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PÄÄKIRJOITUS

Avoin tiede tulee

G

lobalisaatio ja digitalisaatio tuovat aivan uuden avoimuuden tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.
Aivan kuten sosiaalisen kanssakäymisen, kaupan tai viihteen alalla,
myös tieteen saralla tulemme näkemään suuren
muutoksen toimintakulttuurissa, joka johtaa aiempaa avoimempaan tiedon tuottamiseen ja kuluttamiseen.
Tavoitteena on tieteen kehityksen nopeutuminen, tutkimuskäytäntöjen laadun ja läpinäkyvyyden parantuminen ja myös lisääntyvä tutkimuksen
yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus.
Avoimen tieteen ”asiakkaina” ovat tutkijoiden lisäksi julkinen hallinto, poliitikot, yritykset ja elinkeinoelämä, mutta myös niin sanotut tavalliset kansalaiset.
Tutkijoiden kohdalla avoin tiede vaatii toimintatapojen muutosta. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden lisäksi myös tutkimusaineistojen ja käytettyjen menetelmien on oltava avoimesti
jaettuja. Se muuttaa ratkaisevasti viimeiset viisikymmentä vuotta vallalla ollutta perinnettä pitää
tausta-aineistot itsellä ja julkaista tulokset vain tieteellisissä lehdissä, joissa ne saavuttavat lähinnä toiset saman alan tutkijat.
Hallinnolliselle ja poliittiselle päätöksen teolle
avoin tiede ja tieto tarjoavat hyvän pohjan. Esimerkiksi väestön terveystietojen laaja käyttö vaikkapa
alueellisten terveyserojen tunnistamisessa auttaa
© Suomen Farmasialiitto ry

90

© DOSIS

n:o

kohdentamaan terveydenhuollon resursseja ja palvelujen kehittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla. Siitä olisi oiva apu vaikkapa sote-uudistuksen
toteuttamiseen, ja se saattaa synnyttää myös uutta
yritystoimintaa.
Kansalaisten osallisuus avoimeen tieteeseen
on mielenkiintoinen kokonaisuus. Tällä hetkellä on valitettavasti vallalla tutkitun tiedon vahva
kyseenalaistaminen ja tieteen sijoittaminen ”tarinaksi muiden tarinoiden joukkoon”. Tähän kosmologi Kari Enqvist on osuvasti todennut, että ”nekin,
jotka pitävät tiedettä vain yhtenä suurena tarinana, nousevat aamulla varmasti bussiin, eivät kurpitsavaunuihin”. Kansalaisten luottamus tutkittuun
tietoon ja sen tuomiin hyötyihin pitää palauttaa.
Avoin tiede tarjoaa siihen uudenlaisen mahdollisuuden.
Vielä uudempi näkökulma kansalaistieteeseen on
ajatus jokaisen mahdollisuudesta osallistua tieteen
tekoon. Aivan kuten ihmiset jakavat ylimääräisiä
huoneita matkailijoiden käyttöön AirBnB:n avulla, he voisivat jakaa tietojaan ja ajatteluaan tieteen
hyväksi avoimilla tieteen alustoilla. Hurja ajatus,
mutta kuka olisi kymmenen vuotta sitten kuvitellut, miten viihteen tuottaminen ja kuluttaminen on
muuttunut avoimissa ympäristöissä.
Yritysten ja elinkeinoelämän osalta avoin tiede
yhdistyy avoimen innovaation käsitteeseen. Siinä
innovaatiotoiminta on avointa kaikille halukkail-
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le yrityksille ja yhteisöille, jolloin tieto ja osaaminen kiertävät vapaammin ja muuttuvat tuotteiksi
ja palveluiksi tehokkaammin. Näin synnytetään
uusia markkinoita ja uutta yrittäjyyttä. Avoimessa
innovaatiossa siirrytään kohtuullisen tehottomaksi
osoittautuneesta lineaarisesta teknologian siirrosta
innovaatioekosysteemeihin, joissa tutkijat, yritykset ja julkiset toimivat jakavat osaamista ja ideoita.
Avoin innovaatiotoiminta edellyttää myös innovaatiokäsitteen laajentamista. Innovaatiot eivät
enää ole pelkkiä keksintöjä, jotka muutetaan tuotteiksi erillisissä teknologian siirtoprosesseissa,
vaan ne syntyvät monitieteellisissä ja monialaisissa
yhteiskehittämisen alustoissa, jotka läpäisevät niin
taloudelliset kuin sosiaaliset toimintaympäristöt.
Myös farmasian alan tutkimus ja innovaatiotoiminta hyötyy avoimista toimintaympäristöistä,
vaikka niihin liittyy vielä paljon ratkaisemattomia
teknisiä, oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Esimerkkejä alustoista ja arvoketjuista on kuitenkin
jo olemassa niin meillä kuin muuallakin. Muutos
nykyisiin suljettuihin, siiloutuneisiin toimintamalleihin on valtava, mutta myös välttämätön.

