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Päänsärky on taipumus, oire,Päänsärky on taipumus, oire,
suojamekanismisuojamekanismi

Päänsäryt ovat yksi yleisimmistä lasten jaPäänsäryt ovat yksi yleisimmistä lasten ja
nuorten toistuvista kiputiloistanuorten toistuvista kiputiloista
Jo lapsilla esiintyy primaareja päänsärkyjä,Jo lapsilla esiintyy primaareja päänsärkyjä,
migreeniä ja tensiopäänsärkyä, sarjoittainenmigreeniä ja tensiopäänsärkyä, sarjoittainen
clustercluster--päänsärkypäänsärky on lapsilla harvinainenon lapsilla harvinainen
Päänsärky liittyy oireena moniin eri sairauksiin jaPäänsärky liittyy oireena moniin eri sairauksiin ja
vaivoihin ja sivuvaikutuksena lääkityksiinvaivoihin ja sivuvaikutuksena lääkityksiin
(kansainvälisessä päänsärkyluokituksessa on(kansainvälisessä päänsärkyluokituksessa on
lueteltu yli 200 sekundaarista päänsärkyä)lueteltu yli 200 sekundaarista päänsärkyä)
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Fig 1. Three-month prevalence of pain according to body area



Päänsäryn yleisyydestä lapsillaPäänsäryn yleisyydestä lapsilla
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Päänsäryt ovat yleistyneetPäänsäryt ovat yleistyneet
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Päänsärkyjen diagnostiikkaPäänsärkyjen diagnostiikka

Primaarien päänsärkyjen diagnoosi perustuuPrimaarien päänsärkyjen diagnoosi perustuu
tyypillisiin päänsäryn piirteisiin, päänsärkyyntyypillisiin päänsäryn piirteisiin, päänsärkyyn
liittyviin muihin oireisiin ja toissijaisestiliittyviin muihin oireisiin ja toissijaisesti
päänsärkyä aiheuttavien tekijöiden poissulkuunpäänsärkyä aiheuttavien tekijöiden poissulkuun
Kansainvälisessä päänsärkyluokituksessa (ICHDKansainvälisessä päänsärkyluokituksessa (ICHD
2004) esitetään sekä primaareille että2004) esitetään sekä primaareille että
sekundaarisille päänsäryille yksityiskohtaisetsekundaarisille päänsäryille yksityiskohtaiset
kriteerit: tärkeät tutkimustyössä, kliinisessäkriteerit: tärkeät tutkimustyössä, kliinisessä
työssä vaikeammat hyödyntäätyössä vaikeammat hyödyntää







PäänsärkytyypitPäänsärkytyypit

MigreenipäänsärylleMigreenipäänsärylle
tyypillistätyypillistä
KohtauksellisuusKohtauksellisuus
Voimakas kipuVoimakas kipu
ValoValo-- ja ääniarkuusja ääniarkuus
Pahoinvointi, oksenteluPahoinvointi, oksentelu
Toispuoleinen jyskyttäväToispuoleinen jyskyttävä
kipukipu

Tensio/jännityspäänsäTensio/jännityspäänsä
rylle tyypillistärylle tyypillistä
Lievä, tasainen,Lievä, tasainen,
molemminpuolinen kipu,molemminpuolinen kipu,
jonka alku jajonka alku ja
loppuajankohtaa onloppuajankohtaa on
vaikea sanoa tarkastivaikea sanoa tarkasti



Päänsärkyjen diagnostiikastaPäänsärkyjen diagnostiikasta

Monilla lapsilla on sekä migreenityyppisiä ettäMonilla lapsilla on sekä migreenityyppisiä että
tensiotyyppisiä päänsärkyjätensiotyyppisiä päänsärkyjä
Kaikkien lasten kohdalla näiden kahdenKaikkien lasten kohdalla näiden kahden
päänsärkytyypin erottaminen toisistaan ei olepäänsärkytyypin erottaminen toisistaan ei ole
helppoahelppoa
Ovatko edes täysin erilliset diagnoositOvatko edes täysin erilliset diagnoosit
tautimekanismiltaan?tautimekanismiltaan?



Päänsärkyjen diagnostiikastaPäänsärkyjen diagnostiikasta

Diagnoosin apuna voi käyttääDiagnoosin apuna voi käyttää
PäänsärkykyselylomakettaPäänsärkykyselylomaketta
PäänsärkypäiväkirjaaPäänsärkypäiväkirjaa
PiirroksiaPiirroksia

Neurologinen ja yleisstatusNeurologinen ja yleisstatus
Ei rutiinitutkimuksiaEi rutiinitutkimuksia
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Fig 1. Examples of pounding pain
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Fig 2. Examples of visual phenomena accompanying headaches



Miksi lasten päänsärkyjen hoito onMiksi lasten päänsärkyjen hoito on
tärkeää?tärkeää?

