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TIIVISTELMÄ
Verenpainetaudin hoidossa käytettävät tiatsididiureetit estävät natriumin ja kloridin takaisinimeytymistä mu-
nuaisissa, jolloin natriumin, kloridin ja veden eritys virtsaan lisääntyy. Lisäksi tiatsidit vähentävät kalsiumin 
ja lisäävät kaliumin eritystä. Koska tiatsidit vähentävät kalsiumin eritystä, on pohdittu tiatsididiureettien 
suotuisaa vaikutusta luuntiheyteen ja murtumariskiin. Teimme järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tiat-
sididiureettien vaikutuksesta luuntiheyteen ja murtumariskiin pohjautuen satunnaistettuihin ja kontrolloi-
tuihin lääketutkimuksiin. Lisäksi teimme meta-analyysin tiatsididiureettien vaikutuksesta murtumariskiin. 
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusteella tiatsididiureettien käyttäjillä luuntiheys on suurentunut 
verrattuna lähtötilaan tai lume-/kontrollilääkettä käyttäneisiin. Meta-analyysin perusteella tiatsidiryhmän 
lääkkeet pienensivät suhteellista murtumariskiä 25 prosenttia valtaosin iäkkäistä potilaista koostuneissa tut-
kimuksissa. Puolessa meta-analyysiin valituista tutkimuksista ei kuitenkaan käytetty Suomessa yleisimmin 
käytettyä hydroklooritiatsidia. Kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä saatiin tukea oletukselle, että tiat-
sididiureettien käyttö suurentaa luuntiheyttä ja pienentää murtumariskiä. Verenpainetaudin hoidossa tiat-
sidit näyttäisivät tuovan iäkkäillä potilailla lisähyötyä murtumariskin pienenemisen muodossa. Tiatsidien 
tunnetut haittavaikutukset tulee huomioida hoitopäätöstä tehdessä. Koska tiatsidien murtumavaikutuksia 
selvittävät tutkimukset on tehty pääosin verenpainetautia sairastavilla, ei tiatsideja voida suositella normo-
tensiivisten potilaiden murtumariskin pienentämiseen. 

Avainsanat: Tiatsididiureetit, kalsiumineritys, verenpainetauti, murtumat, luuntiheys.
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didiureetit luun tiheyttä yli 18-vuotiailla? 2) Vähen-
tävätkö tiatsididiureetit murtumien ilmaantumista 
aikuisilla? Tutkimuskysymys rajattiin PICO-määri-
tyksen avulla (Taulukko 1) vertaisarvioituihin alku-
peräisartikkeleihin.

Kirjallisuushaku suoritettiin kesäkuussa 2018 Pub-
Med- ja Cochrane Central Register of Controlled Tri-
als -tietokannoista. Mukaan hyväksyttiin kaikki sa-

tunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (sokkoutetut 
ja ei-sokkoutetut) riippumatta siitä, oliko vertailuhoi-
tona lume vai toinen lääkehoito. Kirjallisuuskatsa-
ukseen otettiin mukaan kaikki tutkimukset vuo-
desta 1982 alkaen järjestelmällisten katsausten ra-
portoinnissa PRISMA-tarkistuslistaa soveltaen (Mo-
her 2009). Kirjallisuushakujen hakusanat ja profiilit 
näkyvät Taulukossa 2, ja hakuprosessi on kuvattu 

JOHDANTO
Tiatsididiureetit tulivat markkinoille yli puoli vuo-
sisataa sitten ja ne ovat edelleen ensisijaislääkkeiden 
joukossa kohonneen verenpaineen hoidossa (Kohon-
nut verenpaine. Käypä hoito -suositus 2014). Tiatsi-
dien ja tiatsidien kaltaisten (thiazide-like) diureettien 
on useissa laajoissa tutkimuksissa näytetty vähentä-
vän sairastuvuutta ja kuolleisuutta sydän- ja veri-
suonisairauksiin (Thomopoulos ym. 2015, Ettehad 
ym. 2016, Thomopoulos ym. 2017). Suomessa eni-
ten käytetty ja ainoa varsinainen tiatsididiureetti on 
hydroklooritiatsidi (Suomen Lääketilasto 2018). Li-
säksi myynnissä on tiatsidien kaltaisista diureeteista 
indapamidi verenpainelääkkeenä ja metolatsoni sy-
dämen vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoi-
tona. Suurin osa tiatsidien kulutuksesta syntyy yh-
distelmävalmisteista muiden verenpainelääkkeiden 
kanssa ja näissäkin hydroklooritiatsidi on käytetyin 
tiatsidiryhmän lääkeaine (Suomen Lääketilasto 2018).

Tiatsidit ja niiden kaltaiset diureetit vähentävät 
natriumin ja kloridin takaisinimeytymistä munuai-
sissa estämällä natriumkloridi-kotransportteria dis-
taalisen tubuluksen alkuosassa, ja samalla natriumin 
ja veden eritys virtsaan lisääntyy. Lisääntynyt kali-
umin eritys johtuu puolestaan kasvaneesta natriumin 
määrästä distaalisen tubuluksen loppuosassa, jolloin 
kaliumin vaihto natriumiin lisääntyy. Lisäksi lisään-
tynyt tubulusnesteen virtaus tubuluksissa ja nesteen 
menetyksestä seuraava hypovolemia aktivoi reniini-
aldosteroni-järjestelmää lisäten kaliumin eritystä 
(Ellison ja Loffing 2009). Tiatsidit lisäävät kalsiumin 
takaisinimeytymistä, koska solunsisäisen natriumin 
määrän väheneminen tubulussolussa johtaa natrium-
kalsiumvaihdon lisääntymiseen basolateraalisessa 
membraanissa. Siten kalsiumin eritys virtsaan vähe-
nee erityisesti pitkäaikaisessa tiatsidihoidossa (Lam-
berg ja Kuhlback 1959, Grieff ja Bushinsky 2011). Tiat-
sididiureetteja voidaankin käyttää hyperkalsiuriaan 
liittyvien virtsatiekivien estohoidossa (Ott ym. 2008, 
Zaheer ym. 2016). 