→ Jukka Mönkkönen
Rehtori
Itä-Suomen yliopisto
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Genomin muokkaus on täällä

G

eenitekniikka on kehittynyt nopeasti. Nykyisten niin sanottujen genomin muokkaustekniikoiden, kuten
sinkkisorminukleaasien, TALEnukleaasien ja CRISPR/Cas9:n,
avulla voidaan tehdä kohdennettuja muutoksia
perimään ja muuttaa kasvien ominaisuuksia hyvin
tarkasti. Esimerkiksi soijaöljyn rasvahappokoostumus on saatu huomattavasti terveellisemmäksi
ja riisin ja ohran tautikestävyyttä on parannettu.
Nämä uudet jalostustyökalut ovat erityisesti tarpeen, kun pyrimme vastaamaan maanviljelyn suuriin haasteisiin. Maailman kasvavalle ihmispopulaatiolle on tuotettava riittävästi ruokaa käyttäen
ekonomisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta
hyväksyttäviä keinoja. Tarvitsemme tehokasta ja
innovatiivista kasvinjalostusta!
Nykyinen EU:n geenitekniikkalainsäädäntö
perustuu käytettyjen menetelmien sääntelyyn.
Lainsäädäntö on jäämässä auttamattomasti jälkeen teknologioiden kehittyessä. Varsinkin näiden
uusien kasvinjalostustekniikoiden kohdalla olemme tilanteessa, jossa niiden sääntelystä ei tällä hetkellä ole varmuutta, vaikka kohdistettuja muutoksia ei pystytä erottamaan luonnossa tapahtuvista
mutaatioista. Tiedeyhteisö on pitkään puhunut
ominaisuuksiin perustuvan lainsäädännön puolesta. Toivottavasti EU:ssa vihdoin tartutaan toimeen
lainsäädännön selkeyttämiseksi! Epävarmassa lainsäädännöllisessä tilanteessa kasvijalostajat eivät ole
© Suomen Farmasialiitto ry
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voineet ottaa uusia tehokkaita työkaluja käyttöönsä ja kehitys hidastuu. Kilpajuoksussa nälän kanssa olisi pystyttävä käyttämään kaikkia turvallisiksi
todettuja keinoja.
Entä sitten ihmisen genomin muokkaaminen?
Erityisesti CRISPR/Cas9- tekniikan mahdollisuudet avaavat suuria toiveita geneettisten sairauksien parantamisesta, kuten tässä numerossa olevassa Novikin ja Wartiovaaran jutussa kerrotaan
sirppisoluanemiasta. Artikkelin Kuva 2 (Sivu 96)
selittää hyvin CRISPR/Cas9 -tekniikan toimintaperiaatteen. Cas9-nukleaasi katkaisee genomin
DNA-kaksoisjuosteen (Kuvassa 2: double strand
brake) tarkasti halutusta kohdasta RNA-molekyylin
(Kuvassa 2: sgRNA) ohjaamana. Solun DNA:n korjausmekanismin avulla saadaan sirppisoluanemiaa
aiheuttava pistemutaatio korjattua (Kuvassa 2: WT).
Menetelmä ei kuitenkaan ole vielä aukoton, vaan
niin sanottuja off-target-muutoksia esiintyy vielä. Niitä ei ihmisen kohdalla voi tietenkään sallia.
Tutkimusta tehdäänkin useissa lääketieteen huippututkimusyksiköissä CRISPR/Cas9-teknologian
lopulliseen toimintakykyyn saattamiseksi.
Vaikka kiinalainen työryhmä ehti jo julkaista
vuonna 2015 tutkimuksen, jossa ihmisen alkiota
muokattiin CRISR/Cas9 tekniikan avulla, on tiedeyhteisö hyvin yksimielinen siitä, että ihmisen
ituradan muokkaamista ei tule vielä tehdä. Tällä
hetkellä keskitytään somaattisten solujen muokkaamiseen – kehitetään parannuskeinoja muun
muassa diabetekselle ja useille punasolutaudeille sekä rokotetta HIV-infektiolle. Samanaikaisesti
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käydään eettistä keskustelua siitä, onko ihminen ja
yhteiskunta jo moraalisesti riittävän vastuullinen
ottaakseen tämän uuden työkalun käyttöön vaikeiden geneettisten sairauksien parantamiseksi. Tarvitaan selkeät pelisäännöt ja ohjeistukset. Tietenkin
myös itse tekniikka täytyy hioa valmiiksi.
Teen itse töitä kasvibiotekniikan parissa, ja olen
tutkinut jo usean vuoden ajan kasvien ja kasvisolujen käyttömahdollisuutta rekombinanttiproteiinien tuottamiseen. Tällä hetkellä menossa on projekti, jossa tavoitteena on tuottaa rokotetta kaloille
tupakan solukkoviljelmässä. Kasvibiotekniikka on
edistynyt huimasti sitten ensimmäisten 1980-luvulla tehtyjen onnistuneiden geeninsiirtojen. Vuonna
2015 geneettisesti muokattuja lajikkeita kasvatettiin
noin 180 miljoonan hehtaarin alueella 28 maassa,
eli suuremmalla alalla kuin koko EU:n viljelypintaala on yhteensä.
Genomin muokkaus on suuren potentiaalinsa
vuoksi tullut jäädäkseen! Pitkällä tulevaisuudessa
genomin muokkaus tulee myös vaikuttamaan lääkehoitojen kehitystarpeisiin. Jotkut sairaudet voidaan parantaa genomin muokkauksella, eikä lääkehoito ole enää tarpeen.
CRISPR/Cas9 teknologiasta kiinnostuneille suosittelen Jennifer Doudnasin Ted talks -esitystä:
https://www.youtube.com/watch?v=TdBAHexVYzc.

