
ALOITUS SEURANTA 1 KK HOITO 3–6 KK 

JOS TULOKSIA,
HOIDON JATKAMINEN

JOS EI TULOKSIA,
HIDAS LOPETTAMINEN

Tiiviisti Käypä hoito -suosituksesta
Lihavuuden lääkehoito 
aikuisilla

Elintapahoidon 
ohella voidaan 
päätyä käyttämään 
lääkehoitoa

Lääkehoitoa voidaan 
käyttää myös 
tukemaan painon-
laskun pysyvyyttä

Lääkehoidon aihe 
on BMI ≥ 30 kg/m2 
tai liitännäis-
sairauksien 
kanssa ≥ 27 kg/m2 
(orlistaatilla 
≥ 28 kg/m2)

Lääkkeet eivät 
ole KELA-korvat-
tavia

Painon 
väheneminen

Liitännäissairauksien 
lievittyminen

Painon 
hallinta

Elämänlaadun 
paraneminen

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN

LÄÄKEHOIDON TAVOITTEET



KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT LÄÄKKEET

Tavallisimmat haittavaikutukset: rasvaiset tai öljyiset 
ulosteet, ulostamispakko ja tuhriminen, joita esiintyy 
15–30 %:lla. Haittavaikutukset ilmaantuvat tavallisesti 
hoidon alkuvaiheessa ja liittyvät liian rasvaisen ruoan 
käyttöön. Suolistohaittavaikutusten ehkäisy edellyttääkin 
vähärasvaista ruokavaliota. Pitkään käytettynä voi 
aiheuttaa rasvaliukoisten vitamiinien puutostiloja. 
Siksi suositeltavaa ottaa monivitamiinivalmiste (1 tabl.) 
ennen nukkumaanmenoa.

Tavallisimmat haittavaikutukset: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus ja närästys. Pahoinvointi 
useimmiten helpottaa kuukauden kuluessa. Sitä voi hillitä hidastamalla annoksen nostoa. 

Tavallisimmat haittavaikutukset: pahoinvointi, 
oksentelu, ummetus, suun kuivuminen, pään- 
särky, huimaus ja unettomuus. Verenpaine 
saattaa nousta. Pahoinvointia voi hillitä 
hidastamalla annoksen nostoa. Unettomuus-
sivuvaikutuksen vuoksi ilta-annos kannattaa 
ottaa jo alkuillasta.
 
Lääkkeellä on useita vasta-aiheita. 

LIRAGLUTIDI Aloitusannos 0,6 mg s.c. kerran päivässä
Suurentaminen asteittain 1–2 viikon välein ad 3,0 mg / vrk 

Vähentää ruokahalua

Vähentää painoa
 ei-diabeetikoilla: 8 % 
 tyypin 2 diabeetikoilla: 6 % 
 (56 viikon kuluttua, 3 mg/vrk annoksella)

 5 % painonlaskun saavutti 63 %
 10 % painonlaskun saavuutti 33 %
 (56 viikon kuluttua, 3 mg/vrk annoksella)

Parantaa painonlaskun pysyvyyttä
 alkuvaiheen niukkaenergiainen 
 ruokavalio, jolla saatiin 6 %:n 
 painon vähenemä
 lääkeryhmässä paino väheni edelleen 6,2 % 
 (56 viikon kuluttua, 3 mg/vrk annoksella)

Voi ehkäistä tyypin 2 diabeteksen 
kehittymistä ylipainoisilla henkilöillä, 
joilla diabeteksen esiaste

Parantaa glukoositasapainoa

Vähentää painoa 7–8 %
annoksesta riippuen 
(kahden vuoden seuranta)

NALTREKSONI-BUPROPIONI
Aloitusannos 1 tabletti (8 mg SR/90 mg SR) /vrk
Suurentaminen asteittain 1–2 viikon välein 
ad 2 x 2 tablettia / vrk

Annostus: 60 mg x 3/vrk TAI 120 mg x 3/vrk 
pääaterioiden yhteydessä

Vähentää painoa
 ei-diabeetikoilla: tutkimuksessa
 jossa erittäin intensiivinen 
 elintapaohjaus 9,3 %
 (56 viikon kuluttua, 
 16/180 mg x 2 /vrk annoksella)
 tyypin 2 diabeetikoilla: 5 % 
 (56 viikon kuluttua, 
 16/180 mg x 2 /vrk annoksella)

ORLISTAATTI

Edistää laihtumista ja ehkäisee 
laihtumisen jälkeistä lihomista: ero 
lumelääkkeeseen keskimäärin 3 kg 
(1–4 vuoden hoito
120 mg x 3/vrk annoksella)

Lähde:
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja 
Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.6.2020).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
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