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BPSD:

Behavioral and Psychological

Symptoms of Dementia

Neuropsühhiaatrilised sümptomid

Mitte-kognitiivsed sümptomid
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BPSD:

Kuni 80%-l haiguse teatud punktis (Lyketsos, et al.2002)

Halvenenud kognitsioon, dementsuse astme progresseerumine, indiviidi ja hooldaja kannatused, 
kukkumine ja luumurrud, ravi –ja hooldusasutusse sattumine
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BPSD:

Ärevus

Depressioon

Meelepetted ja luulumõtted – psühhoos

Agitatsioon

Agressiivsus

Hüperseksuaalsus

Ekslemine

Söömisprobleemid

Hõikumine

Korduvad küsimused

Unehäired
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Apaatsus:

Esineb ca 55-90%-l

Vaskulaarne, Lewy kehakeste (DLB) ja frontotemporaalne dementsus

Motivatsioonipuudus, vähenenud huvi igapäevategevuste vastu

Eraldiseisev või depressiooni osa
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Depressioon:

Esineb ca 20%-l dementsetest, eelkõige algstaadiumis

Kurvameelsus, pisaratevalmidus, pessimistlikud mõtted, väsimus, inaktiivsus
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Ärevus:

Kuni 35%-l

Separatsiooniärevus

Asukoha muutumine

Vähenenud võime aru saada ümbritsevast keskkonnast
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Psühhoos:

Kuni 25%-l 

Luulumõtted –vargusest, hülgamisest, mürgitamisest, truudusetusest; sugulane on 
muutunud/asendatud

Meelepetted - valdavalt visuaalsed (DLB), ka auditoorsed (heli, sõna, fraas)

Ca 50% luulumõtete esinemisel düskomfort ja käitumuslikud probleemid

Risk tõuseb häirunud reaalsuse tajumise korral: kuulmis – ja nägemislangus, muutunud sensoorne 
stimulatsioon
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Agitatsioon, agressioon:

Kaeblikkus, vihakõne, ähvardused

Vastupanu, rahutus, löömine

Hüperaktiivsus (kodust lahkumine, hulkumine)

Agiteerituse süvenemine õhtuti – „päikeseloojangu sündroom“
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Unehäired:

Valu

Kehalised probleemid

Ärevus

Depressioon

Vähene füüsiline aktiivsus

Neurodegeratsioon

REM-unehäire (DLB)
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Pidurdamatu käitumine:

Impulsikontrolli, otsuse –ja empaatiavõime vähenemine

Partneri puudumine

Hooldajate kavatsuste väärtõlgendamine

Dopamiinergilised ravimid
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BPSD vaskulaarse dementsuse puhul:

Apaatsus, depressioon

Ärrituvus, ärevus ja agitatsioon

Inadekvaatne käitumine ja meelepetted

Meeleolu ja psühhomotoorsed sümptomid on sagedasemad vaskulaarse dementsuse puhul.

Psühhoosi sümptomid on sagedasemad Alzheimeri tõve puhul.
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Etiopatogenees:

Patsiendipoolsed faktorid:

Rahuldamata vajadused

Valu

Meditsiiniline probleem

Kaasuvad haigused

Dementsuse tüüp

Aju –ja neurotransmitterite 
muutused

Isiksus

Geneetika

Eluanamnees

Keskkonnafaktorid:

Teadlikkus

Üle/alastimulatsioon

Hooldaja distress

Rutiinide puudumine

Hooldajate 
arv/kvaliteet/teadmised

Elusündmus, separatsioon

Peredünaamika

Infrastruktuur

BPSD
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BPSD hindamine: „mis on valesti?“

P A I N
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BPSD hindamine:

P    

Physical problems

-valu, deliirium, 
infektsioon, 

kuulmis-
nägemislangus, 

kõhukinnisus

A

Activity
related

-
riietumine, 

hügieen, 
janu, nälg, 

igavus, 
hirm

I

Iatrogenic

-ravimite 
kõrvaltoim

ed

N

Noise
etc.environmen

tal factors

-valgus, vähene 
privaatsus,

ebasobiv temp.
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Deliirium:

Dementsus on deliiriumi tugevaim riskifaktor; 25%-75%-l deliiriumiga patsientidest on dementsus 
(Fick, 2002). 

