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Säännöllinen kipulääkkeiden käyttö lisää uuden ison 
koronaaritapahtuman riskiä 15 vuoden seurannassa
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Viime aikoina on keskusteltu paljon uusien se-
lektiivisten COX-2 estäjien aiheuttamista kar-

diovaskulaari riskeistä sen jälkeen kun rofecoxibia 
käyttäneet sairastuivat yllättäen verrokkeja useam-
min sydäninfarktiin rofecoxibin vatsa ja suolisto-
haittoja selvittävässä tutkimuksessa 1. Mekanismia 
on osin epäselvä, mutta on oletettu että selektiivis-
ten COX-2 estäjien käyttö siirtää cyclo-oxygenaa-
si synteesiä COX-1 entsyymin kautta tapahtuvak-
si saaden aikaan lisääntyvän hemostaasi taipumuk-
sen 2. Kuitenkin uudet tutkimukset ovat osoittaneet, 
että myös perinteisten ei-selektiivisten tulehduski-
pulääkkeiden käyttö olisi yhteydessä lisääntyneeseen 
sydäninfarktin riskiin 3, 4. Tässä tutkimuksessa selvi-
timme vuosina 1978–80 käytössä olleiden kipulääk-
keiden käytön vaikutusta uuden ison koronaarita-
pahtuman ilmaantumiseen 15 vuoden seurannan ai-
kana Mini-Suomi tutkimukseen osallistuneilla.

Menetelmät

Mini-Suomi tutkimukseen osallistui 7217 yli 30 
vuotiasta suomalaista vuosina 1978–80. Aineisto 
edustaa suomalaista väestöä iän, sukupuolen, asuin-
paikan ja sosiaalisen aseman suhteen. Tähän tutki-
mukseen otettiin mukaan henkilöt, jotka alkutilan-
teessa olivat kardiovaskulaarisairauksien suhteen ter-
veitä (n = 4811). Kipulääkkeiden käyttö alkutilan-
teessa selvitettiin terveyshaastattelun perusteella. 
Aineisto linkattiin sairaalapoistorekisteriin ja kuo-
linsyyrekisteriin ja niistä poimittiin yhteensä 266 
tutkittaville ilmaantunutta isoa koronaaritapahtu-
maa (sydäninfarkti tai koronaarikuolema) vuoden 
1994 loppuun mennessä.

Tulokset

Ison koronaaritapahtuman riski oli merkitsevästi li-
sääntynyt seurannan aikana niillä, jotka alkutilan-

teessa käyttivät kipulääkkeitä säännöllisesti (yli kol-
me kuukautta kestänyt käyttö) verrattuna kipulääk-
keitä käyttämättömiin. Ikä, sukupuoli, paino-indek-
si, systolinen ja diastolinen verenpaine, seerumin 
HDL sekä kokonaiskolesteroli, tupakointi, koulu-
tus, alkoholinkäyttö ja vapaa-ajan liikunta vakioi-
tuna ison koronaaritapahtuman suhteellinen ris-
ki kipulääkkeitä säännöllisesti käyttävillä oli 1.42 
(95 %:n luottamusväli 1.02–2.00). 

Johtopäätökset

Koska uusia COX-2 selektiivisiä tulehduskipulääk-
keitä ei ollut markkinoilla seuranta-ajalla ja koska 
parasetamolin käyttö Suomessa oli vähäistä vuosina 
1978–80 5, voidaan olettaa että säännöllisessä käytös-
sä olleet kipulääkkeet olivat suurimmaksi osin perin-
teisiä tulehduskipulääkkeitä. Myyntitilaston perus-
teella Suomessa eniten käytetyt tulehduskipulääk-
keet vuosina 1978–80 olivat: asytyylisalisyylihappo, 
indometasiini, ibuprofeiini ja ketoprofeiini 5. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että kaikkien tulehduski-
pulääkkeiden pitkäaikaisessa käytössä on noudatet-
tava varovaisuutta kardiovaskulaari riskien vuoksi, 
erityisesti hoidettaessa potilaita, joilla on muita kar-
diovaskulaarisairauksien riskitekijöitä.                    r
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