
VÄITÖS

Psykoottisiin häiriöihin liittyy 
kohonnut lihavuuden, sydän- ja ve-
risuonisairauksien ja diabeteksen 
riski. Psykoosisairauksia sairastavi-
en riski ennenaikaiseen kuolleisuu-
teen on muuta väestöä suurempi, 
ja heidän keskimääräinen elinikän-
sä on 15–20 vuotta muuta väestöä 
lyhyempi. Kuolleisuuseron kaven-
tamiseksi olisikin tärkeää tunnistaa 
somaattisten sairauksien riskiteki-
jöitä jo varhaisessa vaiheessa.

Tutkimuksen tavoitteet
Psykoosiin ensimmäistä kertaa sai-
rastuneiden ja terveiden verrokkien 
välillä ei ole todettu eroja painoindek-
sissä tai vyötärönympäryksessä ennen 
hoidon alkua, mutta ensipsykoosiin 
sairastuneilla on jo ennen hoidon al-
kamista kohonnut riski glukoosimeta-
bolian häiriöille (insuliiniresistenssi), 
ja lisäksi sairastuneilla on todettu li-
pidipitoisuuksissa vähäisiä muutoksia 
(korkeampi triglyseridi- ja matalampi 
LDL-pitoisuus) terveisiin verrokkeihin 
nähden. Psykoosilääkityksen käyttöön 
liittyy usein painonnousu, ja psykoo-
silääkkeet vaikuttavat myös sokeri- ja 
rasva-aineenvaihduntaan lisäten ko-
honneen paastosokerin, insuliiniresis-
tenssin ja dyslipidemioiden riskiä.

Psykoottisiin häiriöihin näyttää me-
tabolisten muutosten ohella liittyvän 
tulehduksellisen aktivaation lisäänty-
minen ainakin osalla potilaista. Pro-
inflammatorisia muutoksia on todettu 
niin potilaiden verestä, mm. määrittä-
mällä CRP:n ja sytokiinien pitoisuuksia, 
kuin keskushermostostakin. Se missä 
määrin nämä muutokset kertovat psy-
koosisairauksien patogeneesistä, on 
epäselvää. Psykoosisairauksiin liittyy 
paljon tulehdustilaa aktivoivia tekijöi-
tä, kuten unettomuus, stressi, epäter-
veellinen ruokavalio, vyötärölihavuus 

ja tupakointi, jotka voivat olla sekoit-
tavia tekijöitä mitattaessa tulehduksen 
merkkiaineita.

Psykoosisairauksia sairastavien ris-
ki ennenaikaiseen kuolleisuuteen on 
muuta väestöä suurempi, ja heidän kes-
kimääräinen elinikänsä on 15-20 vuotta 
muuta väestöä lyhyempi. Kuolleisuuse-
ro selittyy osin psykooseihin liittyvällä 
kohonneella itsemurhakuolleisuudella, 
mutta valtaosa ennenaikaisesta kuollei-
suudesta liittyy somaattisiin sairauksiin 
kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, 
syöpiin ja hengityselimistön sairauk-
siin. Fyysisten sairauksien riskitekijät 
lisääntyvät nopeasti psykoosiin sairas-
tumisen jälkeen. Kuolleisuuseron ka-
ventamiseksi olisikin tärkeää tunnistaa 
somaattisten sairauksien riskitekijöitä 
jo varhaisessa vaiheessa. Toistaiseksi 
esimerkiksi painonnousulle alttiimpia 
potilaita ei kyetä luotettavasti tunnis-
tamaan ennen psykoosilääkityksen 
aloittamista. Lisäksi, koska matala-
asteisen tulehduksen on todettu liit-
tyvän ennenaikaiseen kuolleisuuteen 
väestötutkimuksissa, voisi tulehduksen 
kehittymisen estäminen ensipsykoosia 
sairastavilla olla yksi keino vähentää en-
nenaikaisen kuolleisuuden riskiä. Ma-
tala-asteisen tulehduksen kehittymistä 
ensipsykoosissa ei ole kuitenkaan juuri 
tutkittu pitkittäisasetelmissa.  
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Väitöstutkimuksen tavoitteena oli 
tutkia ensimmäistä kertaa psykoosiin 
sairastuneiden painoa, vyötärönym-
pärystä sekä rasva- ja sokeriaineen-
vaihduntaa psykoosin hoidon alkaessa 
ja ensimmäisen hoitovuoden aikana. 
Tutkimuksessa selvitettiin painonnou-
sun ja vyötärönympäryksen muutoksen 
ennustajia. Lisäksi tutkittiin matala-as-
teisen tulehduksen kehittymistä ensi-
psykoosissa ensimmäisen hoitovuoden 
aikana ja tulehdusta selittäviä tekijöitä. 
Tavoitteena oli myös tutkia kuolleisuut-
ta psykooseja sairastavien keskuudessa 
13 vuoden seurannan aikana hyödyntä-
en Terveys 2000 -tutkimuksen Psykoo-
sit Suomessa -aineistoa.