→ Anneli Ritala-Nurmi
Johtava tutkija,
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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Genome Editing
Offers Hope
for Sickle Cell
Disease Patients
→ Yuval Novik
Research Scientist
Biomedicum Stem Cell Centre
Research Program Unit, Molecular Neurology
Faculty of Medicine
University of Helsinki
yuval.novik@helsinki.fi

ABSTRACT
In a recent paper, DeWitt (2016) and colleagues optimise a gene editing approach utilising CRISPR/Cas9
in blood stem cells to correct the sickle cell disease
mutation, boosting hope for new gene therapy clinical trials in the near future. In this review we discuss
sickle cell disease: its cause, current treatment, and
recent advances towards a gene therapy cure.

→ Kirmo Wartiovaara
Adjunct Professor
Research Program Unit, Molecular Neurology
Faculty of Medicine
University of Helsinki
Clinical Genetics, Helsinki University Hospital
kirmo.wartiovaara@helsinki.fi

Keywords: Sickle cell disease, haemoglobin, haematopoietic stem cells, gene therapy, CRISPR/Cas9,
genome editing

SICKLE CELL DISEASE AND CURRENT
TREATMENT
Pain crises, anaemia, and frequent infections are
but a few common symptoms of sickle cell disease
(SCD). SCD is a monogenic disease caused by the
autosomal-recessive inheritance of an A→T transversion in the β-globin gene (HBB; Figure 1; Frenette et al. 2007) that affects over 275,000 newborns
every year worldwide, mainly of African descent. As
such, it is a major cause of morbidity and mortality
(Modell et al. 2008).
Although SCD was the first disease to be described
on a molecular level, only one drug is currently
approved by the FDA for its treatment — hydroxyurea. With an excellent safety profile and high effectiveness hydroxyurea is a useful treatment, but it
is not a definitive cure (Platt 2008). The only cure
currently available for SCD is a haematopoietic
stem cell transplant from an unaffected donor, an
expensive and complicated procedure that requires
a perfect donor match and is not free of severe complications (eg graft vs. host disease). Therefore, the
search for alternative therapies for SCD is ongoing.

