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Monipilleri vai monopilleri?
Ajatus ”monipillerin” hyödystä valtimotautien ehkäisyssä terveillä
ihmisillä saa tukea tuoreesta tutkimuksesta. Joskus tosin mono
pillerikin riittäisi.
Lähes 13 000 potilaan HOPE-3-tutkimuksen tulokset (1) antavat tukea ajatukselle ”monipilleristä” eli usean pieniannoksisen sydän- ja verisuonitautilääkkeen yhdistelmästä (2). Yksinkertaisesti toteutetulla ehkäisevällä lääkehoidolla
pystyttiin vähentämään merkittäviä valtimotautitapahtumia henkilöillä, joilla oli vain kohtalaisesti kohonnut riski, toisin sanoen joukossa, jolle sattuu suurin osa valtimotautitapahtumista.
Monipilleri oli HOPE-3:ssa redusoitu kolmeen lääkkeeseen: statiini, angiotensiinireseptorin salpaaja ja pieniannoksinen diureetti. Tutkimuksessa jäljiteltiin monipillerin ideaa antamalla lääkkeitä (tai niiden lumetta) kliinisesti
terveille keskimäärin 65-vuotiaille ihmisille,
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joilla ei lääkkeille ollut sen paremmin selviä indikaatioita kuin kontraindikaatioitakaan. Keskimääräinen painoindeksi oli 27 kg/m2, verenpaine 138/82 mmHg ja LDL-kolesteroli 3,3
mmol/l, heikentynyttä glukoosinsietoa tai diabetesta oli 18 %:lla. Kyseessä eivät siis olleet
”suuren riskin” potilaat, INTERHEART-riskilaskurin mukaan heidän sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskinsä oli kohtalainen.
Lääkehoidon ohella tutkittavat saivat tavanomaiset elämäntapaohjeet. Tutkimuslääkkeiden lisäksi noin 11 % käytti asetyylisalisyylihappoa ja noin 23 % muita verenpainelääkkeitä;
näissä ei ollut eroa ryhmien välillä.

Monopillerikin voi riittää
Vaikka tutkimuksen aikana verenpainetta ja kolesterolitasoa seurattiin, lääkeannoksia ei titrattu, laskettiin vain kliinisesti merkittävät pääte
tapahtumat 5,6 vuoden aikana. Mahdolliset

haittavaikutukset tietysti raportoitiin. Tutkimus
toteutettiin 2 ✕ 2 -faktoriaalikaavion mukaan ja
näin pystyttiin vertailemaan erikseen kolesteroli- ja verenpainehoitoa, mutta myös niiden yhteisvaikutusta. Tutkimukseen sisältyi satunnaistamista edeltävä 4 viikon ”run-in” -aika, jona aikana 13,5 % suljettiin pois varsinaisesta tutkimuksesta.
Lääkennokset olivat monipilleri-ideologian
mukaan kohtuullisia: rosuvastatiini 10 mg, kandesartaani 16 mg ja hydroklooritiatsidi 12,5 mg
päivässä. Hoidot olivat hyvin siedettyjä, lievempiä lihasoireita ja huimausoiretta esiintyi aktiivilääkeryhmissä enemmän, mutta erityisen tärkeää on, että vakavat haitat olivat yhtä yleiset.
Eroa ei myöskään ollut tutkimuksen keskeyttäneiden määrissä lume- (28,8 %) ja aktiivilääkeryhmissä (26,3 %). Tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta on tärkeää, että vain 3,5 % jättäytyi satunnaistetusta tutkimuksesta pois ”runin” -aikana koettujen haittavaikutusten takia.
Vaikka riskitekijöiden muutokset olivat varsin maltillisia – LDL-kolesteroli laski keskimäärin 0,9 mmol/l ja verenpaine 6,2/3,2 mmHg –
niihin liittyi kuitenkin absoluuttisesti 1,4 % ja
suhteellisesti 29 % vähentynyt valtimotauti
tapahtumien (sydän- ja verisuonitautiperäinen
kuolema, ei-fataali sydäninfarkti tai aivohal
vaus) määrä. Monipilleri-idean kannalta oli kuitenkin mielenkiintoista, että verenpainelääkityksestä näytti HOPE-3-tutkimuksessa olevan
hyötyä vain niillä, joiden systolinen verenpaine
lähtövaiheessa oli yli 140 mHg, kun statiinihoito hyödytti verenpaineesta riippumatta. Statiinihoito vähensi merkitsevästi myös aivohal
vauksia. Joillekin siis riittää myös monopilleri
ja halvempi hoito.

Yksilötasolla tarvitaan lääkkeitä
HOPE-3:n kaltaisia tuloksia merkittävien kliinisten kardiovaskulaaritapahtumien osalta on
ollut vaikea osoittaa pelkissä yksilöllisiin elä-
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mäntapamuutoksiin liittyvissä primaariprevention satunnaistetuissa tutkimuksissa. 1970-luvulla toteutettu Oslo-tutkimus onnistui kuitenkin vähentämään sydäninfarkteja ja kuolleisuutta pitkäkestoisesti tupakoinnin vähentämisellä ja hyperkolesterolemian ruokavaliohoidolla (kovien rasvojen korvaaminen pehmeillä) (3).
Toisaalta esimerkiksi Look AHEAD -tutkimuksessa pystyttiin kyllä vähentämään tyypin 2 diabeetikoiden painoa, lisäämään liikuntaa ja kohentamaan elämänlaatua, silti 9 vuoden aikana
ei saatu eroa valtimotautitapahtumissa (4).
Primaaripreventiomenetelmiä arvioivassa
kustannusvaikuttavuusanalyysissä yksilöllisen
elämäntapaneuvonnan taloudellinen vaikutta-

vuus arvioitiin hyvin huonoksi (5). Tämän sanominen ääneen on vaikeaa, vaikka käytännön
lääkärit hyvin tietävät kliinisen todellisuuden.
Elintavat ilman muuta vaikuttavat vahvasti
valtimotautiriskiin, mutta elämäntapamuutosten toteuttamiseen pitää panostaa etenkin yhteiskuntatasoisesti (tupakkalaki, joukkoruokailu
jne.). Tämän vaikutuksista on Suomessa erinomainen näyttö etenkin työikäisten miesten sepelvaltimotautiepidemian taltuttajana (6).
Vaikka elämäntapamuutokset säilyvät vält
tämättömänä perusohjeena, se ei saa hämärtää
sitä tosiasiaa, että valtimotautiriskin pienentämiseen kannattaa yksilötasolla käyttää myös
edullisia lääkkeitä, joista on vakuuttava näyttö. ●
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