Menetelmät
Ensipsykoosiin sairastuneilta (n = 84-
95) mitattiin tutkimuksen alkaessa ja 
lisäksi kahden ja kahdentoista kuukau-
den kohdalla paino, vyötärönympärys 
ja laboratorioarvot, kuten matala-as-
teisesta tulehduksesta kertova herkkä 
C-reaktiivisen proteiini (hs-CRP) sekä 
veren glukoosi ja rasva-arvot. Tutki-
muksen alkaessa ensimmäistä kertaa 
psykoosiin sairastuneita verrattiin ter-
veisiin, iän, sukupuolen ja asuinalueen 
mukaan kaltaistettuihin verrokkihen-
kilöihin (n = 51-62). Lisäksi tutkittiin 
seuranta-aikana ensipsykoosiryhmässä 
havaittuja muutoksia painossa, vyötä-
rönympäryksessä ja laboratorioarvois-
sa. Painonnousun, vyötärönympäryksen 
kasvun ja matala-asteisen tulehduksen 
ennustajia tutkittiin regressiomallien 
avulla. Psykoottisiin häiriöihin liittyvää 
kuolleisuutta ja siihen liittyviä tekijöi-
tä tutkittiin Terveys 2000 -aineiston 5 
642 suomalaisen (30-70 vuotiaita) ja 
otokseen sisältyvän 106:n ei-affektii-
vista psykoottista häiriötä (skitsofrenia, 
skitsoaffektiivinen häiriö, määrittämä-
tön psykoottinen häiriö, harhaluuloi-

suushäiriö, skitsofreniforminen häiriö 
ja lyhytkestoinen psykoottinen häiriö) 
sairastavien joukossa 13 vuoden seuran-
nan aikana. 

Tulokset
Tutkimuksen alkaessa ensipsykoosi-
ryhmän ja verrokkihenkilöiden välillä 
ei ollut eroja painoindeksissä, vyötä-
rönympäryksessä, herkässä CRP:ssä 
tai paastoglukoosissa. Ensipsykoosi-
ryhmässä todettiin tutkimuksen alussa 
korkeampi kokonaiskolesteroli (poti-
laat 4,81 mmol/l, verrokit 4,41 mmol/l, 
p = 0,042) ja LDL-kolesteroli (2,83 
mmol/l vs. 2,45 mmol/l, p = 0,016), trig-
lyseridi- (1,11 mmol vs. 0,83 mmol/l, p = 
0,003) ja insuliinipitoisuus (8,85 mU/l 
vs. 7,40 mU/l, p = 0,021) sekä insulii-
niresistenssi (HOMA 1,60 vs. 1,31; p = 
0,017). Ensipsykoosiryhmässä painon-
nousu 12 kuukauden seurannan aikana 
oli 9,6 kg (mediaani) ja vyötärönym-
päryksen kasvu 6,0 cm. Insuliiniresis-
tenssi (p = 0,025) ja olantsapiinilääki-
tys (p = 0,0076) tutkimuksen alkaessa 
ennustivat suurempaa painonnousua 12 
kuukauden aikana. Insuliiniresistenssi 
ennusti lisäksi vyötärönympäryksen 
kasvua (p = 0,0036). Herkässä CRP:ssä 
havaittiin seurannan aikana 2,5-ker-
tainen nousu ensipsykoosiryhmässä 
(alussa hs-CRP 0,67 mg/l; 12 kk mitta-
uksessa 1,73 mg/l, p = 0,035). Vyötärön-
ympärys (p < 0,0001) ja naissukupuoli 
(p = 0,0140) ennustivat herkän CRP:n 
pitoisuutta.  

Kuolleisuus oli ei-affektiivisissa psy-
koottisissa häiriöissä selvästi korkeam-
pi kuin tutkimusväestössä keskimäärin; 
kokonaiskuolleisuuden riskisuhde ikä 
ja sukupuoli vakioituna oli psykooseja 
sairastavilla 2,99 (95 % luottamusväli 
2,03–4,41). Luonnollisten kuolinsyiden 
osalta riskisuhde oli 2,81 (95 % LV 1,85 
–4,28). Kun otettiin huomioon sosioe-

konomiset tekijät, tupakointi, painoin-
deksi, krooniset fyysiset sairaudet ja 
tulehdus, kokonaiskuolleisuuden riski-
suhde oli psykoosiryhmässä 2,11 (95% 
LV 1,10–4,05) ja tautikuolleisuuden 
osalta 1,98 (95 % LV 0,94 - 4,16). Psy-
koosilääkityksen käyttö oli yhteydessä 
matalampaan tautikuolleisuuteen (ris-
kisuhde 0,25; 95 % LV 0,07–0,96), tupa-
kointi puolestaan lisäsi tautikuoleman 
riskiä seuranta-aikana (riskisuhde 3,54; 
95 % CI 1,07–11,69). 

