietoa, 
mutta  heidänkin  hoidossaan  voitaneen 
soveltaa  aikuisikäisten  hoitolinjoja,  mutta 
lääkehoidossa  yleensä  riittävät  pienemmät 
annokset. 
•  Litiumin,  valproaatin,  lamotrigiinin  ja 

toisen  polven  psykoosilääkkeiden  käy-
töstä  vanhusten  kaksisuuntaisen  mieli-
alahäiriön masennusvaiheen hoidossa ei 
ole  toistaiseksi  riittävää  tieteellistä  näyt-
töä [178–181] D. 

•  Ensisijaisesti  käytetään  vain  yhtä  lääket-
tä,  ja  yleensä  pyritään  tehokkaan  hoito-
alueen  alarajan  annoksiin  ja  pitoisuuk-
siin. 

Raskaus
–  Riskit ja hyödyt tulee arvioida yksilöllisesti. 

Arvioinnin pitää pohjautua toisaalta taudin 
aikaisempaan kulkuun ja aikaisempaan lää-
kevasteeseen,  toisaalta  käytetyn  lääkkeen 
tunnettuun teratogeenisuuteen. 

–  Suunniteltaessa  raskautta  valproaattia  ei 
tule  käyttää  [66]  (www.nice.org.uk/CG038), 
jos tarjolla on muita vaihtoehtoja. 

–  Suunnittelemattomien  raskauksien  yhtey-
dessä  lääkityksen  vaihtaminen  ei  yleensä 
ole  mielekästä,  kun  raskaus  on  jo  todettu. 
Lääkkeen vaihtoon liittyy riski oireiden pa-
henemisesta.  Lisäksi  altistuminen  mahdol-
lisesti haitalliselle  lääkkeelle on jo tapahtu-
nut sikiön herkässä kehitysvaiheessa. 

Imetys
–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  hoidossa 

käytettävistä  lääkkeistä  suurinta  osaa  voi-
daan käyttää imetyksen aikana [182], mutta 

riskit ja hyödyt tulee arvioida yksilöllisesti. 
–  Litiumhoidon aikana imetys edellyttää lap-

sen lääkepitoisuuksien sekä kilpirauhas- että 
munuaisarvojen tarkkaa seurantaa. 

Hoitojen vaikutus muuhun 
samanaikaiseen häiriöön

–  Mielialantasaajalääkitys  lievittänee  kaksi-
suuntaiseen  mielialahäiriöön  liittyviä  riip-
puvuusongelmia [183–185] B. 

–  Naltreksoni ja disulfiraami saattavat olla te-
hokkaita kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön 
liittyvän  alkoholiriippuvuuden  hoidossa 
[186] C. 

–  Valittaessa  lääkettä  monihäiriöiselle  kak-
sisuuntaista  mielialahäiriötä  potevalle  on 
tärkeää  kiinnittää  huomiota  oirekokonai-
suuteen  ja  rinnakkaissairauden  vaikeus-
asteeseen.  Ensisijaista  on  kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön hyvä hoitotasapaino. 

–  Integroidulla  hoidolla  60 %  kaksoisdiag-
noosin  saaneista  päihdepotilaista  on  saa-
vuttanut  remission  päihdeongelman  suh-
teen  kolmen  vuoden  seurannassa  [187]. 
Hoito  vaatii  lääkityksen  ja  psykososiaalis-
ten menetelmien yhdistämistä [188, 189] C, 
[190]. 

Itsetuhoisen potilaan hoito

–  Kaikkien  itsetuhoisten  potilaiden  vointia 
on  syytä  seurata  tiiviisti  ja  ohjata  potilas 
tarvittaessa sairaalahoitoon. 

–  Itsetuhoiset kaksisuuntaista mielialahäiriötä 
sairastavat  tarvitsevat  sekä  asianmukaisen 
lääkehoidon  että  tiiviin  psykoterapeuttisen 
tuen [191, 192]. 

–  Litium  estää  itsetuhoista  käyttäytymistä  ja 
vähentää kuolleisuutta [193] a. 

