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Al pratrolaam i vääri

n

käytössä

Alpratsoleerni(Alprazolam, Alprox, Xanor')on bontsodiatscpiineihin kuuluva rauhoittava lääkeaine.
Bentsodiatscpiinit kuuluvat Läåkealan turvallisuus- ja kchityskoskukscn Fimcan luotteloon tääkeaineista ja
valmistcistr joita saa toímittaa einoa¡ta¡n häkemääråykscllä (Dnro 151112003). Alpratsolaami kuutuu
huumeusainelain (373/2008) nojalla ennçtun valtioneuvoeton asotukson (543/200S) huumausainoluettelon
luetteloon lV.

Annol¡¡ot hoidollirc¡ra

kåyttlrrl

Alpratcolaamia on ¡aatavilla 0,25, 0,5 je 1 mg:n tabletteina ja hitaasti imeytyvinå 2 mg:n depottabletteina.
Alpratsoleamir käytctään ahdistunoiguudon, megôntunoisuuden ja paniikkihäiriöidon hoitoon annoksín 0,25 2,0 mg 1€ kertaa vuorokaudçcaa, cnintåän annoksclla 6 mg/vrk jaettuna 3 - 4 ennoksocn. WHO on
luokittenut rlpratsolaamin tavanomeiseksi päivittäisok¡i annskseksi hoidolliscss¡ kåytossä (DDD, daily
definod doro) annoksen 1 mg.

Annokrt, hfyfiö je v¡ikutr¡lcot vätrlnkäytönl
Bentsodiatsopiinicn väår'inkåyttö terkoittaa tautiluokituksen mukaista väär'inkäyttöä. Laitonta kägtöä on
sellairon ltäkitykson käyttÖ, mihin käyttåjällå cí olo oik¡r¡tta oli ssimcrkiksi teakarin kirjoittamaa ieseptiä,
Alpratrolaamia pidetään voimakkaimmin riippuvuutta eihouttavana b¡ntsodiatsepiininá.
Bentsodiatgopiincihin tottumattomalla ktyttäjällä 1 mg alpratsolaamia on tavanomaincn afoitusannos
väärinkQ¡ttäjällä, mikä saa aikaan hyvän olon tunrìetta, rantoutumista, cstottomuutta, ahdistuneisuudcn
häviåmigtå, väsymystå ja uneliaisuutta, Eckå tokkuraisuutta, kÖmpelyyttå, ja puhocn sammaltamista,
Pitempiaikaioessa käytösså alpratoolaamin vaikutuksille kehittyy sietokyvyn kasvua ja väÉtrinkäyttäjåt
pystyv{tt kÖyttämåän kcrta-annoksona normaalin vuorokausíannoksen suuluisia laafemear¡a (i - 6- mg),
Keskimåäräinen tavanomainon käyttÖannos våärinkÖ¡rtössä on 5 mg,
Alpratsolaamía käytetään useimmiten suun kautta, joskin murskatusta tabletista taijauheesta voidaan
valmistaa liuosta suonensisäistä käyttöå varten. Suonensisäisesti käytettyne vaikutús on voimakkaampija
alkaa nopcammin kuin suun kautta käytettynä.
Pitkäaikaiscssa käytÖssä esiintyy väsymystå, puuromaista puhetta, kÖmpelyyttä, heikentynyttä
koordinaatiota ja hidastuncita reaktioita sekä muistihäiriöitä. Paradoksaal¡seét¡ vo¡ esiintyâ ågitaatiota,
aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta.
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Alpratsolaamin akuutti myrkyllisyys on vähåinen, mutta suuret annokset voivat aiheuttaa verenpaineen
laskua ja lamata hengit¡¡stä sekä johtaa koomaan. Yksiståän käytettynä alpratsolaamiin liittyvät
kuolemantapaukset ovat poikkeuksellisia. Kuolemanriski korostuu käytettäessä samanaikaisesti muiden
keskushermostoa lamaavien ainciden kanssa.
Toistuvan käytÖn äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita, jotka eivät kuitenkaan yleensä
aiheuta hengenvaaraa. Vieroitusoircita ovat m(run muassa ahdistuneisuus, paniikkikohtaukset, lihaskivut ja
krampit, univaikcudet, huimaus, hikoilu ja sydämcntykytykset.

-

Alpratrolaaml n vtlrelll¡u u¡
Alpratsolaamilla yliannostuksen riski on olemassa, mutta yksistään kåytettynä kuolcmantapaukset ovat
poikkeukcellisia. Kuolemanriski korostuu samanaikaiEesti muiden keskushermostoa lamaavien aineiden
kanssa käytettynä. Riippuvuuden kehittyminen hoidollisillakin annoksilla on mahdollista. Suonensisäisessä
käytöss¿ alpratsolaamin haitat ja vaarat licääntyvåt, yliannostuksen riski krsvaa ja huonosti liukcnevat
sidosaincct aiheuttavat riskin saada mikroinfarkteja. Suonensisåinen käyttö aihcuttaa myös infektioriskin.
Lainsäädännössä orittüin vaer¡llisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainstta, jonka käyttöÖn liitgy
virheclliccgtä annostclucta johtuva hongcnvaara, lyhytaíkaiscstakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen
vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet. Alpratsolaami ci ole tämän määritclmån mukaan cr¡ttäin
vaarallincn huumaucainc.

Vertrukrlr rrltrltylhin kpymykriln
M i h i n "po ri ntci søen "

h uu

m¿us¡lnecsoc n

a in a

tta void a a n

ve

nata?

- joihin alpratsolaami kuuluu - ovat oma ryhmänsä väärinkåyttäjien kcskuudessa. Niiden
kokon¡i¡heitet ov¡t llhinnä kannabikscn luokkaa, Toisaalta niitä sêlväst¡ haitallisempia ovat csimerkiksi
Bentsodiatsepiinit

heroiini, emfctamiinit ja kokaiini.

Onko ainc arittãin vaarallista vai vaarallista huumausainetta?

Alpratsolaamioiole orittäin vaarallista huumausainetta. Kuten muutkin huumausaineasetuksen aineet, myös
alpratsolaami on vaarallieta huumausainetta
Mikä on koshimääräinøn käyttöan nos?
VäärinkåylÖssä keskimäärä¡senä käyttÖannoksena voidaan pitää 5 mg.
Mikä on käyttötapa ja vaikutus?
Käyttötapa on $uun kautta tai suonensisäisesti. Vaikutuksia on kuvattu edellä.
Mikä on käyttäjän ylian nostusriski?
Yliannostuksen riskion olemassa, mutta kuolemantapauksía esiintyy läh¡nnä sekakäytössä muiden
keskushermostoon vaikuttavien aineiden kanssa, Suonensisåisesså käytössä yliannostuksen riski kasvaa.
Mikä on ainaen välitön vaikutus käyttäjään?
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VälittÖmiä vaikutuksia ovat väsymys, tokkuraisuus, jonkun asteinen sekavuus sekä esimerkiksi

onnettomt¡usriskln llsääntymlncn lllkenteessä.
M itkä

ovat m ahdollise n pitkäaikaisen käytön v aikutu kset terueydelle?

Bentsodiatsepiinien pitkåaikaisvaikutukset ovat kiistanalaisia. Todennetuimpia haittoja ovat
keskushermoston toiminnan heikkEneminen, esimerkiksimuistin heikkeneminen.
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