Päänsärkytaipumus on usein pysyväPäänsärkytaipumus on usein pysyvä
KroonistuminenKroonistuminen??
Migreenipotilaat ovat herkistyneet myös muulleMigreenipotilaat ovat herkistyneet myös muulle
kivullekivulle
Päänsärkyjen aiheuttama haittaPäänsärkyjen aiheuttama haitta
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Päänsäryt ja muut kivut
Laurell et al 2005
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Fig 1. PedsQL 4.0 child self-report scores across disease groups



Lasten päänsärkyjen hoitoLasten päänsärkyjen hoito

KäypähoitoKäypähoito--suositussuositus
Sekundaaristen taustatekijöiden poissulkuSekundaaristen taustatekijöiden poissulku
Laukaisevien tekijöiden selvittäminen jaLaukaisevien tekijöiden selvittäminen ja
välttäminenvälttäminen
Tehokas kohtauslääkitys riittävän aikaisin jaTehokas kohtauslääkitys riittävän aikaisin ja
riittävä annosriittävä annos
EstolääkitysEstolääkitys
EiEi--lääkkeelliset keinotlääkkeelliset keinot

Rentoutus, biofeedbackRentoutus, biofeedback jnejne



Päänsärky ja psyykePäänsärky ja psyyke
Primaareissa päänsäryissä stressi tai senPrimaareissa päänsäryissä stressi tai sen
laukeaminen on tyypillinen laukaiseva tekijä jolaukeaminen on tyypillinen laukaiseva tekijä jo
lapsuudessalapsuudessa
Toistuvista päänsäryistä kärsivillä lapsilla eiToistuvista päänsäryistä kärsivillä lapsilla ei
kuitenkaan populaatiopohjaisissa tutkimuksissakuitenkaan populaatiopohjaisissa tutkimuksissa
ole todettu enempää stressiä tai stressitekijöitäole todettu enempää stressiä tai stressitekijöitä
kuin päänsäryttömillä lapsillakuin päänsäryttömillä lapsilla
Psyykkisiä oireita löytyy runsaastiPsyykkisiä oireita löytyy runsaasti päänsärkyisiltäpäänsärkyisiltä
lapsilta klinikkapohjaisissa tutkimuksissa,lapsilta klinikkapohjaisissa tutkimuksissa,
populaatiopohjaisissa tutkimuksissa vainpopulaatiopohjaisissa tutkimuksissa vain
harvoiltaharvoilta
Reagointitapa erilainen?Reagointitapa erilainen?



Psykogeeninen päänsärkyPsykogeeninen päänsärky

Käytössä oleva nimitys mutta ei kansainvälisessäKäytössä oleva nimitys mutta ei kansainvälisessä
luokituksessaluokituksessa
Päänsärky psyykkisen sairauden oireena taiPäänsärky psyykkisen sairauden oireena tai
psyykkisenä oireenapsyykkisenä oireena
Vihjeinä: oireen ja huolen välinen epäsuhta,Vihjeinä: oireen ja huolen välinen epäsuhta,
oireen ja haitan välinen epäsuhta, siirtyilevä vaivaoireen ja haitan välinen epäsuhta, siirtyilevä vaiva



KipuunKipuun liittyyliittyy ainaaina psykososiaalisiapsykososiaalisia
tekijöitätekijöitä

Elimellinen Psyykkinen

kohonnut kallon-
sisäinen paine

migreeni

psykogeeninen
päänsärky



Psyykkiset tekijät ja päänsärkyPsyykkiset tekijät ja päänsärky

Haasteellisia selvittää ja hoitaaHaasteellisia selvittää ja hoitaa
Kaikkien päänsärkyjen kohdalla tärkeä tutustuaKaikkien päänsärkyjen kohdalla tärkeä tutustua
lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseenlapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
arkeenarkeen
Arjen asiat ovat tärkeitä: riittävä uni, syöminen,Arjen asiat ovat tärkeitä: riittävä uni, syöminen,
lepolepo
MaalaisjärkiMaalaisjärki



Mitä uudet tutkimukset sanovatMitä uudet tutkimukset sanovat
lasten mielenterveydestälasten mielenterveydestä

Psyykkisiä häiriöitä lapsillaPsyykkisiä häiriöitä lapsilla
88--10 % kaikista kouluikäisistä10 % kaikista kouluikäisistä
1616--25 % somaattisia pitkäaikaistauteja sairastavista25 % somaattisia pitkäaikaistauteja sairastavista
30 % neurologisia tauteja sairastavista30 % neurologisia tauteja sairastavista

Nuoruusiän syrjäytymiskehitys alkaa ennenNuoruusiän syrjäytymiskehitys alkaa ennen
kouluikääkouluikää
Aikuisiän mielenterveyshäiriöt alkavat tai ovatAikuisiän mielenterveyshäiriöt alkavat tai ovat
tunnistettavissa lapsuusiässätunnistettavissa lapsuusiässä



mutta...mutta...