Tiatsidit, luuntiheys ja murtumien ilmaantuminen
Kohorttitutkimuksissa tiatsidien käyttö on yhdistet-
ty suurentuneeseen luuntiheyteen sekä miehillä että 
naisilla (Wasnich ym. 1983, Bauer ym. 1993, Morton 
ym. 1994, Glynn ym. 2009). Suurimmassa osassa ko-
horttitutkimuksista tiatsidien käyttäjillä on todettu 
suurentunut luuntiheys lääkettä käyttämättömiin 
verrattuna (LaCroix ym. 1990, Sigurdsson ja Franz-
son 2001, Lau ym. 2006, Hill ym. 2008, Olmos ym. 
2010, Solomon ym. 2011, Javed ym. 2012), joskaan kai-

kissa tutkimuksissa ero ei ole ollut tilastollisesti mer-
kitsevä (Adland-Davenport ym. 1985; Ooms ym. 1993). 
Lisäksi yhdessä kohorttitutkimuksessa raportoitiin 
vuosittain alentunut reisiluun kaulan luuntiheys, 
mutta lääkettä käyttämättömillä luuntiheys pienen-
tyi kuitenkin vielä enemmän kuin tiatsidiryhmällä 
(Solomon ym. 2016). Vaikka kohortti- ja satunnaiste-
tuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa saatujen tulos-
ten perusteella luuntiheys yleisesti ottaen vahvistui 
tiatsidien käyttäjillä, murtumariskin osalta tuloksissa 
on ristiriitaisuutta (Giles ym. 1992, Cauley ym. 1993, 
Guo ym. 1998, LaCroix ym. 2000, Peters ym. 2010, 
Butt ym. 2012, Song ym. 2012, Ruths ym. 2015, Paik 
ym. 2016). Tätä on osin selitetty sillä, että tiatsideja 
on aloitettu verenpaineen hoitona etenkin niille po-
tilaille, joilla on jo lähtökohtaisesti suurempi murtu-
mariski (Kruse ym. 2016). Lisäksi monissa, joskaan ei 
kaikissa, kohorttitutkimuksissa on tullut esille, että 
tiatsididiureetit voivat estää murtumia etenkin vaih-
devuosi-iän ohittaneilla naisilla eli suurimmassa ris-
kissä olevalla väestönosalla. Yli vuoden pituisen hoi-
don on osoitettu liittyvän alentuneeseen murtuma-
riskiin (Schoofs ym. 2003), mutta hoidon alkuun voi 
liittyä kohonnut murtumariski (Torstensson ym. 
2015). Eri verenpainelääkkeitä on verrattu myös kes-
kenään: laajassa kaikkien verenpainelääkkeiden aloit-
tajien kohortissa tiatsididiureettien käytön aloittajil-
la todettiin matalin murtumien ilmaantumistiheys 
(Solomon ym. 2011). Cochrane-katsaus selvitti tiat-
sididiureettien ja lonkkamurtumien yhteyttä analy-
soimalla yhteensä 21 kohortti- ja tapaus-verrokkitut-
kimusta (Aung ja Htay 2011). Katsauksen perusteella 
tiatsidien käyttöön liittyi alentunut lonkkamurtumi-
en riski. Olemme vastikään julkaisseet suomalaisiin 
kotona asuviin Alzheimerin tautia sairastaviin po-
tilaisiin (MEDALZ-tutkimusaineisto) pohjautuvan 
tapaus-verrokkitutkimuksen, jonka mukaan yli kol-
me vuotta jatkunut yhtäjaksoinen tiatsidin käyttö oli 
yhteydessä alentuneeseen lonkkamurtuman riskiin 
(Taipale ym. 2019). Suojavaikutus murtumariskiin hä-
visi noin kuukaudessa käytön lopettamisen jälkeen.

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena 
oli arvioida tiatsidiureettien vaikutusta luuntiheyteen 
ja murtumariskiin aikuisilla pohjautuen satunnais-
tettuihin ja kontrolloituihin lääketutkimuksiin, jotka 
antavat lähtökohtaisesti luotettavampaa tietoa hoi-
tojen tehokkuudesta kuin havainnoivat tutkimukset. 
Tutkimuskysymykset olivat: 1) Vahvistavatko tiatsi-

Taulukko 1. Tutkimuskysymyksen rajaaminen PICO-mallin mukaan selvitettäessä 
tiatsidiureettien vaikutusta luuntiheyteen ja murtumariskiin aikuisilla.