→ Corresponding author
Kirmo Wartiovaara
kirmo.wartiovaara@helsinki.fi
Biomedicum 1, Stem Cell Centre, Haartmaninkatu
8, 00290 Helsinki, Finland
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Figure 1. The β-globin gene locus on chromosome 11 produces healthy adult haemoglobin (A), or
sickled adult haemoglobin in SCD patients (B). ε globin (in green) is expressed in the first 3 months of
embryonic gestation, after which it is silenced and is replaced by the fetal Gγ and Aγ globins (in blue),
which dominate until about 6 months of age. From then on the adult δ and β globins (in red) make up about
97% of blood haemoglobin content, the rest being residual amounts of fetal haemoglobin. SCD is caused by an
A→T transversion in the β-globin gene, and results in the production of sickled red blood cells.

GENE THERAPY
HERALDS NEW HOPE

ing vectors by the transient expression of targeted
effector nucleases. The correction of the SCD mutation in haematopoietic stem cells (HSC) has been a
much sought after solution to the aforementioned
risks and problems. However, progress has been
hindered by inefficient editing as well as difficulty
targeting true HSCs capable of providing lifelong
production of red blood cells carrying functional
haemoglobin (Genovese et al. 2014).
The CRISPR/Cas9 gene editing system has revolutionised biomedical research. From functional
gene screens, through disease modelling, to targeted editing for therapy, CRISPR allows a new
level of control over the genome (Barrangou et al.
2016). Comprised of a nuclease (Cas9) directed to
a 20 nucleotide target DNA sequence by a single
guide RNA (sgRNA), CRISPR/Cas9 is a convenient
two-component, programmable system for cleaving
the genome. When combined with a DNA oligomer
bearing homology to the targeted locus (termed

Cue gene therapy, a lucrative approach for treating
a monogenic disease caused by the lack of a functional copy of a gene. Ongoing clinical trials utilise lentiviral vectors carrying the HBB gene applied
to patient-derived bone marrow stem cells ex vivo,
which are later used for an autologous transplant
(Makis et al. 2016). The procedure circumvents the
need for a matching donor as well as the risk of
rejection, making it a more practical strategy. Alas,
the use of semi-randomly integrating lentiviruses
poses the risk of insertional mutagenesis, which
could potentially lead to malignant transformation
as in the case of a 2000 clinical trial for X-linked
severe combined immunodeficiency (SCID X-1;
Hacein-Bey-Abina et al. 2008).
Genome editing, the modification of a patient’s
genome in select cells, holds promise to revolutionise medicine. It sidesteps the need for integrat© DOSIS
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Figure 2. Schematic representation of a CRISPR/Cas9 ribonucleoprotein (blue) with a single guide RNA (sgRNA;
purple) targeting the sickle cell disease (SCD) mutation (red), which introduces double stranded breaks
(yellow) in the HBB gene (black); alongside a donor template containing the wildtype sequence with homology
arms (green).

“donor template”), one can take use of one of the
cell’s own DNA damage repair mechanism, homology directed repair (HDR), in which it uses a similar template to rewrite the cleaved site in its own
genome (Figure 2).

