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Luennoitsijana eri lääketehtaiden järjestämissä koulu-
tustilaisuuksissa (Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Organon, 
Pfizer, Wyeth). Osallistunut lääketehtaiden järjestä-
mien koulutustilaisuuksien suunnitteluun (GlaxoS-
mithKline, Lundbeck). Osallistunut ulkomaan kong-
ressimatkoihin eri lääketehtaiden kustantamana (B-
ristolMyersSquibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Jans-
sen-Cilag, Lundbeck). Asiantuntijalausunto Lääkelai-
tokselle lääketehtaan tuotteesta (Lundbeck). Sivutoi-
minen Psykiatrinen Palvelukeskus Artes Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja ja vastaava johtaja.
Isometsä E: Suicide risk in depression. In: Isometsä E, 
Malt U, Isacsson G ed. Depression and anxiety - The 
complex patient. Proceedings of GlaxoSmithKline Nor-
dic Psychiatric Symposium 2002 . Uddevalla: Det 
Mångkulturella Förlaget, 2002:32-45. eli lääketehtaan 
symposiumissa ja  julkaisun kirjoittajana ja toimitta-
jana.
Psykiatriapäivien  2005 ns. Satelliittisymposiumin  
”Ajankohtaista kaksisuuntaisen mielihäiriön ja ma-
sennuksen hoidosta”   puheenjohtaja Helsingin Ka-
lastajatorpalla, Eli Lilly  sponsoroimana ja aiheena 
vain lääkitys ja erityisesti Eli Lilyn duloksetiini  (kauppa-
nimi Cymbalta), joka oli juuri keväällä 2005 tulossa Suo-
men markkinoille.
Psykiatripäivien 2006 ns. Satelliittiysymposiumin  
”Masennuksen hoito myötätuulessa” puheenjohtaja  
Helsingin Ravintola Bankissa  lääketehdas Eli Lillyn 
sponsoroimana Aiheena  eri potilasryhmien, kuten nuor-
ten ja vanhusten (lääke)hoito ja ovatko työikäisten aivot 
vaarassa depression vuoksi. Mukana myös lääketehtaan 
puheenvuoro.
Psykiatripäivien  2007 ns. Satelliittisymposiumin  ” 
Masennus –elämän riskitekijät”  Helsingin Sokos Ho-
telli Presidentissä  Oy H. Lundbeck Ab:n sponsoroi-
mana. Aiheena  mm.  raskauden aikainen ja synnytyksen 
jälkeisen masennuksen lääkehoito sekä masennuslääk-
keet ja kuolleisuus. Mukana myös  Lundbeckin lääketie-
teellisen johtajan Heikki Lehdon puheenvuoro.
Epidemologian asiantuntijana  2005 European Brain 
Council –nimisen lääketeollisuusvetoisen lobbausjär-
jestön projektissa ”Cost of Brain Diseases” eli aivo-
sairauksien kustannukset Euroopassa (aivosairauksiin 
kuuluvat kuulema mm. depressio), jonka rahoittajana on 
toiminut lääkeyhtiö Lundbeck.



  

Mitä tiedetään?
Lääkkeet ja teoria

●  Masennuslääkkeet ovat keskusher-
mostolääkkeitä, jotka ovat virallisestikin 
vain oireiden mukaista hoitoa.

● Ns. uusien SSRI- ja SNRI-lääkkeiden 
takana oleva  teoria masennuksen syistä 
ns. monoamiinihypoteesi on tieteellisesti 
väärä (mm. Castren 2009).

----> Masentuneilla  ei ole serotoniini-
ongelmaa tai aivokemian epätasapainoa.



  

Mitä tiedetään?
Lääketutkimukset, osa 1

● Depressiolääkkeiden  ns. kaksoissokkotutki-
muksissa käytetään vertailuna plaseboa, nimen-
omaisesti inerttiä lumetta (jolloin mitään ei tunnu 
missään). Muita lääkkeitä tutkitaan yleensä ver-
tailemalla jo markkinoilla oleviin lääkkeisiin.