Suurem risk hilise algusega vaskulaarse dementsuse puhul (võrreldes varajase algusega Alzheimeri
tõbi ja teised dementsused) (Robertsson et al, 1997). 
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Deliiriumi riskifaktorid:

Metaboolne entsefalopaatia: vedeliku ja elektrolüütide häired (hüper/hüponatreemia, 
hüper/hüpokaltseemia ) 

Infektsioonid (sepsis, urotrakt, respiratoorne trakt, nahk ja pehmed koed, neuro)

Organpuudulikkus (neeru-, maksa-, südamepuudulikkus)

Hüpoglükeemia

Ravimiintoksikatsioon– ca 30% deliiriumitest

Valu

Unedeprivatsioon, une-ärkveloleku rütmi häiritus

Kõhukinnisus, iileus
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Deliiriumi riskifaktorid:

Krambihoog

Peatrauma, subduraalne hematoom

Haiglaravile sattumine/suunamine teise osakonda

Mehaaniline ohjeldamine, immobilisatsioon

Invasiivsed sekkumised, kirurgia

Wernicke entsefalopaatia (tiamiini defitsiit)

Samaaegne võõrutusseisund alkoholist ja rahustitest

Vähene kommunikatsioon lähedastega, emotsionaalne distress
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Deliiriumi riskifaktorid:

Ravimid, eriti polüfarmaatsia

Kuni 40% deliiriumi juhtudest (Meagher, 2001a). 

Toksilised tasemed – digoksiin, liitium 

Eriti: antikoliinergilised ravimid, opioid-valuvaigistid, rahustid (bensodiasepiinid), kortikosteroidid

Sisuliselt kõigil psühhotroopsetel ravimitel on 1 case report, mis seostab neid deliiriumi tekkega. 

Antikoliinergiline ravim on sage deliiriumit soodustav faktor (Elie et al, 1998; Inouye, 1994).

www.abccalc.com, inxbase

http://www.abccalc.com/
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Deliirium:

Somaatiline staatus ja standarduuringud: 

Elulised näitajad: RR, fr., SpO2, temp.

Kliiniline veri, elektrolüüdid, veresuhkur, transaminaasid, eGFR, kreatiniin, uurea, CRP, 
kilpnäärmeanalüüsid, foolhape, B12, Ca, Mg, PO4, (veregaasid võimalusel) 

Süüfilis, HIV

Uriinianalüüs 

Rö-thorax

Vajadusel: peaaju visualiseeriv uuring, toksikoloogia, lumbaalpunktsioon, EEG
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BPSD ravi:

Mitte-
farmakoloogiline

NR.1!

Farmakoloogiline
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BPSD mitte-farmakoloogiline ravi:

Riski hindamine/vähendamine –turvalise keskkonna tagamine!

Füüsiline kohalolek/terapeutiline puudutus

Sotsiaalne ja rekreatiivne aktiivsus

Käitumuslikud interventsioonid – tunnete valideerimine, tähelepanu kõrvalejuhtimine (muu teema, 
tee/joogi pakkumine, muusika), distressi põhjustava stiimuli eemaldamine, turvalisuse tagamine

Psühholoogilised sekkumised – psühhoedukatsioon, perekonna nõustamine
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BPSD mitte-farmakoloogiline ravi:

Füüsilise keskkonna kohandamine, ööpäevarütmi tagamine

Füüsiline aktiivsus

Sensoorse defitsiidi kompenseerimine –kuulmisaparaat, prillid

Teraapiad –massaaž jms.
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Kommunikatsioon:

Enese tutvustamine

Selgitused, mis ja millal toimub

Rahulik, kindel, kuuldav hääletoon

Küsida 1 asja korraga

Vältida negatiivseid sõnu, tooni

Rääkida aeglaselt

Võimaldada vastamiseks piisavalt aega

Paku 2 valikut (mitte rohkem)

Aita leida sõnu eneseväljenduseks

Kerge puudutus rahustamiseks, suunamiseks
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BPSD farmakoloogiline ravi:

EI ASENDA mitte-farmakoloogilist sekkumist.