P (potilas, Patient)
I (interventio, Intervention) 
C (vertailuinterventio, Comparator)

O (tulosmuuttuja, Outcome)

Aikuiset (yli 18-vuotiaat)
Tiatsididiureetit
Lume
Aktiivinen kontrollilääkitys
Luun tiheyden muutos
Murtumien ilmaantuminen

PubMed
1 "Sodium Chloride Symporter Inhibitors"[mh] OR thiazides[mh] OR thiazide*[tw]

2 “bone density"[mh] OR "bone density"[tw] OR "bone mineral density"[tw] OR
 "fractures, bone"[mh] OR fracture*[tw]

3 "randomized controlled trial"[pt] OR "controlled clinical trial"[pt] OR "Randomized
 Controlled Trials as Topic"[mh] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[mh] OR
 "Random Allocation"[mh] OR "Double-Blind Method"[mh] OR "Single-Blind
 Method"[mh] OR "clinical trial"[pt] OR "Clinical Trials as Topic"[mh] OR "clinical
 trial"[tw] OR ((singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw] OR non[tw]) AND
 (mask*[tw] OR blind*[tw])) OR non-blind*[tw] OR non-mask*[tw] OR "latin
 square"[tw] OR Placebos[mh] OR placebo*[tw] OR random*[tw]

4 #1 AND #2 AND #3

Cochrane Central Register of Controlled Trials
1 Title, abstract, keywords: "Sodium Chloride Symporter Inhibitors" OR thiazide* AND
 "bone density" OR "bone mineral density" OR fracture*

Taulukko 2. Kirjallisuushakustrategiat tiatsidiureettien aikuisten luuntiheyteen ja murtumariskiin 
liittyvien vaikutusten selvittämiseksi

Mh, mesh, medical subject heading; pt, publication type; tw, text word. 
AND = hakusanat on yhdistetty ja OR = vaihtoehtoiset hakusanat.  
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Reid ym. 2000, Bolland ym. 2007, Giusti ym. 2009) 
oli tutkittu tiatsididiureettien vaikutusta luuntihey-
teen ja neljässä murtumariskiin (LaCroix ym. 2000, 
Bolland ym. 2007, Peters ym. 2010, Puttnam ym. 
2017) (Taulukko 3). Satunnaistamiseen ja sokkout-
tamiseen liittyvän harhan todennäköisyys oli matala 
noin puolessa katsaukseen sisällytetyistä tutkimuk-
sista, ja noin puolessa sokkouttamisen tai satunnais-
tamisen onnistumista ei voinut arvioida annettujen 
tietojen perusteella (Taulukko 4). 

Kaikissa tutkimuksissa tutkimuspopulaatio koos-
tui vähintään yli 52-vuotiaista. Useimmissa tutki-
muksissa tutkittiin tiatsidien vaikutusta pelkästään 
postmenopausaalisilla naisilla. Alkuperäisinä tutki-
musaiheina tutkimuksissa olivat 1) tiatsidien vaikutus 
luuston tiheyteen (LaCroix ym. 2000, Reid ym. 2000, 
Bolland ym. 2007, Giusti ym. 2009), 2) iäkkäiden ko-
honneen verenpaineen hoito ja luuntiheys (Giles ym. 
1992) sekä 3) kohonneen verenpaineen hoidon ennus-
tevaikutukset (Wasnich ym. 1995, Peters ym, 2010, 
Puttnam ym. 2017).

Tiatsididiureetit ja luuntiheys
Yleisin luuntiheyden mittausmenetelmä oli kaksi-
energiainen röntgenabsorptiomenetelmä eli DXA, 
mutta myös kaksi- ja yksienergiaista gammasäteen 
absorptiomenetelmää (DPA ja SPA) käytettiin. Luun-
tiheyden mittauskohtien lukumäärä tutkimuksissa 
vaihteli yhdestä kuuteen, ja mittauksia tehtiin koko 
vartalosta, selkärangasta, lannerangasta, lonkasta, 
reisiluun kaulasta, jaloista, kantaluusta, kyynärvar-
ren tai värttinäluun keskiosasta ja (ultra-) distaalisesta 
kyynärvarresta tai värttinäluusta.

Kaikissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutki-
muksissa, joissa mitattiin luuntiheyttä, saatiin vähin-
tään yhdestä mittauskohdasta tulokseksi tilastolli-
sesti merkitsevästi suurempi tai suurentunut luun-
tiheyden arvo tiatsidien käyttäjillä verrattuna läh-
tötilaan tai lume-/kontrollilääkettä käyttäneisiin. 
Lisäksi tutkimuksessa, jossa verrattiin indapamidia, 
alendronaattia sekä indapamidin ja alendronaatin 
yhteiskäyttöä osteoporoosia ja hyperkalsiuriaa sai-
rastavilla naisilla, havaittiin indapamidin ja alendro-
naatin yhdistelmän nostavan luuntiheyttä lanneran-
gassa enemmän kuin alendronaatin yksinään, vaikkei 
indapamidi yksinään nostanut luuntiheyttä yhden 
vuoden seurannassa (Giusti ym. 2009).

Tiatsididiureetit ja murtumat
Tiatsidien vaikutus murtumariskiin raportointiin 
neljässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-

sessa (LaCroix ym. 2000, Bolland ym. 2007, Peters 
ym. 2010, Puttnam ym. 2017). HYVET-tutkimuksessa 
verrattiin verenpaineen hoitoa indapamidi-pohjaisel-
la lääkityksellä lumehoitoon vähintään 80-vuotiailla 
potilailla, ja pääasiallisena päätetapahtumana oli lää-
kityksen vaikutus aivohavereihin (Beckett ym. 2008). 
Sekundaarianalyysin mukaan indapamidiryhmässä 
oli 42 prosenttia matalampi murtumariski verrattu-
na lumeryhmään (Peters ym. 2010). Keskimäärin 2,1 
vuoden seurannan jälkeen suurin osa lääkeryhmän 
potilaista käytti indapamidin lisäksi ACE-estäjä pe-
rindopriilia. ALLHAT-tutkimuksessa verrattiin tiat-
sidin kaltaista diureettia klooritalidonia, kalsiumsal-
paaja amlodipiinia ja ACE-estäjä lisinopriilia sydänta-
pahtumien ehkäisyssä verenpainepotilailla (Furberg 
ym. 2002). Sekundaarianalyysin mukaan klooritali-
doni pienensi lantio- ja lonkkamurtumien riskiä 21 
prosenttia verrattuna yhdistettyihin amlodipiini- ja 
lisinopriiliryhmiin keskimäärin 4,9 vuoden seuran-
nassa (Puttnam ym. 2017). 

