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TIEDE

 LÄÄKÄRILEHTI 47-48/2022 VSK 77 1999

M ielenterveyden häiriöihin 
liittyy merkittävä ylikuol
leisuus. Niiden on arvioi
tu selittävän noin 14 % 
kaikista kuolemista maa

ilmassa. Suurinta ylikuolleisuus on skitsofre
niassa, sitä sairastavien elinajan odote on ly
hentynyt noin 15 vuotta (1). 

Ylikuolleisuuden syynä ovat usein itsemur
hat ja päihteiden käyttö, mutta lisäksi merkit
tävinä syinä on pidetty somaattista sairasta
vuutta, joka on suurempi kuin yleisväestössä, 
sairauksien alihoitoa ja erityisesti psykoosi
lääkkeiden sivuvaikutuksia, kuten metaboli
sen oireyhtymän kehittymistä. 

Lääkityksen ja kuolleisuuden yhteyden tut
kiminen yksittäisissä satunnaistetuissa tutki
muksissa on lähes mahdotonta: tilastollinen 
voima ei riitä suhteellisen pienen potilasmää
rän ja lyhyen seurantaajan vuoksi. Harvinai
sia tulostapahtumia, kuten kuolemaa, voi par
haiten tutkia havainnoivissa tutkimuksissa, 
joissa on mahdollista tarkastella kuolemanris
kiä satojentuhansien henkilövuosien aikana.

 

Käsitys lääkitykseen liittyvästä ylikuol
leisuudesta haastettiin ensimmäisen 
kerran suomalaiseen rekisteriaineis

toon perustuvassa tutkimuksessa. Siinä ha
vaittiin, että skitsofreniapotilaiden kuoleman
riski oli yli 30 % pienempi ajanjaksoilla, joilla 
potilaat käyttivät psykoosilääkettä, verrattuna 
ajanjaksoihin ilman lääkitystä (2). Kaikkein 
pienin kuolemanriski oli yllättäen klotsapiinin 
käytön aikana, vaikka sen käyttöön liittyy riski 
agranulosytoosiin ja ilmeisesti myös hemato
logisiin syöpiin (3). 

Myöhemmin nämä tulokset – myös klot
sapiinin osalta – on toistettu useaan kertaan 
eri maissa, ja metaanalyysissä antipsykootin 
käyttöön on todettu liittyvän noin 40 % pie
nempi kuolemanriski verrattuna siihen, että 
lääkettä ei käytetä (4,5). 

Vaikka yksittäiset satunnaistetut tutkimuk
set eivät sovellu kuolleisuuden selvittämiseen, 
on niistä tehty metaanalyysejä. Näissä on ha
vaittu, että psykoosilääkeryhmiin satunnais
tettujen potilaiden kuolemanriski on noin 
30–50 % vähäisempi kuin lumelääkettä saa
neiden (6,7). 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön, persoo
nallisuushäiriön, vakavan masennuksen ja 
ahdistuneisuushäiriön lääkehoidon yhteydes
tä kuolleisuuteen ei juurikaan ole tietoa. Tilas
tollinen voima ei ole ollut riittävä edes meta 
analyyseissä, lukuun ottamatta havaintoa siitä, 
että antimaaniset lääkkeet (kuten litium ja val
proaatti) vähentävät ja heterosykliset masen
nuslääkkeet (kuten mirtatsapiini ja maprotilii
ni) lisäävät kuolemanriskiä lumelääkkeeseen 
verrattuna (6).

 

Kaiken tähänastisen näytön perusteel
la näyttääkin ilmeiseltä, että psykoo
silääkkeet eivät lisää kuolemanriskiä 

vaan päinvastoin vähentävät sitä. Selitys voi 
olla se, että lääkityksen myönteiset vaikutuk
set, kuten sairauteen liittyvän ahdistuneisuu
den ja stressitason lasku, päihdehakuisuuden 
vähentyminen ja itsetuhoisuuden lievittymi
nen, ylikompensoivat haittavaikutukset. Pitkä
aikaiseen bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy 
sen sijaan lisääntynyt kuolleisuus (8).

Tieto lääkityksen ja kuolleisuuden yhtey
destä on perustunut pääasiassa havainnoiviin 
tutkimuksiin, joissa on virhelähteensä. Tulok
set ovat kuitenkin keskenään yhtäpitäviä ja 
myös satunnaistettujen tutkimusten kanssa 
samansuuntaisia, joten näyttöä voi pitää koh
talaisen vahvana.  l
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