mechanisms, notably non-homologous end joining
(NHEJ), are more commonly used by the cell to correct double-stranded breaks, such as the ones introduced by Cas9. NHEJ can result in small insertions
or deletions (indels) that are not corrected based
on the donor template (Ciccia et al. 2010), and the
formation of indels in the HBB gene may disrupt
its translation even further. Another potential risk
is off-target cleavage by Cas9, ie cleavage of sites
not exactly homologous to the intended target
sequence. This could result in harmful mutations
in important genes, such as cancer genes, but is
exceedingly rare (Kim et al. 2016).
To minimise this risk, the researchers elected to
use ribonucleoproteins (RNPs), pre-synthesised
Cas9 proteins complexed with sgRNAs, targeting
the SCD mutation on the HBB gene. The use of
RNPs is preferable to DNA vectors (eg plasmids),
as they do not make use of transgenic DNA. Moreover, RNPs have been shown to have lower off-target activity and cytotoxicity than DNA vectors (Kim
et al. 2014). Overall, off-target activity in predicted
sites showed minimal cleavage, mostly in non-coding regions, demonstrating the safety of the method
employed in this study (DeWitt et al. 2016).
Perhaps the biggest obstacle to efficient, longterm treatment using autologous HSC transplants
is the engraftment of edited, true HSCs, as opposed
to more differentiated progenitors (Genovese et al.
2014). These progenitors do not self-renew over
time, thus preventing the production of sufficient

A CRISPR APPROACH
TO TREATING SCD
In a recent study published in Science Translational
Medicine, DeWitt — working at Jacob E. Corn’s lab
at the University of California, Berkeley — and colleagues (2016) optimised the gRNA and donor template combination, allowing them to achieve correction of up to 25% of alleles in SCD patient HSCs.
Differentiation of these cells to erythrocytes produced red blood cells with significant amounts of
wild type (WT) haemoglobin. Interestingly, the
resulting erythrocytes also showed higher quantities of fetal haemoglobin, a haemoglobin variant
comprised of the β-like γ globin that is expressed
throughout the majority of gestation and is not
affected by the SCD mutation. A similar approach
previously reported by researchers at the University of California, Los Angeles, in collaboration
with Sangamo Biosciences, achieved comparable
results using different targeted nuclease (zinc finger nuclease) and donor template delivery method
(integrase-defective lentivirus; Hoban et al. 2015).
One caveat to the approach taken by the
researchers is the creation of unwanted mutations
caused by Cas9 cleavage. Other DNA damage repair
© Suomen Farmasialiitto ry
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amounts of red blood cells carrying WT haemoglobin. DeWitt et al.’s (2016) in vivo experiments
showed promising results with long term engraftment of the edited human cells in the mouse bone
marrow, spleen, and blood.

do not rely on the arduous HDR, reduce the risk of
unwanted mutations in the HBB gene, and could
potentially be used in vivo utilising non-integrating
viruses, such as the adeno-associated virus (AAV),
to transiently introduce the gene-editing machinery into the bone marrow (Hoban et al. 2016). All
aforementioned methods are expected to begin
clinical trials within the next 5 years, alongside current studies focusing on gene transfer.
In summary, DeWitt (2016) and colleagues
demonstrated that a homology-directed repairbased method using CRISPR/Cas9 ribonucleoproteins and donor template is a viable approach for
the correction of the sickle cell mutation in sickle cell disease patient haematopoietic stem cells ex
vivo. Furthermore, they showed that corrected cells
can be successfully transplanted into mice, where
they engraft and provide long-term reconstitution
of the blood system. Together with similar gene
editing methods, it is expected that gene therapy
trials, and perhaps clinical use for SCD treatment,
will become available within the not-so-distant
future — a long awaited new treatment for an old
disease.

ALTERNATIVE STRATEGIES
Whilst the current study by DeWitt et al. (2016) provides a solid foundation for a gene editing approach
to treating SCD, other methods are currently being
developed. Of particular interest are two strategies
recapitulating naturally occurring hereditary persistence of fetal haemoglobin (HPFH) mutations,
which reverse the silencing of fetal haemoglobin
and allow its production into adulthood (Lettre et
al. 2016). The Orkin and Bauer research laboratories are currently pursuing the deletion of an erythroid-specific enhancer of a transcription factor necessary for fetal haemoglobin silencing known as
BCL11A (Canver et al. 2015). Somewhat similarly,
the Weiss lab is working on a deletion of a repressor binding site in the promoters of the fetal haemoglobin genes: HBG1 and HBG2 (Traxler et al.
2016). These approaches are advantageous as they

TIIVISTELMÄ
→ Yuval Novik
Tutkija
Biomedicumin kantasolukeskus
Molekyylineurologian tutkimusohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
yuval.novik@helsinki.fi

→ Kirjeenvaihto
Kirmo Wartiovaara
kirmo.wartiovaara@helsinki.fi
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Solujen geenimuokkaus sirppisoluanemiassa on
eräs mahdollinen tulevaisuuden hoitomuoto.
DeWittin (2016) työryhmän uusi tutkimus kuvaa
erään CRISPR/Cas9-tekniikan käyttömahdollisuuden. Kuvaamme taudin taustaa, hoitoa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia uusiin terapioihin, jotka
perustuvat geenien käyttöön ja muokkaukseen.

