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Lihavuuden lisääntyminen on  
terveydenhuollon merkittävimpiä haasteita

Elintapainterventioilla laihtuminen useimmiten toteutuu, mutta pitkäaikainen 
painonhallinta on vaikeammin saavutettavissa. Kirurginen hoito on tehokasta, 
muttei sovellu kuin pienehkölle osalle potilaista.  
 
Lihavuuden lääkehoito olisi luonteva mahdollisuus, mutta käytössä olleiden 
lääkehoitojen kohtalo on toistaiseksi jättänyt terapeuttisen tyhjiön. Viime  
aikoina tilanne on merkittävästi muuttunut uusien lääkevalmisteiden myötä.  
Tässä tiivistetyssä katsauksessa keskitytäänkin tällä hetkellä maassamme  
käytössä olevien laihdutuslääkkeiden esittelyyn.

Lihavuus on aina riskitekijä

Lihavuus on keskeinen riskitekijä monille pitkäaikaissairauksille. Kokonais- 
kuolleisuus suurenee selvästi painoindeksin ylittäessä 30 kg/m2.1,2 Maailman- 
laajuisesti on havaittu merkittävä lihavuuteen liittyvä kuolleisuuden  
lisääntyminen viime vuosikymmenten aikana.2  
 
Keskeisimmät lihavuuteen yhdistetyt kuolinsyyt ovat sydän- ja verisuonitaudit, 
syöpätaudit, munuaistaudit sekä diabetes.2 Lihavuuden ja kuolleisuuden välinen 
yhteys ei ole peruuttamaton, sillä väestötutkimuksissa laihtumisen on todettu 
vähentävän kuolemanvaaraa.3

Lihavuuden lääkkeettömät hoitomuodot

Oheisessa taulukossa esitellään Käypä hoito -suositusta4 mukaillen 
lihavuuden hoitomenetelmät valintaperiaatteineen.

Ensisijainen hoitomuoto on elintapaohjaus ja siihen perustuva pysyvä 
elintapojen muutos. Keskeistä on syömisen hallinta, säännöllinen 
ateriarytmi, annoskoon sääntely ja terveellisten ruokavalintojen tekeminen 
siten, että ruokavalion energiamäärää saadaan vähennettyä, mutta riittävä 
ravitsemuksellinen laatu pystytään turvaamaan.

Toinen päätavoite on fyysisen aktiivisuuden lisääminen erityisesti arki- ja 
hyötyliikuntaan keskittyen. Pelkän elintapaohjauksen antama hyöty on 
monesti riittämätön, eikä se monellakaan potilaalla ole pysyvä.
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Tehokkain hoitomuoto on leikkaushoito

Lihavuuden tehokkain hoitomuoto on leikkaushoito. Operatiivinen hoito voi  
tarjota avun kuitenkin vain murto-osalle potilaista. Lihavuuden leikkaushoito,  
siihen valmistautuminen ja sen jälkeinen hoito on vaativa prosessi, jossa keskeistä  
on oikea potilasvalinta.  
 
Suomessa leikkaus toteutetaan joko mahalaukun ohitusleikkauksena tai 
kavennusleikkauksena. Molemmat leikkaustavat ovat tehokkaita niin  
painonlaskun kuin liitännäissairauksien parantumisen/lievenemisen suhteen.5

Lihavuusleikkauksen on pitkäaikaisseurannassa osoitettu vähentävän merkittävästi 
kuolleisuutta sekä sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen esiintymistä.6,7 

Leikkaus ei kuitenkaan ole riskitön. Lääkehoitoryhmään verrattuna lihavuuden 
leikkaushoidon saaneilla on seurannassa havaittu lisääntynyt masennukseen 
sairastumisen, opiaattien käytön ja vatsan alueen leikkaukseen joutumisen riski.8

LIHAVUUDEN HOIDON PERUSPERIAATTEET  
(++ ensisijainen, + mahdollinen hoitomuoto)

Painoindeksi (BMI) Elintapahoito Lääkitys ja Leikkaus ja 
ja lisätekijät   elintapahoito elintapahoito