Psyykkiseen kipuun avun hakeminen jaPsyykkiseen kipuun avun hakeminen ja
saaminen on vaikeaasaaminen on vaikeaa
Aikuiset huomaavat käytösongelmat, lapset itseAikuiset huomaavat käytösongelmat, lapset itse
ahdistuksen ja masennuksen ”pelottaa” ”pahaahdistuksen ja masennuksen ”pelottaa” ”paha
olla”olla”
Vaikka vanhemmat ovat tietoisia lapsenVaikka vanhemmat ovat tietoisia lapsen
masennusoireista, apua haetaan n. 10%:llemasennusoireista, apua haetaan n. 10%:lle
Lapset huomaavat oman masentuneisuutensaLapset huomaavat oman masentuneisuutensa
noin kaksi kertaa vanhempia herkemminnoin kaksi kertaa vanhempia herkemmin



Lapsen depression tunnistaminenLapsen depression tunnistaminen

Ilottomuus, voimattomuus, aloitekyvyttömyys,Ilottomuus, voimattomuus, aloitekyvyttömyys,
vetäytyminen, korostuneet syyllisyydentunteet javetäytyminen, korostuneet syyllisyydentunteet ja
alisuoriutuminen kouluikäisilläalisuoriutuminen kouluikäisillä
Huono omanarvontuntoHuono omanarvontunto –– kukaan ei välitäkukaan ei välitä
Pellen rooliPellen rooli
Syömishäiriö tai unihäiriöSyömishäiriö tai unihäiriö
Erilaiset somaattiset oireet, kivutErilaiset somaattiset oireet, kivut
ItsemurhaItsemurha--ajatukset ja puheetajatukset ja puheet



Fyysinen oireFyysinen oire –– psyykkinen kipu?psyykkinen kipu?

Lapsi reagoi ja oireilee kehitysvaiheensaLapsi reagoi ja oireilee kehitysvaiheensa
mahdollistamalla tavallamahdollistamalla tavalla
Pikkulapsen mielen keinojen ollessa rajalliset lapsiPikkulapsen mielen keinojen ollessa rajalliset lapsi
reagoi ruumiillaanreagoi ruumiillaan
Ruumiin kivuliaat muistikuvat ja traumaattisetRuumiin kivuliaat muistikuvat ja traumaattiset
kokemukset altistavatkokemukset altistavat somatisaatiollesomatisaatiolle ja kivulleja kivulle
Vaikeus tunnistaa ja ilmaista negatiivisia tunteita saaVaikeus tunnistaa ja ilmaista negatiivisia tunteita saa
ruumiin kipuilemaanruumiin kipuilemaan
Oire voi palvella tarpeita tulla nähdyksi ja kuulluksiOire voi palvella tarpeita tulla nähdyksi ja kuulluksi
Oire voi palvella myös vanhempaaOire voi palvella myös vanhempaa



TheThe bodybody bearsbears thethe burdenburden

Robert c.Robert c. ScaerScaer
affektit hälyttävät elimistönaffektit hälyttävät elimistön
tukahdutettujen, usein negatiivisten tunteidentukahdutettujen, usein negatiivisten tunteiden
iskuvoimaiskuvoima
stressin, myös traumaattisen stressin tunteetstressin, myös traumaattisen stressin tunteet
riittämättömyys, avuttomuus, ahdistus, epätoivo,riittämättömyys, avuttomuus, ahdistus, epätoivo,
raivo...raivo...



