
Pakko-oireisen häiriön
epidemiologiaa

• Esiintyvyys
• Oheissairastavuus
• Ennuste



Prevalenssilukuja

Authors Number Age prevalence (%) M/F(% or n)

Flament et al. 1988, USA 5596 14-18 1,9* 11M/9F
Lewinsohn et al. 1993, USA 1710 14-18 0,53* 0,73%M/0,34%F
Zohar et al. 1992, Israel 562 16-17 3,56* 4,5%M/1,6%F*
Zohar et al. 1993, Israel 861 16-17 2,3* 2,4%M/2,4%F*
Valleni-Basile et al. 1994, USA 3283 12-15 2,9 3,3%M/2,6%F
Costello et al. 1996, USA 4500 9,11,13 0,17 0,20%M/0,14%F
Verhulst et al. 1997, NL 2916 13-18 1,0
Steinhausen et al. 1998, Switzerland1964 7-16 0,21
Almqvist et al 1999, Finland 5813 8 0,7
Heyman et al. 2001, UK 10 438 5-15 0,25 13M/12F
Rapoport et al. 2000, USA 1285 9-17 2,7 17M/18F



• Aikuisista, joilla on OCD, ainakin puolella
sairaus on alkanut lapsuudessa tai
nuoruudessa

• Aikuisten prevalenssiluvun arvioidaan eri
tutkimusten perusteella olevan 1-3%, joten
se on tavallinen häiriö.



Masennus (Thomsen 1999)

• Masennus ja OCD esiintyy usein yhtäaikaa
• Nuori kokee masennuksessa esiintyvät esim.

mieleen tunkeutuvat syyllisyyden tunteet
todellisimpana kuin pakkoajatukset.

• Itsetuhoajatukset kuuluvat masennukseen eikä
OCD:hen.

• Unettomuus, hidastuneisuus ja huono ruokahalu
eivät ole OCD vaan masennusoireita.



Nykimisoireet ja Tourette
• Joskus nykimisoireet ja pakkotoiminnot on vaikea

erottaa toisistaan. Pakkotoiminnot on
monimutkaisempia käyttäytymiskokonaisuuksia.

• Onko käytös yhteydessä pakkoajatukseen esim.
liasta tai vahingon torjumisesta.

• Useilla OCD-potilailla on nykimisoireita.
• Tourette-potilailla on usein pakko-oireita.
• Samoissa suvuissa on OCD:tä ja Tourettea.



ADHD

• ADHD on todellinen ja tavallinen OCD-
potilailla.
Geller et al 2004 Eur Child and Adolesc Psych



Skitsofrenia/psykoottisuus (Thomsen
1999)

• Skitsofreniassa mieleen tunkeutuvia ajatuksia ei
koeta samalla lailla ei-itseen tai ei-realiteetteihin
kuuluvina kuin pakkoajatukset.

• On pohdittu onko ’pakko-oireista psykoosia’ –
pakkoajatukset ovat vahvoja ja niin integroituneita
potilaan persoonallisuuteen, että ne vaikuttavat
psykoottisilta.



• Ei näytä siltä, että OCD-potilailla olisi
normaalia suurempi riski sairastua
skitsofreniaan, vaikka joskus nuoren alkavat
skitsofreniaoireet voi olla vaikea erottaa
OCD-oireista.

• On mahdollista, että samalla potilaalla on
kuitenkin OCD ja skitsofrenia.



Syömishäiriöt (Thomsen 1999)

• Usein anoreksiaa sairastavilla nuorilla on
pakko-oireita tai –piirteitä.

• Ei ruokaan liittyvät pakko-oireiset rituaalit
voivat tulla yhtäkkisesti ja nuori kokee ne
häiritsevinä.



Autismi ja Asperger

• OCD on eri kuin autismissa esiintyvät
rituaalitoiminnot, jotka eivät ole samalla tavalla
koettu egodystonisiksi, invasiivisiksi ja
häiritseviksi.

• Joillakin Asperger henkilöillä on myös OCD.
• On hyvin vähän tutkimusta OCD:n ja AS

yhteydestä.



Selektiivinen mutismi

• OCD:n ja selektiivisen mutismin suhde ei
ole selvä.

• Lapset eivät yleensä kykene kuvaamaan
puhumattomuuttaan ja onko sen takana
pakkoajatuksia.

• Joillakin lapsilla on todettu sekä OCD
kriteerien että selektiivinen mutismin
kriteerien täyttyvän.



Oheissairastavuus (Flament et al 1990, Heyman et
al 2001,  Leonard et al 1993, Rapoport et al 2000, Swedo et al 1989,

Thomsen ja Mikkelsen 1991)

0-10%Uhamkkuushäiriö
0-10%Asperger
0-15%Selektiivinen mutismi
0-15%Epilepsia
3-60%Nykimishäiriöt
4-35%Syömishäiriöt
2-25%ADHD
7-44%Käytöshäiriöt

15-30%Masennus
30-55%Ahdistuneisuushäiriö



Lapsuudessa tai nuoruudessa OCD:hen
sairastuneen tilanne aikuisiässä

• Ei oireita
• Lieviä oireita
• Lieviä oireita ja erityisesti stressaavissa

elämäntilanteissa selviä oireita
• Edelleen OCD



Heyman et al. 2001
prevalenssilukuja

• 5-7-vuotiailla 0.026%
• 8-10-vuotiailla 0.14%
• 11-12-vuotiailla 0.21%
• 13-15-vuotiailla 0.63%



Heyman et al. 2001 assosiaatiot
taustamuuttujien suhteen OCD-ryhmässä

• sosiaaliluokka alempi
• suuremmat perheet
• perheillä alempi tulotaso
• etniset vähemmistöryhmät
• ÄO alempi



Heyman et al. OCD ja
komorbiditeetti

• Yhteensä 25 OCD-lasta, joista
• toinen psykiatrinen diagnoosi 19 (76%)

lapsista
• ahdistuneisuus häiriö 13 (52%) lapsella
• masennus 5 (20%) lapsella
• käytöshäiriö 11 (44%) lapsella
• syömishäiriö 1 (4%) lapsella



Rapoport et al. 2000
Lasten/Vanhempien haastettelut

• 1285 lapsi-vanhempiparin strukturoidussa
haastattelussa 35 lapsella todettiin OCD,
joista 4 vanhemman haastattelun perusteella
ja 32 lapsen haastattelun.

• On tärkeä kysyä oireita aina myös lapselta
itseltään.

• 80%:lla oli komorbiditeettiä



Ennustetekijät 18 vuotiaan
OCD:lle (Douglas et al 1995)

• Ei yhteyttä:
Perniataalikomplikaatiot, vanhempien koulutus tai
sosioekonominen asema, äidin ÄO, nykimishäiriöt
7,9,11 vuotiaana, neuropsykologisten testien tulokset
13-vuotiaana

• Ennustetekijöitä:
Masennusoireet 11- ja 15-vuotiaana ja päihteiden
käyttö 15-vuotiaana.



Nykimishäiriöt ja ADHD
myöhemmän OCD:n ennuste-

tekijänä (Peterson et al. 2001)

• Prospektiivisessa tutkimuksessa
nykimisoireet lapsuudessa ja
varhaisnuoruudessa ennustivat OCD:tä
myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa.
ADHD  nuoruudessa ennusti OCD:tä
aikuisuudessa.