-----> Huomattava osa koepotilaista  ymmärtää 
saavansa joko lääkettä tai lumetta, koska SSRI- 
ja SNRI-lääkkeiden haittaoireet ovat todella 
hyvin masennuspotilaiden tiedossa. Eli 
kaksoissokkous avautuu. Syntyy  paranemisen 
odotuksesta parempi lääkevaste  ja lumevaste 
heikkenee (siitä pettymyksestä, että  potilas ei 
kuulukaan lääkeryhmään).



  

Mitä tiedetään?
Lääketutkimukset, osa 2

● Depressiolääketutkimuksiin hyväksytään vain 
puhtaasti masentuneet eli ne joilla ei ole muita 
psykiatrisia diagnooseja. Suurimmalla osalla 
masennuspotilaista on jotain muitakin mielenhäi-
riöitä, kuten ahdistuneisuushäiriöitä ja  persoo-
nallisuushäiriöitä. Lisäksi kroonisesta tai toistu-
vasta masennuksesta  kärsivät eivät kelpaa tut-
kimuksiin.

----->  Pillereitä tutkitaan vain vähemmistöllä 
oikeista potilaista, niillä jotka  ovat  kaikista 
helpoimmin toipuvia – jopa spontaanisti.



  

Mitä tiedetään?
Lääketutkimukset, osa 3

● Depressiolääketutkimuksissa (inertti lume vertai-
luna) suoritetaan ennen koepotilaaksi valikoitu-
mista ns. lumepesu (placebo washout) eli kaikki 
kandidaatit laitetaan  lumekuurille kahdeksi vii-
koksi ja ne jotka reagoivat '”liian hyvin” lumee-
seen ( yleensä yli 20 % vähennys  Hamiltonin 
masennuspisteissä) poistetaan ennen varsinais-
ta tutkimusta aineistosta.

----->  aineistosta poistaminen vähentää 
lumeryhmän vastetta ja tekee lääkkeestä 
”tehokkaampaa”. Tämän tunnustaa myös EU:n 
lääkelaitos EMA, mutta ei ole kieltänyt 
lumepesua.
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Mitä tiedetään?
Lääketutkimukset, osa 4

● Depressiolääketutkimuksissa  yleisesti käytetty 
Hamiltonin masennuspisteskaala  ei ole edes  
kehittäjänsä mukaan diagnostinen mittari. Sillä 
voi saada keskivaikean masennuksen, vaikka 
depression perusoiretta, matalaa mielialaa, ei 
edes ole löytynyt. Perusongelma masennuksen 
täsmällisessä mittaamisessa on kaiken kaik-
kiaan koko diagnoosin rakentuminen epämää-
räiseen oireluetteloon.

----->  Pienet pistevaihtelut eivät kerro mitään 
masennuksesta ei-täsmällisellä mittarina 
mitattuna.



  

Mitä tiedetään?
Lääketutkimukset, osa 5

● Masennuslääketutkimuksissa tutkitaan 6-8 viikon aikana 
ns. lääkevastetta ja verrataan sitä lumeryhmän 
keskimääräiseen pistevähennykseen. Lääkelaitokset  
pitävät lääkettä yleensä tehokkaana, jos lääkeryhmän ja 
lumeryhmän pistevähennyksen keskimääräinen ero 
(Hamiltonin mittarilla) on 1,6-2. Esimerkiksi vaikuttavia 
hoitoja Britanniassa arvioiva NICE pitää tehokkuutena 
vasta  yli 3:n pisteen eroa, jota suuri osa 
lääketutkimuksista ei ylitä.

----->  Keskimääräiset pistevähennykset eivät kerro 
mitään lääkkeen tehosta. Kliinisessä kokeessa ei edes 
tutkita toipumista (remission), vaan vain jonkinlaista 
lievittymistä (response), mikä voi tapahtua melkein mistä 
syystä tahansa. Lääkevaste tulevan toipumisen 
ennustajana on hyvin huono, koska masennus on 
kroonisluontoinen, aaltoileva ja  helposti uusiutuvaa.