Lapsi ja elämän stressiLapsi ja elämän stressi

Stressaavat elämänkokemukset lisäävät psyykkisen jaStressaavat elämänkokemukset lisäävät psyykkisen ja
fyysisen sairastumisen riskiäfyysisen sairastumisen riskiä
Krooninen stressi pitkäaikaisista haitallisistaKrooninen stressi pitkäaikaisista haitallisista
elämänolosuhteistaelämänolosuhteista

riitaisa kotielämä, vanhempien työttömyys, fyysinen tairiitaisa kotielämä, vanhempien työttömyys, fyysinen tai
psyykkinen sairaus, avioliittovaikeudet, kouluvaikeudet,psyykkinen sairaus, avioliittovaikeudet, kouluvaikeudet,
jatkuva kiusatuksi tuleminenjatkuva kiusatuksi tuleminen

Akuutti stressi uhkaavista elämäntapahtumistaAkuutti stressi uhkaavista elämäntapahtumista
vanhemman vakava sairaus tai kuolema, muutto toisellevanhemman vakava sairaus tai kuolema, muutto toiselle
paikkakunnallepaikkakunnalle



Mikä auttaa stressissäMikä auttaa stressissä

Uskotun aikuisen olemassaoloUskotun aikuisen olemassaolo
Stressin aiheuttajien tunnistaminen, niihinStressin aiheuttajien tunnistaminen, niihin
vaikuttaminen ja niistä puhuminenvaikuttaminen ja niistä puhuminen
Vaatimustason tarkistusVaatimustason tarkistus –– kenen tarpeista ja mitäkenen tarpeista ja mitä
Hyvä arki, rytmi, rutiinit ja lepoHyvä arki, rytmi, rutiinit ja lepo
Ilon ja leikin parantava vaikutusIlon ja leikin parantava vaikutus

Stressin voittaminen on usein vahvistavaa ja kasvuaStressin voittaminen on usein vahvistavaa ja kasvua
edistävää !edistävää !



Lapsen kuulemisestaLapsen kuulemisesta

Lapsi on ”hyvä diagnostikko”Lapsi on ”hyvä diagnostikko” –– jos maltamme jajos maltamme ja
osaamme häntä kuunnellaosaamme häntä kuunnella
Lapsi ilmaisee itseään monin tavoinLapsi ilmaisee itseään monin tavoin
Kiinnostumalla lapsesta ja häntä arvostaen onKiinnostumalla lapsesta ja häntä arvostaen on
kontaktin luominen mahdollistakontaktin luominen mahdollista
Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen eheyttääKuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen eheyttää
Tunteiden ja ajatusten löytyminen jaTunteiden ja ajatusten löytyminen ja
sanoittaminen vähentää ruumiin tarvetta puhuasanoittaminen vähentää ruumiin tarvetta puhua



Vanhemmat yhteistyökumppaneiksiVanhemmat yhteistyökumppaneiksi

Vanhempien huolesta on hyvä lähteä liikkeelleVanhempien huolesta on hyvä lähteä liikkeelle
Luottamuksen ja turvallisen hoitosuhteenLuottamuksen ja turvallisen hoitosuhteen
syntyyn tarvitaan aikaasyntyyn tarvitaan aikaa
On viisasta varoa vanhempien syyllistämistäOn viisasta varoa vanhempien syyllistämistä
”Kerro lisää” on parempi kuin arvuutella kivun”Kerro lisää” on parempi kuin arvuutella kivun
ja psyykkisten tekijöiden välisiä yhteyksiäja psyykkisten tekijöiden välisiä yhteyksiä
Kärsivällinen, kunnioittava ja myötätuntoinenKärsivällinen, kunnioittava ja myötätuntoinen
asenne auttaa, vanhemmallakin voi olla hätäasenne auttaa, vanhemmallakin voi olla hätä



Kenet pitäisi lähettääKenet pitäisi lähettää
lisätutkimuksiin ja minne?lisätutkimuksiin ja minne?

Mitä varhemmin psykosomaattisesti oireilevaa lastaMitä varhemmin psykosomaattisesti oireilevaa lasta
päästään hoitamaan, sitä nopeammin kehitystilannepäästään hoitamaan, sitä nopeammin kehitystilanne
korjaantuukorjaantuu
Lapsen pitkäaikainen tai pysyvä päänsärky, iänmukaisenLapsen pitkäaikainen tai pysyvä päänsärky, iänmukaisen
kehityksen ja sosiaalisen elämän estyminen sekäkehityksen ja sosiaalisen elämän estyminen sekä
depressio ovat indikaatioita jatkotutkimuksiin jadepressio ovat indikaatioita jatkotutkimuksiin ja
hoitoonhoitoon
Perheen avuntarve huomioitavaPerheen avuntarve huomioitava
Perusterveydenhuollon, koulun, päivähoidon jaPerusterveydenhuollon, koulun, päivähoidon ja
erikoissairaanhoidon välttämätön yhteistyö ja riittäväerikoissairaanhoidon välttämätön yhteistyö ja riittävä
jatkuvuusjatkuvuus