ALLHAT- ja HYVET-tutkimusten lisäksi tiatsidi-
en vaikutuksesta murtumariskiin on raportoitu kah-
dessa muussa, paljon pienemmässä, kaksoissokossa 
satunnaistetussa tutkimuksessa. Reidin ym. (2000) 
tutkimuksessa oli päätetapahtumana luuntiheys, 
mutta sen jatkoseurantatutkimuksessa raportoitiin 
myös hydroklooritiatsidin vaikutus murtumiin (Bol-
land ym. 2007). Ensimmäisen murtuman riski pie-
neni 31 prosenttia, mutta ei tilastollisesti merkitse-
västi. LaCroix:n ym. (2000) tutkimus selvitti kahden 
eri hydroklooritiatsidiannoksen vaikutusta luunti-
heyteen verrattuna lumeeseen kolmen vuoden seu-
rannassa ja raportoi myös murtumien määrät. Mur-
tumien määrässä ei ollut merkittävää eroa ryhmien 
välillä. HYVET- ja Reid ym. (2000) tutkimusten rajoi-
te on se, että murtumien ilmaantuvuutta selvitettiin 
kullakin seurantakäynnillä tehdyllä kyselyllä, joskin 
kyselyssä esiin tulleet murtumaepäilyt pyrittiin var-
mistamaan sairauskertomuksista ja kuvantamistut-
kimuksista (Taulukko 4).

Murtumameta-analyysin tulokset
Teimme meta-analyysin tiatsidien vaikutuksesta 
murtumiin perustuen satunnaistettuihin ja kont-
rolloituihin lääketutkimuksiin. Analyysiin otettiin 
mukaan kaikki neljä alkuperäisartikkelia (LaCroix 
ym. 2000, Bolland ym. 2007, Peters ym. 2010, Putt-
nam ym. 2017), joissa raportoitiin murtumien mää-
rä. LaCroix:n tutkimuksessa käytettiin kahta eri hyd-
roklooritiatsidiannosta (LaCroix ym. 2000). Pääana-
lyysissa käytettiin 25 mg annoksen tuloksia, mutta 

Kuvassa 1. Kaksi kirjoittajaa (EL ja JR) luki löydetty-
jen artikkelien tiivistelmät toisistaan riippumatta. Jos 
tiivistelmästä ei saatu riittävästi tietoa, hankittiin al-
kuperäiset artikkelit, joiden perusteella tehtiin lopul-
linen valinta koko työryhmän yhteisellä päätöksellä 
järjestelmälliseen katsaukseen valittujen artikkelien 
arviointiin tarkoitettujen kriteerien mukaan (Guyatt, 
1993). Löydettyjen artikkelien kirjallisuusviitteet käy-
tiin myös läpi aiheeseen liittyvien tutkimusten löy-
tämiseksi. Tähän järjestelmälliseen kirjallisuuskatsa-
ukseen sisällytettyjen artikkeleiden laatu arvioitiin 
Cochrane Collaborationin harhan arviointikriteeris-
töllä (Higgins ym. 2011).

Meta-analyysi 
Meta-analyysi tiatsidien vaikutuksesta murtumiin 
toteutettiin Stata MP 14.1 -ohjelmistolla. Tutkimus-
ten heterogeenisyyttä arvioitiin I²-statistiikan avulla 
sekä yksittäisten tulosten estimaattien silmämääräi-
sellä vertailulla tutkimusten pienen määrän vuoksi 

(tällöin I² on harvoin merkitsevä tilastollisen voiman 
ollessa riittämätön (von Hippel ym. 2015). Analyysit 
tehtiin satunnaisvaikutusten (random effects) mallilla 
otoskoolla painottaen, sillä vaikka heterogeenisyyttä 
ei I2-statistiikan tai silmämääräisen tarkastelun pe-
rusteella ollut havaittavissa, interventiot poikkesivat 
jonkin verran toisistaan. 

TULOKSET
Tiatsidien vaikutuksia luuntiheyteen ja murtumi-
en ilmaantumiseen koskevat tutkimukset
Kirjallisuushauissa löytyi kahdeksan satunnaistettua, 
kontrolloitua tutkimusta, jotka täyttivät Taulukon 1. 
PICO-kriteerit (Giles ym. 1992, Wasnich ym. 1995, 
LaCroix ym. 2000, Reid ym. 2000, Bolland ym. 2007, 
Giusti ym. 2009, Peters ym. 2010, Puttnam ym. 2017). 
Yhdestä tutkimuksesta oli tehty kaksi julkaisua eli 
alkuperäistutkimus ja sen jatkoseuranta (Reid ym. 
2000, Bolland ym. 2007). Tutkimuksista kuudessa 
(Giles ym. 1992, Wasnich ym. 1995, LaCroix ym. 2000, 

Kuva 1. Kaavio kirjallisuushakuprosessista selvitettäessä tiatsidiureettien vaikutusta luuntiheyteen 
ja murtumariskiin aikuisilla.