BMI 25–29,9 kg/m2      
Lisäksi liitännäissairauksia* ++     +**  

BMI 30–34,9 kg/m2 ++ +  
Lisäksi liitännäissairauksia* ++ + +¥  

BMI 35–39,9 kg/m2 ++ +  
Lisäksi liitännäissairauksia* ++ + +

BMI 40 kg/m2 tai yli ++ + +

* Tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä,  
 uniapnea, liikkumista rajoittava nivelrikko, munasarjojen monirakkulatauti
** BMI ≥ 27 kg/m2 (orlistaatilla ≥ 28 kg/m2)
¥ Tyypin 2 diabetes, jos lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen  
 konservatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää tulosta
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Koska lihavuuden lääkehoitoa suositellaan?

Käypä hoidon ja vastaavien kansainvälisten suositusten mukaan lääkehoitoa 
suositellaan elintapahoidon tueksi, kun potilaan painoindeksi on > 30 kg/m2  
(tai ≥ 27 kg/m2 [orlistaatilla ≥ 28 kg/m2], mikäli potilaalla on lihavuuden 
liitännäissairauksia).4,9 Hoitoa aloitettaessa on huomioitava, että lääkehoito on 
hyödyllinen ainoastaan niille potilaille, joilla on motivaatiota muuttaa elintapojaan.

Lääkehoidon tehon arvioiminen

Lihavuuslääketutkimusten pohjana/vertailuna on aina tehokas elintapainterventio 
tiiviine kontrolleineen (1–3 kuukauden välein). Saavutettua hoitotulosta verrataan 
siihen, mikä ideaalisessa elintapainterventiossa on saavutettavissa (”plasebo”). Euroopan 
Lääkeviraston hyväksymien kriteerien mukaan lihavuuden lääkehoito on tehokasta, kun 
plaseboon verrattuna paino on 5 %:a matalampi yhden vuoden kohdalla.10 Tällainen 
painon lasku ei kuulosta kovin dramaattiselta, mutta se tuo merkittäviä terveyshyötyjä.

Lääkehoito vaikuttaa vain niin kauan kuin lääkettä käytetään, ja hoidon 
keskeyttäminen johtaa yleensä paluuseen alkuperäiseen painoon. Hoitovasteen 
yksilöllisyys on tiedostettava – jos maksimaalisella siedetyllä annoksella paino ei laske 
4–5 %:a lähtöpainosta 3–4 kuukauden hoidon jälkeen, hoitoa ei yleensä kannata 
jatkaa. Lääketutkimuksissa on havaittu, että valtaosa painonlaskusta tapahtuu 
yleensä ensimmäisen puolen vuoden aikana, jonka jälkeen alkaa tasannevaihe.11,12 
Vastaava tasaantuminen havaitaan muissakin lihavuuden hoitomuodoissa.6 Se on 
turhauttava vaihe ja voi altistaa lääkehoidon keskeyttämiselle.

Edellä mainitun 3–4 kuukauden kohdalla tehtävän hoitoarvion lisäksi suositeltavaa 
on arvioida lääkehoidon hyötyjä ja haittoja vähintään kerran vuodessa. Tehotonta 
hoitoa on turha jatkaa, tällöin on kyllä mahdollista pohtia vaihtoa toisella 
mekanismilla toimivaan valmisteeseen, jos potilas on motivoitunut.

Mikäli taasen hoito on vaikuttavaa, niin hoidon jatkamista voidaan pohtia samoin 
kuin verenpainelääkityksen suhteen, sillä kyseessä on krooninen tila, joka vaatii 
pitkäkestoista hoitoa. Lihavuuden onnistunut lääkehoito voi korvata muita hoitoja, 
esimerkiksi diabeteksen, verenpaineen tai kipulääkkeiden tarvetta.

