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Hoitamaton masennus on suurempi riski

Nuorten masennuslääkehoito ja itsetuhoisuus
Masennukset kuuluvat yleisimpiin nuorten
mielenterveyden häiriöihin ja ovat yleisin syy
nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutumiseen.
Vaikka valtaosa masennukseen sairastuvista
nuorista toipuu, sairauteen liittyy suuri uu‑
siutumisriski, heikentynyt toimintakyky, suu‑
rentunut itsemurhavaara ja riski myöhempiin
mielenterveysongelmiin sekä somaattisiin
sairauksiin. Juuri päivitetty Depression Käypä
hoito ‑suositus (1) ohjaa aloittamaan nuorten
lievien ja keskivaikeiden masennusten hoidon
psykoterapeuttisin menetelmin. Serotoniinin
takaisinoton estäjiä (SSRI) suositellaan liittä‑
mään hoitoon, ellei selvää hoitovastetta tode‑
ta noin kuukaudessa. Nuorten vaikean dep‑
ression hoidossa masennuslääke suositellaan
aloitettavaksi heti hoidon alussa. Ensisijais‑
lääkkeeksi suositellaan fluoksetiinia. Nuorten
masennuksen hoidon suuria ongelmia on, että
edelleen vain osa – korkeintaan puolet – ma‑
sennuksesta kärsivistä on hoidossa ja että hoi‑
tovaste jää usein osittaiseksi (2).
Noin kymmenen vuotta sitten havait‑
tiin, että SSRI-lääkehoitoon voi ainakin alle
18-vuotiailla liittyä itsemurha-ajatuksia ja itse
tuhoista käytöstä (3). Useiden eri maiden ja
EU:n lääkevalvonnasta vastaavat viranomaiset
antoivat varoituksia tai rajoituksia näiden lääk‑
keiden käytöstä alle 18-vuotiailla. Kliinikko- ja
tutkijapiireissä varoitukset saivat ristiriitaisen
vastaanoton, ne nähtiin yhtäältä perusteltuina,
toisaalta niitä pidettiin ylimitoitettuina. Huol‑
ta esitettiin siitä, että masennuksesta kärsivät
nuoret voivat jäädä vaille tarvitsemaansa hoi‑
toa. Suurimmaksi vaaraksi nuorten masennuk‑
sen hoidossa nähtiin se, että ei tehdä mitään
(4). Varoitusten jälkeen monissa maissa nuor‑
ten masennuslääkkeiden käyttö väheni selvästi
(5). Suomessa näin ei tapahtunut varoitusten
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jälkeisenä kahtena vuotena, mutta suhteelli‑
sesti fluoksetiinin käyttö lisääntyi ja muiden
SSRI-lääkkeiden käyttö väheni (6). Muutos
Suomessa oli sopusoinnussa sekä Depression
Käypä hoito ‑suosituksen että vaikuttavuus‑
tutkimusten tulosten kanssa, joissa fluoksetiini
on nuorilla ollut SSRI-lääkkeistä vaikuttavin ja
hyöty-haittasuhteeltaan suositeltavin (2).
Masennuslääkehoidon vähenemisen lisäksi
varoitusten ”haittavaikutuksena” myös nuor‑
ten diagnosoitujen masennusten määrän on
osoitettu useissa tutkimuksissa vähentyneen
varoitusten jälkeen, eivätkä muut depression
hoitomuodot, kuten psykoterapiat yleistyneet
(7). Tämä suuntaus voi merkitä sitä, että aikai‑
sempaa harvempi nuori saa masennukseensa
asianmukaista hoitoa. Suurinta huolta ovat
aiheuttaneet tutkimustulokset, joissa masen‑
nuslääkehoidon väheneminen liittyi ajallisesti
selvään nuorten itsemurhakuolleisuuden kas‑
vuun (8), vaikka syy-suhdetta tutkimuksista ei
voikaan päätellä. Nämä havainnot vaikuttavat
johdonmukaisilta monien farmakoepidemio‑
logisten tutkimusten valossa, jotka osoittavat
SSRI-lääkkeiden väestötasolla liittyvän nuor‑
ten pienentyneeseen itsemurhakuolleisuuteen
(9). Tuoreessa vuoteen 2010 ulottuvassa seu‑
rantatutkimuksessa todettiin masennuslääkkei‑
den käytön vähentyneen varoitusten jälkeen
kaikissa ikäryhmissä, vaikka varoitukset eivät
koskeneet aikuisia. Saman
aikaisesti todet‑
tiin nuorten ja nuorten aikuisten itsemurha
yritysten – mutta ei itsemurhien – lisääntyneen
(10). Ruotsissa masennuslääkkeiden käyttö vä‑
heni varoitusten jälkeen ja nuorten itsemurha‑
kuolleisuus suureni viiden vuoden ajan ja postmortem-analyysien mukaan yleistyivät juuri
niiden nuorten itsemurhakuolemat, jotka eivät
olleet käyttäneet masennuslääkkeitä (5).
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Nuorten masennusten arvioinnissa tulee
aina selvittää huolellisesti ajankohtaiset ja
aiemmat itsemurha-ajatukset ja itsetuhoinen
käytös. Itsemurha-ajatuksia arvioitaessa on
tärkeä kiinnittää huomio niiden vakavuuteen;
miten usein niitä on esiintynyt, ja kuinka pit‑
kään ne ovat kestäneet. Hoidon aloittamisen
jälkeen ilmaantuvat itsemurha-ajatukset ja
itsetuhoiset teot voivat liittyä masennuksen
kulkuun tai nuoren saamaan hoitoon. Nuo‑
ren masennuksen psykoterapiankin aikana voi
ilmaantua itsemurha-ajatuksia tai -yrityksiä
(11). Tuore potilaskohtaiset tiedot yhdistänyt
tutkimus tukee fluoksetiinin valintaa nuorten
depression ensisijaiseksi masennuslääkehoi‑
doksi. Tutkimuksessa lääke todettiin vaikut‑
tavaksi: remission NNT-luku lumeeseen ver‑
rattuna oli 3,3 (12), eikä fluoksetiinihoitoon

liittynyt hoidon aikana ilmaantuvaa itsetuhoi‑
suutta lumetta useammin (12).
Aloitetun lääkehoidon toteutumiseen on
myös kiinnitettävä huomiota. Epäsäännöllises‑
ti käytetty masennuslääkitys ei tuo toivottua
hoitovastetta ja saattaa lisätä itsetuhoisen käy‑
töksen riskiä lopetusoireiden takia (13). Kes‑
kustelu nuoren ja perheen kanssa suositeltujen
hoitomuotojen odotettavissa olevista hyödyis‑
tä ja mahdollisista haitoista kuuluu keskeisesti
hoidon suunnitteluun mutta on hyödyllinen
myös vaihtelevien ennakkokäsitysten ja -odo‑
tusten vuoksi. Nuoren masennuksen hyvään ja
turvalliseen hoitoon kuuluu hoitomuodoista
riippumatta hoitovasteen, mahdollisten haitta‑
vaikutusten ja itsetuhoisuuden systemaattinen
seuranta.
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