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Raskausajan masennuslääkitys yhteydessä
lapsen varhaiseen masennukseen
Mittavalla suomalaisella rekisteriaineistolla
tehdyssä tutkimuksessa äidin masennuksen
hoitoon tarkoitettujen SSRI-lääkkeiden raskaudenaikainen käyttö lisäsi merkittävästi lasten
riskiä sairastua masennukseen verrattuna verrokkiryhmään, jossa äitien masennusta ei hoidettu lääkkeillä.
Tutkimuksessa selvitettiin selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien eli SSRI-lääkkeiden raskaudenaikaisen käytön yhteyttä lasten masennus-, ahdistus- ja autismihäiriöiden
sekä aktiivisuuden ja tarkkavaisuuden häiriön
(ADHD) diagnooseihin 1–14 vuoden iässä.
SSRI-lääkkeille altistuneista lapsista 8,2 %:lla
ja verrokkiryhmässä 1,9 %:lla oli todettu masennusta 15 vuoden ikään mennessä. Ryhmien
välinen ero havaittiin selvimmin 12–14-vuo
tiaiden ikäryhmässä. Ahdistusdiagnoosien, autismin ja ADHD:n ilmaantuvuudessa ryhmien
välillä ei ollut eroa.
Aineistossa oli lähes 16 000 SSRI-lääkettä
käyttävää äitiä. Koska äidin psyykkinen sairaus
voi vaikuttaa lasten kehitykseen, verrokkiryhmän lasten äideillä oli masennuslääkkeiden
käyttöön liittyvä psykiatrinen diagnoosi, mutta
he eivät käyttäneet masennuslääkkeitä raskauden aikana.
Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa
SSRI-lääkkeiden raskaudenaikaisen käytön
yhteyttä jälkeläisten riskiin sairastua masennukseen tutkittiin tässä ikäryhmässä. Tulokset
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tukevat eläinkokeista saatuja tuloksia. SSRIlääkkeiden on hiirillä osoitettu aiheuttavan
poikasille masennustyyppistä käyttäytymistä,
kun lääkettä on annosteltu herkässä keskus
hermoston kehitysvaiheessa, joka ihmisellä
vastaa sikiökautista altistumista.
Tutkimuksessa hyödynnettiin valtakunnallisia Kelan lääkekorvausrekisterin ja THL:n syntymä- ja hoitoilmoitusrekisterin aineistoja vuosilta 1996–2010. Tulokset ovat alustavia: lapset
olivat vanhimmassakin ikäryhmässä vasta saavuttamassa iän, jolloin masennuksen ilmaantuvuus alkaa lisääntyä, eikä syntymänjälkeisen
elinympäristön vaikutusta lasten kehitykseen
voitu sulkea pois. ■
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