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Vaikeahoitoisesta masennuksesta kärsivillä potilailla suurempi riski 

päihderiippuvuuteen 

  
 

 
 

Espoo, 2 huhtikuu 2019, 2019 – Yksi kahdestakymmenestä ruotsalaisesta 

kärsii vakavasta masennuksesta, jota hoidetaan tavallisesti masennuslääkkeillä. 

Karoliinisen instituutin tutkijoiden yhteistyössä Janssenin kanssa tekemä uusi 

tutkimus osoittaa, että vaikeahoitoisesta masennuksesta kärsivillä henkilöillä on 

myös suurempi riski sairastua päihderiippuvuuteen.  

 

Joka kolmas masennukseen hoitoa saava potilas ei parane neljänkään 

hoitoyrityksen jälkeen. Tämä on ollut tiedossa jo entuudestaan, mutta nyt uusi 

ruotsalaistutkimus osoittaa, että kyseiset potilaat kohtaavat myös muita 

vaikeuksia. 2) 

 

Journal of Affective Disorders - lehdessä julkaistussa aikaisemmassa 

maanlaajuisessa tutkimuksessa (Reutfors 2018) kävi ilmi, että 13 prosenttia 

niistä potilaista, joita hoidetaan erikoispsykiatrian piirissä, ei reagoi erilaisilla 

masennuslääkkeillä toteutettavaan hoitoon. Tätä kutsutaan hoitoresistentiksi 

masennukseksi. Tutkimus osoittaa myös, että muihin masennuspotilaisiin 

verrattuna riski kuolla itsemurhan tai onnettomuuden seurauksena on 

kaksinkertainen henkilöillä, jotka kärsivät hoitoresistentistä masennuksesta. 
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Nyt sama tutkimusryhmä on havainnut muitakin riskejä, jotka kohdistuvat 

kyseiseen potilasryhmään. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että 

vaikeahoitoisesta masennuksesta kärsivillä henkilöillä, jotka eivät reagoi 

masennuslääkehoitoon, on jopa kolminkertainen riski tulla riippuvaisiksi 

vahvoista kipulääkkeistä (opioideista) ja rauhoittavista lääkkeistä. 

 

”Tutkimustuloksemme osoittavat, kuinka tärkeää on tunnistaa jo varhaisessa 

vaiheessa sellaiset potilaat, jotka eivät reagoi masennuslääkehoitoon, jotta 

heille voidaan antaa viipymättä sopivaa ja tehokasta hoitoa”, sanoo uuden 

tutkimusraportin pääkirjoittaja, psykiatri Philip Brenner, joka toimii tutkijana 

Karoliinisessa instituutissa. 

 

Julkaisu on Karoliinisen instituutin ja Janssenin yhteistyön tulos, ja sen 

rahoittamiseen osallistuivat myös säätiöt Stiftelsen Söderström-Königska 

sjukhemmet sekä Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse. 

 

”Treatment resistant depression as risk factor for substance use disorders – a 

nationwide register-based cohort study”. Philip Brenner, Lena Brandt, Gang Li, 

Allitia DiBernardo, Robert Bodén ja Johan Reutfors. Addiction, viittauspäivä 

2019, doi: 10.1111/add.14596 

 

Tietoa Janssen 

Janssen kuuluu Johnson & Johnsonin yritysperheeseen. Se toimii yli 150 maassa, 

joissa sillä on lähes 40 000 työntekijää. Pyrkimyksemme on kehittää innovatiivisia 

lääkkeitä, jotka auttavat potilaita elämään terveellisemmin ja pitempään. Janssen on 

toiminut Pohjois-Euroopassa vuodesta 1956 alkaen. Sillä on tällä hetkellä toimintaa 

kaikissa viidessä Pohjoismaassa, joissa se työllistää yli 300 ihmistä. Janssen on 

pohjoismaisten lääketeollisuuden liittojen jäsen. 

Tänä päivänä Janssen toimii kuudella eri hoitoalueella. Näitä ovat neurologiset 

sairaudet, tartuntataudit, syöpätaudit ja hematologiset taudit, immunologiset taudit, 

keuhkoverenpainetauti sekä aineenvaihduntasairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit.  

 Katso lisätietoja osoitteesta janssen.com/finland. Seuraa meitä twitterissä 

@JanssenFinland. 
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