Vanhuksilla lihavuuden lääkehoitoa ei ole tutkittu ja yleensäkin laihduttamisen 
merkitys on epäselvää ikääntyneillä, joilla ikääntymiseen liittyvä solukato 
myötävaikuttaa mm. sarkopenian kehittymiseen. Eri lääkkeiden suhteen on 
huomioitava, että kaikki laihdutuslääkkeet ovat vasta-aiheisia raskauden 
aikana. Orlistaattia lukuunottamatta niitä ei ole testattu kasvuikäisillä. Tyypin 2 
diabeetikoilla painonlasku jää keskimäärin vähäisemmäksi kuin muilla.13  

Lääkehoitojen kohteena on pääosin keskushermoston energiansaantia säätelevät 
keskukset eikä niinkään aineenvaihdunnan kiihtymiseen pyrkivät mekanismit. 
Orlistaatti on ainoa lääke, joka vaikuttaa vain paikallisesti suolistossa.
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Lihavuuslääketutkimusten 
pohjana/vertailuna on aina 
tehokas elintapainterventio tiiviine 
kontrolleineen (1–3 kuukauden välein).

Lihavuuden lääkehoidon historia

Lihavuuden taustalla on monimutkainen, syömis- ja liikuntakäyttäytymiseen 
sekä mielihyväjärjestelmään vaikuttavien tekijöiden verkosto. Tällöin lääkkeen 
aiheuttama suotuisa muutos lihavuuden suhteen voikin aiheuttaa muita ongelmia.

Viime vuosikymmeninä useita valmisteita on poistettu myynnistä haittavaikutusten 
vuoksi. Serotoniinijärjestelmään vaikuttaneet fenfluramiini ja deksfenfluramiini 
aiheuttivat sydämen läppäongelmia14, minkä vuoksi ne poistettiin markkinoilta 1997. 

Kannabinoidireseptorien välityksellä mielihyväjärjestelmään vaikuttava rimonabantti 
lisäsi psykiatristen oireiden, erityisesti itsemurha-ajatusten ja itsemurhien riskiä15, 
mikä johti sen myyntiluvan peruuntumiseen vuonna 2009. Monoamiinien, kuten 
noradrenaliinin, serotoniinin ja dopamiinin takaisinottoon vaikuttanut sibutramiini 
oli suhteellisen laajassa käytössä. Isossa, yli 10 000 korkean riskin potilaan 
ennustetutkimuksessa se kuitenkin lisäsi sydänkohtausten ja aivohaverien riskiä 
plaseboa enemmän, joten myyntilupa peruttiin 2010.16 Tuloksen arveltiin johtuvan 
sibutramiinin verenpainetta ja syketaajuutta kohottavasta vaikutuksesta. 

Edellä mainittujen haittojen vuoksi psykiatriset ongelmat ovat keskushermostoon 
vaikuttavien lääkkeiden kohdalla erityisen tarkkailun kohteena ja syketaajuutta 
nostavilta valmisteilta vaaditaan myyntiluvan jälkeinen kardiovaskulaarinen 
ennustetutkimus.

STEVE LANTZ
Steven BMI on 39



6

Orlistaatti

Pisimpään käytössä on ollut orlistaatti (Xenical®, Orlistat Stada®, Orlistat Sandoz®). 
Se estää haiman lipaasientsyymin toimintaa, jolloin rasvojen imeytyminen 
suolistosta heikkenee. Tarkoituksena on vähentää rasvan syömistä, sillä muutoin 
lääke aiheuttaa rasvaripulia. Lumelääkkeeseen verrattuna orlistaatti saa vuoden 
seurannassa keskimäärin aikaan noin 3 %:n painonlaskun, josta neljän vuoden 
kohdalla noin puolet on jäljellä.17

Painonhallinnan suhteen ENE-ruokavaliolla saatu laihdutustulos pysyi 
hieman paremmin kolmen vuoden seurannassa orlistaatilla hoidetuilla kuin 
lumelääkeryhmässä tehokkaan elintapaintervention aikana.18

Orlistaatin on todettu ehkäisevän tyypin 2 diabetesta, ja vaikuttavan suotuisasti 
glukoositasapainoon sekä LDL-kolesteroliin.17 Pitkäaikaishoidon ongelmana on 
yleisimmin rasvaripulista johtuva riittämätön hoitokomplianssi. Neljän vuoden 
pituisessa tutkimuksessa 52 % hoitoryhmän potilaista jatkoi hoitoa loppuun asti, 
luultavimmin huonon tehon vuoksi lumelääkeryhmässä vastaava luku oli 34 %.17 

Rasvan imeytymisen huonontuminen voi aiheuttaa rasvaliukoisten vitamiinien 
puutostiloja, minkä vuoksi hoidon oheen suositellaan monivitamiinivalmistetta.