Toimintakyvyn arviointi

–  Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä toimin-
takykyä on tarkasteltava sekä ajankohtaisen 
sairausjakson  osalta  että  pitkittäisnäkökul-
masta  (www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/

f452306492/mielialahairiot.pdf). 
–  Ajankohtainen  vähintään  keskivaikea  ma-
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sennus-  tai  maniajakso  heikentää  yleensä 
toimintakykyä huomattavasti. 

–  Pitkittäisnäkökulmassa tarkastellaan sairaus-
historiaa  kokonaisuudessaan:  aiempien 
jaksojen  aikaisen  hoidon  tehoa,  mahdol-
lisia  jäännösoireita,  hoitoon  sitoutumista, 
samanaikaissairastavuutta  ja  päihteiden 
käyttöä. 

–  Toimintakyvyn arviointiin on suositeltavaa 
käyttää SOFAS-asteikkoa [2] (ks. Facultas-
suosituksen  mielialahäiriöitä  koskeva  osio 
SOFAS  www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/

f452306492/mielialahairiot.pdf). 
–  Joskus  on  tarpeen  kokonaishoidon  ja  kun-

toutuksen suunnittelun kannalta tehdä kog-
nitiivisen  toimintakyvyn  kartoitus  tai  toi-
mintaterapeutin arviointi tai molemmat. 

–  Kaksisuuntaisen  mielialahäiriön  aiheutta-
mat  rajoitukset  työn  ja  työkyvyn  suhteen 
ovat  suhteellisen  pieniä,  jos  sairaus  on  hy-
vässä hoitotasapainossa ja potilas on sitou-
tunut  hoitoon.  Päinvastaisessa  tilanteessa 
jokseenkin kaikenlainen ansiotyö voi jo hy-
vin nuorena osoittautua mahdottomaksi. 

–  Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavil-
le eivät ole suositeltavia sellaiset ammatit ja 
työt,  joissa  säännöllisen  vuorokausirytmin 
ylläpito ei ole mahdollista. 

Laatukriteerit

–  Jokaisen  kaksisuuntaista  mielialahäiriötä 
sairastavan  tulisi  saada  vaikuttavaksi  todet-
tua hoitoa sairauden ajankohtaisen vaiheen 
ja kokonaiskulun mukaisesti. 

–  Työryhmä  suosittaa,  että  kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön  hoidon  laatua  seurattaisiin 
seuraavilla kriteereillä: 
•  Onko  yksikössä  paikallista  kirjallista 

hoito-ohjelmaa,  jossa  huomioidaan  kak-
sisuuntaisen  mielialahäiriön  tunnistami-
nen, diagnostiikka, monihäiriöisyys, hoi-
don porrastus, asianmukainen lääkehoito 
ja  psykososiaalinen  hoito  sekä  hoidon 
jatkuvuuden turvaaminen hoitoketjussa? 

•  Kuinka  suurella  osalla  kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön  takia  hoidossa  olevista 
on  sairauskertomuksessaan  ajan  tasalla 
oleva kirjallinen hoitosuunnitelma?

•  Kuinka suurella osalla potilaista on käy-
tössään oirekortti? 

•  Kuinka suurella osalla potilaista hoitoon 
on liittynyt pari- tai perhetapaaminen tai 
on tehty sosiaalisen verkoston kartoitus? 

•  Kuinka suuri osa potilaista saa sairauden 
vaihetta  vastaavaa  asianmukaista  lääke-
hoitoa? 

•  Kuinka  suurella  osalla  potilaista  on  to-
teutunut  pitkäaikainen  ja  säännöllinen 
seuranta ylläpitovaiheessa? 

•  Kuinka  suuri  osa  potilaista  on  saanut 
psykoedukaatiota? 

•  Kuinka suurella osalla potilaista on seu-
rannassa  käytetty  hyväksi  mittareita  toi-
mintakyvyn ja oireiden arvioimiseksi?

•  Kuinka  suurella  osalla  potilaista  seura-
taan  säännöllisesti  itsetuhokäyttäytymi-
sen riskiä? 

•  Kuinka  moni  potilaista  saavuttaa  remis-
sion hoidon aikana? 
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