Haku PubMed ja Cochrane 
Central Register of Controlled 
Trials -tietokannoista (n = 101)

Kaksoiskappaleiden  
poisto (n = 24)

Perusteellisempaan  
tarkasteluun (n = 77)

Analysoitavat  
(n = 8)

Kieli muu kuin englanti (n = 5)
Kokoteksti ei saatavilla (n = 1)
Kongressiabstrakti (n = 9)
Ei tiatsidien käyttöä (n = 7)
Ei alkuperäistutkimus (n = 12)
Väärä tutkimustyyppi (n = 22)
Aiemmin julkaistun tutkimuksen  
   jatkoanalyysi (n = 2)
Halutut sisäänottokriteerit puuttuivat /  
   väärä päätetapahtuma (n = 11)
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Taulukko 3. Yhteenveto järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen valituista satunnaistetuista 
kontrolloiduista tiatsidi-tutkimuksista.

Tutkimus

Reid ym. 2000 

Bolland
ym. 2007
(Reid ym. 2000 tut-
kimuksen jatko) 

Giusti ym. 2009

Peters
ym. 2010
(HYVET-tutkimuk-
sen sekundaaria-
na-lyysi)

Giles ym. 1992 

Populaatio

Postmenopausaaliset 
naiset (<75-v.).
Ei osteoporoosia sai-
rastavia.

Postmenopausaaliset 
naiset (<75-v.).
Ei osteoporoosia sai-
rastavia.

Osteoporoosia sairas-
tavat (52–79-v.) naiset, 
joilla hyperkalsiuria.

Verenpainetautia sai-
rastavat (≥ 80-v.), joista 
61 % naisia.
Osteoporoosia sai-
rastavien osuus tunte-
maton.

Verenpainetautia sai-
rastavat (52–80-v.), 
joista 16 % naisia.
Osteoporoosia sai-
rastavien osuus tunte-
maton.

Ryhmät

50 mg hydroklooritiat-
sidi (n = 92)
Lume (n = 93)
Tutkimuksen kesto 2 
vuotta.

50 mg hydroklooritiat-
sidi (n = 57)
Lume (n = 65)
Tutkimuksen kesto 4 
vuotta.

70 mg alendronaatti 
(n = 27)
2,5 mg indapamidi 
(n = 24)
70 mg alendronaatti 
+ 2.5 mg indapamidi 
(n = 26)
Tutkimuksen kesto yksi 
vuosi.

1,5 mg indapamidi ± 
2–4 mg perindopriili (n 
= 1 933)
Lume (n = 1 912)
Tutkimuksen kesto 
keskimäärin 2,1 vuotta.

50 mg hydroklooritiat-
sidi (n = 15)
10 mg nitrendipiini x  
2 (n = 17). Tutkimuksen 
kesto sokkoutettuna  
8 vk + 52 vk sokkout-
tamattona

Luun tiheyden muutos

DXA-mittaus 2 vuoden 
kuluttua. 
- Koko vartalo: + 0,8 % (LV 
0,3–1,3; p < 0,0001)
- Alaraajat: + 0,9 % (LV 
0,2–1,7; p < 0,0001)
- Distaalinen kyynärvarsi: + 
1,7 % (LV 0,1–3,2; p = 0,04)
- Kyynärvarren keskiosa: + 
1,2 % (LV 0,2–2,2; p = 0,02)

DXA-mittaus 4 vuoden 
kuluttua
- Koko vartalo: + 0,9 % (p 
< 0,001)
- Alaraajat: + 1,0 % (p < 
0,002)
- Distaalinen kyynärvarsi: + 
1,4 % (p < 0,04)
- Kyynärvarren keskiosa: + 
1,1 % (p < 0,04)
- Lannerangan ja reisiluun 
kaulan tulokset eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä 
kumpanakaan mittaus-
ajankohtana

DXA-mittaus vuoden 
kuluttua.
Indapamidi
-Lanneranka: 1,0 % 
-Reisiluun kaula: -0,3 %
-Lonkka: -0,4 %
Alendronaatti
-Lanneranka : +5.8 %, (p 
< 0.001)
-Reisiluun kaula : +3.9 %, 
(p = 0.018) 
-Lonkka: +2 %, (p = 0.006) 
Alendronaatti + indapamidi
-Lanneranka  +8.2 %, (p 
< 0.001) 
-Reisiluun kaula: +4.9 %, (p 
= 0.007)
-Lonkka:  +2.9 %, (p = 
0.004)

-

DPA-mittaus
Lonkka:
-23 viikkoa hoidon aloituk-
sesta: + 5,6 % (p ≤ 0,05)
-52 viikkoa hoidon aloituk-
sesta: + 6,0 % (p ≤ 0,05)

Murtumariski

-

31 % pienempi riski
ensimmäiselle
murtumalle
(RR 0,69, LV 0,17–1,8; 
p = 0,6)

-

Kun ikä, sukupuoli ja 
aikaisempi
beetasalpaajien käyttö
vakioitiin,
murtumariski aleni 42 
% (RR 0,58, LV 0,33–
1,00; p = 0,0498

Tutkimus

Wasnich ym. 1995

LaCroix ym. 2000 

Puttnam ym. 2017
(ALLHAT-tutkimuk-
sen sekundaari-
analyysi)

Populaatio

Postmenopausaaliset 
naiset (≥60-v.).
Osteoporoosia sai-
rastavien osuus tunte-
maton.

Perusterveet (60–79-
v.), joista 64 % naisia.
Ei osteoporoosia sai-
rastavia.

Verenpainetautia  
sairastavat (≥55-v.), 
joista 43 % naisia.
Osteoporoosia 
sairastavien osuus  
tuntematon.