MARKKINOILLA OLEVAT LÄÄKEVALMISTEET 
Tällä hetkellä lääkemarkkinoillamme on kolme lihavuusindikaatiolla rekisteröityä lääkettä 

    Keskimääräinen painonlasku  
  elintapamuutosten lisänä
Lääkkeen geneerinen nimi  vuoden kohdalla
Myyntilupa Suomessa Vaikutusmekanismi lumeeseen verrattuna
    

Orlistaatti Lipaasin estäjä Annoksella 60 mg x 3/vrk, 2,5 %
   Annoksella 120 mg x 3/vrk, 3,4 %
    
Bupropioni/naltreksoni Dopamiinin ja  Annoksella 16/180 mg x 2/vrk, 4,8 %
  noradrenaliiniin  
 takaisinoton  
  esto / opioidi- 
 reseptorin  
  antagonismi  
 
Liraglutidi GLP-1-analogi Annoksella 3 mg x 1 s.c./vrk, 5,4 %
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Bupropioni ja naltreksoni

Vuoden 2018 alusta lääkemarkkinoillamme on ollut bupropionia ja naltreksonia 
sisältävä yhdistelmävalmiste (Mysimba®). Tässä synergisesti vaikuttavassa hitaasti  
vapautuvassa yhdistelmälääkkeessä bupropioni vähentää dopamiinin ja noradrenaliinin  
takaisinottoa, naltreksoni estää muutoin aktivoituvaa aivojen välittäjäaineiden 
palautejärjestelmää vahvistaen bupropionin vaikutusta energiatasapainoon.19

Lääkitys aloitetaan annostusta vähitellen nostaen, 1. viikko 1 tabletti aamulla,  
2. viikko 1 tabletti aamulla ja illalla, 3. viikko 2 tablettia aamulla, 1 tabletti illalla, 
4. viikosta alkaen 2 tablettia aamulla ja illalla. Lumelääkkeeseen verrattuna lääke 
laskee vuoden hoidossa painoa keskimäärin 5 %.11,20,21

Vuoden kohdalla 50 % niin hoito- kuin lumeryhmän potilaista oli lopettanut hoidon. 
Lääkitys parantaa HDL-kolesteroli- ja triglyseridiarvoja sekä laskee diabeetikoiden 
HbA1c-arvoja.20,21 Verenpainearvoja se nostaa20, joten verenpainetautipotilaiden 
suhteen lääkityksen kanssa on noudatettava varovaisuutta. Muita tyypillisiä 
sivuvaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, suun kuivuminen ja ruuansulatuskanavan 
oireet (pahoinvointi, oksentelu, ummetus, ripuli). Bupropionin on yksinään epäilty 
lisäävän itsemurhakäyttäytymisen riskiä22, mutta lihavuuden hoitoon käytettävällä 
yhdistelmävalmisteella vastaavaa ei ole lääketutkimuksissa havaittu. Bupropionin 
käyttöön liittyy myös epileptisten kohtausten riski, minkä vuoksi alkoholin käyttöä 
on hoidon aikana minimoitava tai vältettävä kokonaan.

Lääkkeen käyttöä tulee lisäksi rajoittamaan laajat vasta-aiheet, keskeisimpinä 
kontrolloimaton hypertensio, epilepsia sekä vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, 
ja lääkeaineinteraktiot (esim. monoamiinioksidaasin estäjät, opioidikipulääkkeet, useat 
CYP2D- tai CYP2B-tietä käyttävät lääkkeet). Kuten kaikkiin markkinoille tulleisiin uusiin 
lääkkeisiin, niin tähänkin kohdistuu lisäseuranta, joka tarkoittaa, että kaikkien hoitoa 
toteuttavien on syytä ilmoittaa epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Suomen lääkemarkkinoilla 
on tällä hetkellä kolme 
lihavuusindikaatiolla  
rekisteröityä lääkettä.