Pohdinta
Tutkimuksessa todettiin odotetusti, 
että ensipsykoosiin sairastuneiden pai-
no nousee ja vyötärönympärys kasvaa 
merkittävästi ensimmäisen psykoosin 
hoitovuoden aikana. Ensipsykoosiin 
sairastuneilla todettiin matala-asteisen 
tulehduksen kehittyminen seurannan 
aikana. Tutkimuksen alkaessa ensipsy-
koosiryhmän ja terveiden verrokkien 
välillä ei ollut eroa herkän CRP:n pi-
toisuudessa. Uutena löydöksenä todet-
tiin, että ensipsykoosin hoidon alussa 
todettu insuliiniresistenssi voi olla pai-
nonnousun ja vyötärölihavuuden ke-
hittymisen riskitekijä. Matala-asteinen 
tulehdus oli vahvasti yhteydessä vyötä-
rölihavuuteen, mikä viittaa siihen, että 
herkän CRP:n pitoisuus kertoo ensisi-
jaisesti metabolisesta riskistä ensipsy-
koosissa. 

Toistaiseksi ensipsykoosiin sairas-
tuneiden metabolisten riskien kehit-
tymistä ei kyetä luotettavasti ennus-
tamaan. Tämän väitöstutkimuksen 
tulosten perusteella insuliiniresistenssi 
voi olla painonnousun ja vyötäröliha-
vuuden kehittymisen riskitekijä. Asiaa 
tulisi kuitenkin vielä tutkia isommis-
sa aineistoissa ennen kuin löydöksen 
kliinistä käyttökelpoisuutta voidaan 
arvioida. Psykoosilääkitykseen liittyvä 
insuliiniresistenssi kehittyy nopeasti, 
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jo ensimmäisten viikkojen aikana lääki-
tyksen aloituksesta. Väestötutkimuksis-
sa tulokset insuliiniresistenssin ennus-
tearvosta painonnousun kehittymisen 
suhteen ovat olleet ristiriitaisia. Eräissä 
tutkimuksissa insuliiniresistenssin on 
todettu liittyvän suurempaan painon-
nousun riskiin, mutta myös vastakkai-
sia löydöksiä on. 

Olantsapiini oli yleisimmin määrät-
ty psykoosilääke tutkimuksen ensipsy-
koosiaineistossa. Olantsapiinin käyt-
töön liittyy merkittävä painonnousun 
sekä rasva- ja glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriöiden riski, ja tämän vuoksi 
kaikki hoitosuositukset eivät suositte-
le olantsapiinia ensisijaiseksi lääkkeeksi 
ensipsykooseissa. Lähes kaikkiin anti-
psykootteihin liittyy jonkinasteinen 
painonnousun riski, mutta se on useilla 

lääkkeillä olantsapiiniin liittyvää riskiä 
vähäisempi. Monet seikat vaikuttavat 
psykoosilääkkeen valintaan, mutta eri-
tyisesti ensipsykoosin hoitoa aloitet-
taessa tulisi lääkkeen valinnassa ottaa 
huomioon myös lääkitykseen liittyvä 
metabolisten haittojen riski. 

Tutkimuksessa todettiin aiempaan 
kirjallisuuteen sopien 2-3 kertainen 
ennenaikaisen kuolleisuuden riski ei-
affektiivista psykoosia sairastavilla. 
Korkeampi kuolleisuus ei selittynyt 
kokonaan sosioekonomisilla tekijöillä, 
elintavoilla tai fyysisillä sairauksilla. 
Ennenaikaisen kuolleisuuden taustalla 
voi olla tekijöitä, jotka liittyvät psykoot-
tisista häiriöistä kärsivien fyysisten sai-
rauksien hoidon laatuun. Esimerkiksi 
sepelvaltimotaudin ja syövän hoidon 
intensiteetti on tutkimusten mukaan 

keskimääräistä heikompaa vakavia 
mielenterveyden häiriöitä sairastavien 
keskuudessa. Kuolleisuuseron vähentä-
miseksi olisi tärkeää kiinnittää huomi-
ota somaattisen ja psykiatrisen hoidon 
väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulun 
sujuvuuteen.

Tupakointi oli merkittävin yksittäi-
nen tekijä, joka selitti ennenaikaista 
kuolleisuutta psykooseja sairastavil-
la – se nosti tautikuolleisuuden riskin 
3,5-kertaiseksi seuranta-aikana. Psy-
koottisista häiriöistä kärsiviä tulisikin 
aktiivisesti tukea tupakoinnin lopet-
tamiseen. Tupakoinnin lopettamisen 
tueksi tulisi käyttää psykososiaalisia ja 
lääkehoidollisia keinoja, joiden teho on 
osoitettu myös vakavia mielentervey-
den häiriöitä sairastavilla. 
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