Ryhmät

12,5–25 mg klooritali-
doni (n = 43) 
Lume (n = 70)
Tutkimuksen kesto 5 
vuotta, lääkehoidon 
kesto keskimäärin 2,6 
vuotta ja luuntiheysmit-
tausten väli keskimää-
rin 4,3 vuotta (vain 54 
% naisista käytti lääket-
tä jatkuvasti mittausten 
välissä).

12,5 mg hydrokloori-
tiatsidi (n = 108)
25 mg hydroklooritiat-
sidi (n = 107)
Lume (n = 105)
Tutkimuksen kesto 3 
vuotta.

12,5-25 mg klooritali-
doni (n = 15 255)
2,5-10 mg amlodipini (n 
= 9 048)
2 to 8 mg doksatsosii-
ni (n = 9 061)
10-40 mg lisinopriili (n 
= 9 054)
Doksatsoniini-hoito 
keskeytettiin, eikä se 
ole mukana murtuma-
analyysissä
Tutkimuksen kesto 8 
vuotta (keskimäärin 
4,9 vuotta) + 5 vuotta 
rekisteriseurantaa.

Luun tiheyden muutos

SPA-mittaus
-Kantaluu: + 0,44 % vuosit-
tain (p = 0,024)
-Distaalinen värttinäluu: + 
1,51 % vuosittain (p = 0,017)
-Proksimaalinen värtti-
näluu: - 0,32 % vuosittain 
(p = 0,048)

DXA-mittaus
12.5 mg hydroklooritiatsidi:
Selkäranka 6 kk kuluttua: 
+ 0,59 % (LV -0.22–1.41;
p = 0,005), 3 v. kuluttua 
ei enää tilastollisesti mer-
kitsevä
Lonkka 3 v. kuluttua: + 0,79 
% (LV -0,12–1,71; p = 0,03)
25 mg hydroklooritiatsidi:
Selkäranka 6 kk kuluttua: 
+ 1,04 % (LV 0,22–1,86; P 
= 0,005),
3 v. kuluttua ei enää tilas-
tollisesti merkitsevä
Lonkka 3 v. kuluttua: + 
0,92 % (LV -0,001–1,85; p 
= 0,03)
Koko vartalo: Ei tilastolli-
sesti merkitseviä eroja ryh-
mien välillä

-

Murtumariski

-

Murtumariskistä ei 
eroa ryhmien välillä 
(11/108 murtumaa 12,5 
mg ryhmässä, 12/107 
25 mg ryhmässä, 
9/105 lumeryhmässä)

Klooritalidonin käyttö 
alensi murtumariskiä 
amlodipiiniin ja lisino-
priiliin verrattuna (RR 
0,79, LV 0,63–0,98, p 
= 0,04) sokkoutetun 
tutkimuksen aikana, 
muttei avoimen rekis-
teriseurannan aikana 
(RR 0,87, LV 0,74–1,03; 
p = 0,10)

Tutkimukset, joissa luun tiheyden muutos on ilmaistu prosentuaalisena kasvuna (+) tai heikkenemisenä (-) verrattuna lume-/kontrolliryhmään

Tutkimukset, joissa luun tiheyden muutos on ilmaistu prosentuaalisena kasvuna (+) tai heikkenemisenä (-) verrattuna alkumittaukseen. 
Tilastollinen merkitsevyys on kuitenkin laskettu lume-/kontrolliryhmään verrattuna

DXA, kaksienerginen röntgenabsorptiomenetelmä; DPA, kaksienerginen gammasäteen absorptio-
menetelmä; LV, 95 % luottamusväli; SPA, yksienerginen gammasäteen absorptiomenetelmä.
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teimme herkkyysanalyysit myös 12,5 mg:n aineistolla. 
Tiatsididiureetin käyttäjillä oli pienempi suhteellinen 
murtumariski (RR 0,75, 95 % LV 0,63–0,90 (Kuva 2). 
Tiatsididiureettiryhmän absoluuttinen murtumariski 
oli 0,5 prosenttiyksikköä (95 % LV 0,2–0,8; p=0,002) 
pienempi kuin vertailuryhmän. Suojavaikutus oli ha-
vaittavissa myös silloin kun meta-analyysiin sisälly-
tettiin LaCroix:n (2000) tutkimuksesta pienemmän 
tiatsidiannoksen ryhmä. Murtumariskituloksia tul-
kitessa on syytä ottaa huomioon, että tutkimusten 
määritelmät raportoiduille murtumille vaihtelivat 
tutkimusten välillä. ALLHAT-tutkimuksessa rapor-
tointiin vain lonkka- ja lantiomurtumat (Puttnam 
ym. 2017), kun taas muissa tutkimuksissa otettiin 
huomioon myös lievempiä murtumia. Vaikka HY-
VET-tutkimuksessa raportoitiin kaikki murtumat, 
oli siinäkin valtaosa murtumista lonkka- ja lantio-
murtumia, joten ALLHAT- ja HYVET-tutkimukset 
eivät murtumapaikan raportoinnin osalta eroa suu-
resti toisistaan (Peters ym. 2010, Puttnam ym. 2017). 
Suurin osa meta-analyysin murtumatapauksista ker-
tyi näistä kahdesta tutkimuksesta (Peters ym. 2010, 
Puttnam ym. 2017). ALLHAT-tutkimuksessa kont-
rolliryhmänä oli yhdistetty amlodipiini- ja lisinoprii-
liryhmä ja muissa meta-analyysin tutkimuksissa oli 
lumekontrolli. 