8

Liraglutidi

Viimeisimpänä lihavuuslääkkeenä apteekkeihin on tullut kesäkuussa 2018   
liraglutidi (Saxenda®). Diabeteksen hoidossa tätä ihon alle pistettävää GLP-1 
analogia käytetään maksimiannoksella 1,8 mg/vrk, mutta lihavuuden hoidossa 
tavoiteannos on 3,0 mg/vrk. Tämä johtuu annosvasteen eroista lihavuuden ja 
hyperglykemian hoidossa. Verrattaessa liraglutidin eri vuorokausiannoksia sekä 
orlistaattiin että pelkkään elintapainterventioon todettiin, että liraglutidin 
painovaikutus on annosriippuvainen – painonlasku tehostui annoksen noustessa 
1,2–1,8–2,4–3,0 mg:aan vuorokaudessa.10 Jo 1,2 mg:n annos oli tehokkaampi kuin 
orlistaatti tai elintapainterventio.10

Valtaosa verensokeria laskevasta tehostahan saavutetaan 1,2 mg:n 
vuorokausiannoksella ja 1,8 mg:n annoksella lisävaikutus on vähäinen.23 
Kliinisessä työssä aloitusannos on 0,6 mg kerran vuorokaudessa, josta titrataan 
3,0 mg:n vuorokausiannokseen 0,6 mg:n lisäyksin vähintään yhden viikon välein. 
Laihdutuslääkkeiden turvallisuutta arvioitaessa on huomioitavaa, että korkean 
valtimotautiriskin omaavilla diabeetikoilla tehty LEADER-tutkimus osoitti liraglutidin 
(annoksella 1,8 mg/vrk) vähentävän valtimotautitapahtumia ja -kuolleisuutta.24

Anabolinen
� Ruoan saanti
� Energiankulutus

� Ruoan saanti

Palkitseminen

Lateraalinen 
hypotalamus

Viskeraalien 
aistimus

Vagushermo

Nucleus 
accumbens

GLP-1R Dorsaalinen 
vagaalinen 
kompleksi

Katabolinen

� Energiankulutus

PVN

Y1, 5R

D1R, D2R

MC3R, 
MC4R

B

O

GLP-1RPOMC /
CART

αMSHGABA

Nucleus 
arcuatus

GHSR μOR 5HT2C
N

NPY /
AGRP

Lg
GLP-1

Greliini

αMSH = melanosyyttejä stimuloiva hormoni, AGRP = agoutivälitteinen peptidi, B = bupropioni, CART = kokaiini- ja amfetamiinivälitteinen siirtymä,  
D1R = dopamiini-1-reseptori, D2R = dopamiini-2 reseptori, GABA = gamma-aminovoihappo, GHSR = greliinireseptori, GLP-1 = glukagonin kaltainen peptidi 1,  
GLP-1R = GLP-1-reseptori, Lg = liraglutidi, MC3R = melanokortiini-3-reseptori, MC4R = melanokortiini-4-reseptori, N = naltreksoni, NPY = neuropeptidi Y,  
O = orlistaatti, POMC = pro-opiomelanokortiini, PVN = paraventrikulaarinen tumake, Y1, 5R = neuropeptidi Y:n reseptori, μOR = μ-opioidireseptori

Lähteet: Bessen DH. ym. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:237-48, Juonala, Niskanen. Duodecim 2018; 134:1915-21

Lihavuuden lääkehoitojen vaikutusmekanismit
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Haittavaikutuksena on pahoinvointi, jonka riskiä vähennetään hoidon 
portaittaisella aloittamisella. Laajassa kliinisessä tutkimuksessa satunnaistettiin 
3731 ei-diabeetikkoa 56 viikon liraglutidihoidolle 3,0 mg:n vuorokausiannoksella tai 
lumelääkkeelle.25 Potilaiden keskimääräinen paino oli tutkimuksen alkaessa 106 kg.  
Tutkimusjakson lopussa hoitoryhmän paino oli laskenut keskimäärin 8,4 kg, 
lumelääkeryhmässä 2,8 kg. Yli viiden prosentin painonlaskuun pääsi hoitoryhmässä 
63 % ja lumelääkeryhmässä 27 %. Vaikka liraglutidihoito oli varsin hyvin siedetty, 
tavallisimpina haittavaikutuksina olivat pahoinvointi ja ripuli. Liraglutidilla 
esiintyi enemmän sappirakon tulehduksia, mutta on epäselvää, liittyvätkö 
nämä lääkkeeseen vai painonlaskuun sinänsä. Lihavuuden hoitotutkimuksille 
tyypillisesti hoitokomplianssi oli korkeintaan kohtuullinen: 72 % liraglutidi- ja 64 % 
lumelääkeryhmän tutkittavista pysyi mukana tutkimuksen loppuun asti.