  

Mitä tiedetään?
Lääketutkimuksien julkaisupolitiikka

● Lääketiedelehdissä julkaistaan yleensä vain ns. myönteisiä 
lääketutkimuksia ja moneen kertaan eri muodoissa. Lisäksi 
artikkeleita usein haamukirjoitetaan (= lääketehtaan 
viestintäkonsulttifirman kirjoittajakerho laati tekstit ja joku 
arvotettu tutkija laittaa nimensä esiin), jolloin myös kielteiset 
tulokset tuodaan esille myönteisessä  valossa. Farmafirmat 
eivät luovuta lääkkeet hyväksyvillekään viranomaisille kaikkia 
tutkimuksia, vaikka sinne toimitetaan myös ns. 
epäonnistuneita tutkimuksia. 

----->  Julkaistuista artikkeleista suoritetut ns. meta-analyysit 
antavat väärän kuvan lääkkeen tehosta. Ei edes 
lääkelaitoksilta, kuten Yhdysvaltain FDA:lta saadut  
lääketutkimustulokset kerro koko totuutta lääketutkimuksista, 
vaikka sen materiaalin perusteella antidepressiivit ovat 
lähinnä lumevaikutteisia  aivolääkkeitä.



  

Mitä tiedetään?
Lääkkeiden hyväksymismenettely

● Masennuslääkkeet hyväksytään todella löysin  perustein 
tehokkaiksi pienen keskimääräisen piste-eron turvin, ja 
jos löytyy kaksi myönteistä tehotutkimusta – kielteisiä voi 
olla vaikka kuinka monta. Yhdysvaltain lääkelaitos FDA, 
hyväksyi Lexapron ( essitalopraamin, Suomessa 
Cipralexin) vain yhden  jotain tehoa osoittavan 
tutkimuksen perusteella. Perusteena se, että se oli 
aiemmin hyväksytyn sitalopraamin isomeeri eli 
periaatteessa samaa ainetta.

----->   Masennuslääkkeiden hyväksyminen 
viranomaisissa ei kerro yhtään mitään niiden tehosta – 
vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta 
puhumattakaan. Voiko pitää tehokkaana lääkettä, jonka 
lääketutkimuksista 60-80 % ei osoita tehoa edes 
käytössä olevilla löperöillä kriteereillä.



  

Lääketutkimuksista

”…Vaikka tietty lääke onkin keskimäärin  parempi 
kuin joku toinen lääke, valtaosassa psykiatrisia 
hoitotutkimuksista [lääkekokeista]  on 
huomattava määrä verrokki- tai lumelääkkeestä 
yhtä paljon tai enemmän hyötyviä potilaita. Yhtä 
lailla lääkkeen tehokas ja sivuvaikutuksiltaan 
vähäinen annos vaihtelee eri potilailla jopa  
moninkertaisesti….”

Psykiatrian emeritus professori Matti O. 
Huttunen

Lähde: Huttunen 2006 (lihavointi kirjoittaja)



  

Lääketeollisuuden vaikutus
1) Tutkimuksien pimitys ja  haamukirjoittaminen

2)  Tutkimusrahoituksen suuntaaminen aivo- ja 
geenitutkimukseen

3)  Lääketiedelehtien rahoittaminen ( mainokset, eripainokset, 
suplementit eli liitelehdet)

4)  Diagnoosikriteerien laadinta

5)  Hoito-ohjeiden laadinta

6)  Lääkäreiden, lääkärijärjestöjen ja ns. mielipidejohtajien  
tutkimuksien, puheiden, lehtiartikkeleiden, kokouksien yms. 
tukeminen sekä ns. täydennyskoulutus, myös 
depressiohoitajien kouluttaminen

7) Potilasjärjestöjen rahoittaminen ja mahdollisille potilaille 
viestiminen netissä ja potilasoppain

8)  ”Terveystaloustieteeseen” vaikuttaminen  virtuaalisin 
laskelmin ja koulutuksen kautta.



