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Psykoosilääkityksen vaikuttavuus
skitsofrenian hoidossa
Koko Ruotsin kattava seurantatutkimus osoit-

taa, että eri psykoosilääkehoitojen vaikuttavuudessa on suuria keskinäisiä eroja. Tähän saakka
on ollut kyseenalaista, onko eri psykoosilääkkeiden välillä kliinisesti merkittäviä eroja skitsofreniarelapsien estämisessä, koska on ollut
mahdotonta tehdä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia laajoilla valikoitumattomilla
potilasaineistoilla ja koska havainnoivissa tutkimuksissa on valikoitumisharhaa.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin skitsofreniapotilaiden riskiä joutua uudelleen sairaalahoitoon tai hoidon epäonnistumista (uusi
sairaalahoito psykiatrisen diagnoosin myötä tai
itsemurhayrityksen vuoksi, hoidon lopettaminen tai vaihto taikka kuolema). Tutkimuksessa seurattiin kaikkia Ruotsin 16–64-vuotiaita
skitsofreniapotilaita vuosina 2006–2013. Heitä
oli yhteensä 29 823. Valikoitumisharhan eliminoimiseksi ensisijaisessa analyysissä käytettiin
niin sanottua within-individual-menetelmää,
jossa kukin henkilö toimii omana verrokkinaan,
jolloin oli tarpeellista vakioida ainoastaan aika
sairastumisesta, hoitojen ajallinen järjestys ja
muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö.
Uuden psykiatrisen sairaalahoidon riski oli
pienin klotsapiinihoidon aikana sekä pitkävaikutteisen paliperidoni-, tsuklopentiksoli-, perfenatsiini- tai olantsapiiniruiskeen vaikutuksen
aikana verrattuna ajanjaksoihin ilman psykoosilääkehoitoa. Huonoin tulos havaittiin käytettäessä suun kautta otettavaa flupentiksolia ja
ketiapiinia. Pitkävaikutteisen ruiskehoidon aikana sairaalaanjoutumisriski oli koko kohortisDuodecim 2017;133:1412

sa selvästi pienempi verrattuna saman lääkkeen
suun kautta ottamiseen. Klotsapiinilla hoidettujen ja kaikkien pitkävaikutteisen ruiskeen saaneiden riski hoidon kokonaisepäonnistumiseen
oli pienin.
Tulosten perusteella psykoosilääkkeiden
vaikuttavuudessa on suuria eroja. Hoitosuosituksissa yleensä todetaan, että on tiettyjä
erityistilanteita, joissa pitäisi harkita pitkävaikutteisten ruiskeiden käyttöä suun kautta otettavan lääkityksen sijasta. Koska relapsiriski on
noin 20–30 % pienempi ruiskehoidon aikana,
tulisi suosituksissa pikemminkin esittää, että
on tiettyjä erityistilanteita, joissa tulisi harkita
suun kautta otettavaa lääkitystä perusoletuksen
eli pitkävaikutteisten ruiskeiden sijasta. ■
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