RUSSELL MUIR
Russellin BMI on 36

Viimeisimpänä lihavuuslääkkeenä 
apteekkeihin on tullut kesäkuussa 
2018 liraglutidi (Saxenda®).
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Lopuksi

Lihavuuden hoito on haastavaa. Elintapaohjaus tarjoaa monesti lyhyen aikavälin 
onnistumisia, mutta suotuisa tulos ei useinkaan säily. Lihavuuskirurgia on tehokas 
hoitokeino, mutta se soveltuu pienelle potilasjoukolle. Lääkehoidoissa on 
tapahtunut viime aikoina merkittävää kehitystä. Käyttöömme on tullut uusina 
lihavuuden hoitoon tarkoitettuna valmisteina bupropionia ja naltreksonia sisältävä 
yhdistelmävalmiste sekä liraglutidi.

Lääkehoidon merkitys tulee jatkossa kasvamaan, mutta sille on myös esteitä, joista 
valmisteiden hinta on ehkäpä keskeisin. Sen suhteen lihavuuden lääkehoitojen 
tulemista korvausjärjestelmän piiriin saataneen odottaa.

On muistettava, että lihavuuden lääkehoito täydentää elintapahoitoa, mutta ei 
korvaa sitä. Täten lääkärillä, joka hyödyntää lihavuuden lääkehoitoa tulee olla myös 
valmiudet tai ohjausmekanismit elintapahoidon tehokkaaseen toteuttamiseen. Sen 
suunnitteluun suositellaan ainakin lääkäristä, hoitajasta ja ravitsemusterapeutista 
koostuvaa ryhmää, joka tekee toimintaympäristöönsä parhaiten sopivan ohjelman. 
Potilaalle tarjotaan joko yksilöllisesti, verkkoterapiana (esim. Painonhallintatalo) tai 
ryhmässä useita hoitokertoja pääosin hoitajan tai ravitsemusterapeutin ohjauksessa.

Keskeistä on syömisen ja liikkumisen muutoksiin tähtäävä arkinen opastus ja 
tuki. Elintapahoito vaatii yksilöllisen hoitosuunnitelman ja seurannan, jotta 
painonpudotuksen pysyvyyttä voitaisiin tukea. Kaikkineen lihavuuden eri hoidoissa 
on keskeistä muistaa, että oikea potilasinformaatio ja -valinta sekä toimiva hoidon 
seuranta ovat keskeisiä välineitä hyvän tuloksen saavuttamiseen.

YDINASIAT

Lihavuuden taustalla on monimutkainen, etenkin syömis- ja 
liikuntakäyttäytymiseen sekä mielihyväjärjestelmään vaikuttavien 
tekijöiden verkosto, johon myös lääkehoidolla pyritään vaikuttamaan.

Orlistaatti on pisimpään käytössä ollut lihavuuslääke, jonka on todettu  
1 vuoden hoitojaksolla laskevan painoa keskimäärin 3 %.17

Vuoden 2018 alussa myyntiin tullut bupropionia ja naltreksonia sisältävä 
yhdistelmävalmiste laskee lumelääkkeeseen verrattuna vuoden hoidossa 
painoa keskimäärin 4,8 %.20

Diabeteksen hoitoon käytössä oleva liraglutidi on kesäkuusta 2018 lähtien 
käytettävissä lihavuudenkin hoidossa. Sen on havaittu lumelääkkeeseen 
verrattuna laskevan painoa keskimäärin 5,4 %.25
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