POHDINTA
Satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista te-
kemämme järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen 
perusteella tiatsididiureettien käyttäjillä luuntihe-
ys on suurentunut verrattuna lähtötilaan tai lume-/
kontrollilääkettä käyttäneisiin. Suurin osa systemaat-
tiseen kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksis-
ta koski vaihdevuosi-iän ohittaneita naisia, mikä tulee 
ottaa huomioon tulosten yleistettävyyttä pohdittaes-
sa. Luuntiheyden muutosta selvittäneissä tutkimuk-
sissa oli käytetty pääsääntöisesti hydroklooritiatsidia, 
joten tutkimusten tulokset ovat yleistettävissä suo-
malaiseen hoitokäytäntöön. Tutkimusten hoito- ja 
seuranta-ajat vaihtelivat, ja myös luuntiheyden mitta-
uskertoja oli vaihtelevasti. Lisäksi tutkimuksissa käy-
tettiin eri menetelmiä luuntiheyden mittaamiseen 
(DXA-, DPA- ja SPA-mittaukset). Raportoidut luun-
tiheyden muutokset olivat kuitenkin suurin piirtein 
samaa suuruusluokkaa riippumatta siitä, millä me-
netelmällä luuntiheyttä mitattiin. Yhdessä tutkimuk-
sessa osoitettiin alendronaatin ja indapamidin yhteis-
käytön nostavan luuntiheyttä enemmän kuin pelkän 
alendronaatin (Giusti ym. 2009). Tässä tutkimuksessa 
potilaina olivat osteoporoosia sairastavat naiset, joilla 
oli myös hyperkalsiuria, joten tuloksia ei voi yleistää 
muihin osteoporoosipotilaisiin.

Kuva 2. Meta-analyysi tiatsididiureettien vaikutuksesta murtumien ilmaantumiseen. Vinoneliön lävistävä 
katkoviiva kuvaa kokonaisvaikutusta, ja sen leveys yhdistettyä 95 prosentin luottamusväliä. Suora pysty-
viiva kuvaa tasoa, jossa tiatsididiureettien käytöllä ei ole vaikutusta.

Taulukko 4. Arvio harhan määrästä järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen 
valituissa tiatsidi-tutkimuksissa.

Matala = matala harhan riski; ? = epäselvä, harhan riskiä ei voitu arvioida.

Tutkimus

Giles ym. 1992

Wasnich ym. 
1995

LaCroix ym. 
2000

Reid ym. 2000

Bolland ym. 
2007 (Reid 
ym. 2000 
tutkimuksen 
jatko)

Giusti ym. 
2009

Peters ym. 
2010 (HYVET-
tutkimuksen 
sekundaari-
analyysi)

Puttnam ym. 
2017 (ALLHAT-
tutkimuksen 
sekundaari-
analyysi)

Mukana 
meta-analyy-
sissä

Ei

Ei

Murtumat, 
luuntiheys

Luuntiheys 

Murtumat

Ei

Murtumat

Murtumat

Satunnaista-
minen

?

Matala

Matala

?

?

?

Matala

Matala

Ryhmiinjaon 
naamiointi

?

Matala

Matala

Matala

Matala

?

Matala

?

Potilaiden ja 
henkilökun-
nan sokkout-
taminen
?

Matala

Matala

Matala

Matala

?

Matala

Matala

Tulosmittauk-
sen sokkout-
taminen

?

?

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala

Tulostapah-
tumaa koske-
va puuttuva 
tieto
?

?

Kyllä (kysytty 
vain niiltä, jot-
ka tulivat kul-
lekin seuranta-
käynnille)

?

Kyllä (kysytty 
vain niiltä, jot-
ka tulivat kul-
lekin seuranta-
käynnille)

Matala

Kyllä (kysytty 
vain niiltä, jot-
ka tulivat kul-
lekin seuranta-
käynnille)

Matala

Valikoiva 
raportointi

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala

Matala
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Satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksis-
ta tekemämme meta-analyysin perusteella tiatsidit 
pienensivät suhteellista murtumariskiä 25 prosent-
tia ja absoluuttista murtumariskiä 0,5 prosenttia. Ko-
honneella verenpaineella voi olla itsessään sekoitta-
vaa vaikutusta tuloksiin, sillä se saattaa laskea luunti-
heyttä (Cappuccio ym. 1999). Meta-analyysiin eniten 
murtumatapauksia tuoneet HYVET- ja ALLHAT-tut-
kimukset olivat nimenomaan verenpainepotilaiden 
ennusteeseen keskittyviä tutkimuksia (Peters ym. 
2010, Puttnam ym. 2017). Meta-analyysin tuloksia ei 
voi siten yleistää potilaisiin, joilla ei ole verenpaine-
tautia. Lisäksi näissä kahdessa suuressa tutkimukses-
sa käytettiin tiatsidin kaltaisia lääkkeitä indapamidia 
ja klooritalidonia, eikä Suomessa yleisimmin käytet-
tyä hydroklooritiatsidia. Lisäksi osassa tutkimuksia 
käytetty hydroklooritiatsidin annos (50 mg) on ko-
honneen verenpaineen hoidossa nykysuosituksiin 
nähden korkea, etenkin iäkkäillä (Kohonnut veren-
paine. Käypä hoito -suositus 2014). Meta-analyysim-
me satunnaistetut tutkimukset ja Cochrane-katsa-
uksen ulkomaalaiset havainnoivat tutkimukset ovat 
kuitenkin hyvin samansuuntaisia vastikään julkaise-
mamme suomalaisiin Alzheimerin tautia sairastaviin 
potilaisiin pohjautuvan tapaus-verrokkitutkimuksen 
kanssa. Hydroklooritiatsidin käyttö oli yhteydessä 17 
prosenttia pienempään matalaenergisen murtuman 
riskiin, ja yli kolme vuotta jatkunut yhtäjaksoinen 
käyttö oli yhteydessä 23 prosenttia pienempään ma-
talaenergisen murtuman ja 32 prosenttia pienempään 
lonkkamurtuman riskiin (Taipale ym. 2019). 