Farmakoloogilise käsitlusega koos peab jätkama mitte-farmakoloogilisi meetmeid.

Tõenduspõhised andmed ravimite kasutamisel BPSD ravis on vastuolulised.

Start low, go slow

Regulaarne monitooring (efekt, kõrvaltoimed, mõju kognitsioonile), soovitusena iga 6 nädala järel, 
probleemi lahenemisel raviskeemis lõpetada.

Psühhoos, agitatsioon – 12 nädala järel kaaluda ravi lõpetamist

Ravimi astmelisel lõpetamisel hinnata seisundit 1x kuus ja kuni 4 kuu jooksul peale ravi lõppu.



28

BPSD farmakoloogiline ravi:

Antidepressantravi ordineerida kui:

-anamneesis depressiivne episood 

-mitte-farmakoloogilised sekkumised ei ole tõhusad 

-esineb mõõdukas-raske depressioon
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BPSD farmakoloogiline ravi:

Paratsetamooli katse kõigile: 500mg -1g kuni x4 ööpäevas 

Donepesiil 5-10mg – Alzheimeri tõbi, segatüüpi (Alzheimeri t+vaskulaarne dementsus), Lewy
kehakeste dementsus

Memantiin 5-20mg  

Võimalik BPSD episoodi provotseerimine

Lorasepaam – 0,5-2mg jaotatud annustena lühiajaliselt ägeda distressi korral (võimalusel vältida) –
kiire algus, lühike poolväärtusaeg, sedatsiooni tõttu kukkumisoht; võimalik paradoksaalne 
agitatsioon
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BPSD farmakoloogiline ravi:

Sertraliin -25-100mg ärevuse ja depressiooni korral esmavalik; tsitalopraam 10-20mg/die – oht QT 
pikenemiseks; hüponatreemia, lühiajaline agiteerituse tõus

Mirtasapiin - 15-30mg depressiooni korral, kõrvaltoimena sedatsioon

Trasodoon – 50-150mg ööseks või mitme doosina unetuse, rahutuse ja agiteerituse korral, 
kõrvaltoimena sedatsioon

Melatoniin, zolpideem – lühiajaliselt unetuse ravis (2-3 nädalat)

Vortioksetiin – 10-20mg/die, ärevuse, apaatsuse, ärrituvuse korral



31

BPSD farmakoloogiline ravi-antipsühhootikumid (AP):

Antipsühhootikumid on dementsuse korral ülekasutatud. (2009.a.UK uuring)

US FDA black-box warning: atüüpilised AP (2005.a.), tüüpilised AP (2008.a.)

Sedatsioon, ekstrapüramidaalsed sümptomid, suurenenud ajuvereringehäirete ja suremuse risk.

Tüüpiliste AP (haloperidool) kasutamisel suremus kuni 2x kõrgem kui risperidooni kasutamisel.

AP põhjustavad rohkem kognitiivset defitsiiti kui platseebo.
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BPSD farmakoloogiline ravi – antipsühhootikumid:

Alzheimeri tõve, vaskulaarse dementsuse või segatüüpi dementsuse korral esinevate kergete kuni 
mõõdukate BSPD sümptomite esinemisel mitte kasutada AP.

AP kasutada vaid raske distressi või vahetu ohu tõttu iseendale/ümbritsevatele.
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BPSD farmakoloogiline ravi - antipsühhootikumid:

Risperidoon

0,25-2mg/die

Olansapiin

2.5-10mg/die

Kvetiapiin

12,5-300mg/die

Parkinsoni psühhoos, 
DLB!  

Aripiprasool

5-15mg/die
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Kokkuvõtteks:

BPSD – sageli patsiendi katse kommunikatsiooniks ümbritsevaga

„Mis on valesti?“

Mitte-farmakoloogiline sekkumine on BPSD ravis esmaseks interventsiooniks.

Farmakoloogiline sekkumine näidustatud sümptomite puhul, mis põhjustavad patsiendile olulist 
distressi või ohtu endale/ümbritsevatele.

BPSD adekvaatne käsitlus parandab märkimisväärselt patsiendi ja tema perekonna elukvaliteeti.
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Aitäh kuulamast! 

Küsimused?

helenmarie.sarap@regionaalhaigla.ee