  



  



  

On olemassa selvä  matemaattinen korrelaatio eli yhteys sen 
välillä, kuinka paljon masennuslääkkeitä syödään ja kuinka moni 
päätyy masennuseläkkeelle. Tästä biologisen psykiatrian pojat 
eivät osaa erottaa matemaattista korrelaatiota ja 
substanssikorrelaatiota (syy–seuraussuhdetta). Tästä käyrästä ei 
voida vetää sitä johtopäätöstä, että masennuslääkkeiden 
syöminen lisää masennuseläköitymistä tai että 
masennuseläköityminen lisäisi lääkkeiden syöntiä. Sen sijaan 
siitä voidaan vetää se johtopäätös, että lääkkeiden syöttäminen 
ei ole ainakaan estänyt masennuseläköitymistä 
(asiantuntijoidenkin mukaan masennus ei ole lisääntynyt).
 
   



  

Hoito-ohjeet ja sidonnaisuudet

Relationships between authors of clinical practice
guidelines and the pharmaceutical industry

JAMA 2002;287:612
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Hoito-ohjeiden laatijoiden lääketeollisuussidonnaisuudet (JAMA 2002). 87 
% joku sidonnaisuus. Puhujapalkkioita 64 %,  matkatukia 53%, työntekijä 
tai konsultti 38%, osakeomistus 6 %.



  

Lääkebisnes
● Keskushermostolääkkeet ovat olleet hyvä bisnes 

lääketeollisuudelle. Globaalisti myydään liki 100 
miljardilla eurolla psyyke- ja neurologialääkkeitä.

●  Useimpien  SSRI- ja SNRI- alkuperäislääkkeiden 
patentit ovat rauenneet, joten lääketeollisuudella ei 
ole intoa enää markkinoida masennusta ja lääkkeitä. 
Muutamia uusia lääkkeitä on tulossa, joita saatetaan 
kutsua epätyypillisiksi, vaikka ne pohjautuvat 
edelleenkin serotoniinin takaisinotonestoon.

● Epätyypilliset psykoosilääkkeet ovat uusi 
kultakaivos, niitä voidaan nykyisin  kirjoittaa myös 
masennuksen hoitoon.

● Suomessa on mahdollisesti käytetty miljardi euroa 
turhiin ja tehottomiin masennuslääkkeisiin ( 30 
vuodessa).
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Hoito-ohjeet ja vaikuttavuus
● Depression Käypä hoidossa suositellaan edelleenkin 

masennuslääkkeiden käyttämistä, vaikka esimerkiksi Englannissa 
lääkkeitä ei suositella lievän masennuksen hoitoon.

● Mitään vaikuttavuusarviota ei ole tehty.

● Naturalistiset, oikeilla potilailla tehdyt tutkimukset osoittavat 
lääkkeiden surkeaa tehoa, yleensä korkeintaan 30 % toipuu. 
Vantaan tutkimuksissa lievästi tai keskivaikeasti masentuneista 
38,8%  sekä vaikeasti ja  psykoottisesti vain 4,5 % viiden vuoden 
seurannassa.

● Yhdysvaltaisessa STAR*D -tutkimuksessa kävi ilmi, että oikeista 
potilaista, jotka  toipuivat ensimmäisellä lääkkeellä  joiden 
todennäköisyys olla masentumatta uudelleen on pienin,  masentui 
uudelleen jatkolääkityksestä huolimatta 92,3 % 12 kuukauden 
tarkastelujakson aikana.

● Jo alan teollisuuskin puhuu siitä, että 60–70% potilaista on 
”hoitoresistenttejä” ( = lääkkeet eivät toimi), mutta Suomen Käypä 
hoitoon se ei ole vaikuttanut.

● Viimeisempien tutkimuksien mukaan lääkkeiden syönti lisää 
relapsien eli uudelleen masennuksen riskiä.



  