Luuntiheyden nousua on raportoitu lähes kaikis-
sa luuntiheyttä mitanneissa kohorttitutkimuksissa. 
Vaikka suurimmassa osassa yksittäisistä kohorttitut-
kimuksista ei havaittu tilastollisesti merkitseviä ero-
ja murtumariskissä tiatsideja käyttäneiden ja kont-
rolliryhmän välillä, todettiin kohortti- ja tapaus-ver-
rokkitutkimuksista tehdyssä Cochrane-katsauksessa 
tiatsidien käyttöön liittyvän 24 prosenttia pienempi 
lonkkamurtumien suhteellinen riski (Aung ja Htay 
2011). Näin ollen havainnoivien ja satunnaistettujen 
tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia ja -vah-
vuisia vahvistaen löydöksen merkittävyyttä.

Meta-analyysin tuloksia ei voi yleistää osteoporoo-
sia sairastaviin potilaisiin, sillä murtumariskiä selvit-
tävissä tutkimuksissa ei raportoitu osteoporoosipoti-
laiden osuutta (HYVET- ja ALLHAT-tutkimukset) tai 
heidät oli suljettu pois tutkimuksista. Sellaista kont-
rolloitua lääketutkimusta, jossa olisi annettu tiatsidi-
diureetteja nimenomaan murtumien ehkäisemiseksi, 
ei ole toistaiseksi tehty. Kohortti- ja tapaus-verrok-

kitutkimuksiin pohjautuen on arvioitu, että tiatsidi-
en vaikutus murtumariskiin korkean murtumaris-
kin omaavilla potilailla saataisiin selvitettyä yhdellä 
satunnaistetulla kontrolloidulla lääketutkimuksella, 
jossa olisi vähintään viiden vuoden seuranta ja 7 000 
henkilövuotta (Menzies ym. 1995). Vaikka tiatsideilla 
näyttää olevan tunnetun suotuisan verenpaine- ja en-
nustevaikutuksen lisäksi myös luuntiheyttä nostava 
ja murtumariskiä vähentävä vaikutus iäkkäillä poti-
lailla, täytyy verenpainelääkettä valittaessa luonnolli-
sesti huomioida myös tiatsidien tunnetut haitat, ku-
ten diabetesriskin lisääntyminen, uraattipitoisuuden 
nousu, ortostaattinen hypotensio, hypokalemia ja hy-
ponatremia, johon voi liittyä suurentunut murtuma-
riski (Upala ja Sanguankeo 2016) sekä tuoreimpana 
löydöksenä väestötutkimuksissa havaittu assosiaatio 
ei-melanoomatyyppisen ihosyövän riskin lisääntymi-
seen (Pottegard ym. 2017, Pedersen ym. 2018).

Kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä saa-
tiin tukea oletukselle, että tiatsididiureettien käyttö 
suurentaa luuntiheyttä ja pienentää murtumariskiä. 
Verenpainetaudin hoidossa tiatsidien murtumaris-
kiä pienentävä vaikutus tuo lisähyötyä etenkin iäk-
käille potilaille.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tiatsididiureetit ovat vanha ja edelleen käyttökelpoi-
nen lääkeryhmä kohonneen verenpaineen hoidossa. 
Satunnaistettujen tutkimusten jälkikäteisanalyysei-
hin perustuen tiatsididiureetit vaikuttaisivat vahvis-
tavan luuntiheyttä ja pienentävän murtumariskiä, 
mikä tulisi ottaa huomioon verenpainelääkettä va-
littaessa. Koska tiatsidien murtumavaikutuksista ra-
portoivat tutkimukset on tehty pääosin verenpaine-
tautia sairastavilla, ei tiatsideja voida kuitenkaan suo-
sitella normotensiivisten potilaiden murtumariskin 
pienentämiseen.
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Thiazide diuretics exert their antihypertensive ef-
fect by inhibiting the reabsorption of sodium and 
chloride in kidneys, leading to increases in urinary 
sodium, chloride and water excretion. In addition, 
thiazides decrease urinary calcium excretion while 
increasing that of potassium. Since thiazides reduce 
the excretion of calcium, it has been hypothesized 
that thiazides could exert a beneficial effect on bone 
mineral density and reduce the risk of fractures. We 
conducted a systematic review of randomized con-
trolled trials to determine if thiazide diuretics have 
any beneficial effect on bone mineral density and the 
risk of fractures. We also performed a meta-analy-
sis on the effect of thiazides on the risk of fractures. 
The systematic literature review demonstrated that 
the use of thiazides was associated with an increased 
bone mineral density. A 25% lower risk of fractures 
was demonstrated in the meta-analysis of the stud-
ies with mostly elderly patients. However, hydrochlo-

rothiazide, the most widely used thiazide in Finland, 
was used only in half of the studies included in the 
meta-analysis. Thiazide diuretics are useful in the 
treatment of hypertension, and the lower fracture 
risk is an additional benefit in older patients. How-
ever, one should take into consideration the widely 
recognized adverse effect of thiazides before start-
ing the treatment. Finally, since the studies report-
ing on thiazide use and hip fractures were conduct-
ed in hypertensive patients, the thiazides cannot be 
recommended to prevent fractures in normotensive 
individuals.

Keywords: Thiazide diuretics, calcium excretion, 
hypertension, fractures, bone mineral density
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