GENOMIEDITOINTI TUO TOIVOA
SIRPPISOLUANEMIAPOTILAILLE

Avainsanat: sirppisoluanemia, hemoglobiini, hematopoieettinen kantasolu, geeniterapia, CRISPR/Cas9,
genomin muokkaus
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TIIVISTELMÄ
European Association of Hospital Pharmacicts (EAHP) julkaisi vuonna 2014 eurooppalaiset sairaalafarmasian lauselmat. Ne tiivistävät EAHP:n jäsenten yhteisen näkemyksen siitä, mitä Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmien tulisi asettaa tavoitteeksi sairaalafarmasian palveluiden tuottamisessa,
sisällössä ja toteuttamisessa. Tässä artikkelissa julkaistaan Suomen Farmasialiiton tekemät suomenkieliset käännökset lauselmista helpottamaan niiden viemistä suomalaisiin käytäntöihin.
Avainsanat: sairaalafarmasia, sairaala-apteekki, eurooppalaiset sairaalafarmasian lauselmat, kliininen
farmasia, lääkitysturvallisuus, koulutus, lääkkeenvalmistus
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JOHDANTO

teella ja kyselykierros uusitaan. Tätä toistetaan,
kunnes päädytään riittävän korkeaan konsensukseen. Lauselmien työstöprosessissa Delphi-kyselykierrosten asiantuntijapaneeli koostui 34 EAHP:n
kansallisesta sairaalafarmasian jäsenjärjestöstä ja
34 potilas- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestöstä.
Lauselmien lopullisesta muodosta ja laajuudesta saavutettiin konsensus Brysselissä järjestetyssä
”European Summit on Hospital Pharmacy” -tilaisuudessa toukokuussa 2014 (European Association of Hospital Pharmacists 2014). Lauselmien
lopullisesta hyväksymisestä äänestettiin siten, että
EAHP:n jäsenmaita edustavien järjestöjen ääniä
painotettiin 50 %, eurooppalaisten potilasjärjestöjen ääniä 25 % sekä mm. lääkäreitä ja sairaanhoitajia edustavien järjestöjen ääniä painotettiin 25 %.
Vain lauselmat, jotka saavuttivat vähintään 85 %:n
”samaa mieltä” - äänestystuloksen, hyväksyttiin
lopulliseen versioon.
Viralliset englanninkieliset lauselmat ja kuvaus
niiden muodostamisprosessista on julkaistu European Journal of Hospital Pharmacy –julkaisusarjan
lokakuun 2014 numerossa (EAHP 2014). Lauselmat
kattavat kaikki sairaala-apteekkien keskeisimmät
toiminnot ja ne on jaoteltu seuraaviin teemoihin:

European Association of Hospital Pharmacicts
(EAHP) on eurooppalainen sairaalafarmasisteja
edustava voittoa tavoittelematon järjestö, joka on
perustettu 1970-luvulla (European Association of
Hospital Pharmacists 2016). Suomi liittyi EAHP:n
jäseneksi 1990-luvulla. Kutakin jäsenmaata edustaa
EAHP:ssa maan sairaalafarmasistien ammatillinen
järjestö. Suomalaisia sairaalafarmasisteja EAHP:ssa
edustaa Suomen Farmasialiitto. Toiminnan keskiössä ovat sairaalafarmasian alaan liittyvä tieteellinen tutkimus, koulutus, käytännön harjoittelu ja
parhaimmiksi todettujen käytäntöjen jakaminen
sekä alan sisäisesti että muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kesken. EAHP:n missiona on
kehittää sairaalafarmasian professiota Euroopassa
seuraavien osatavoitteiden mukaisesti:

• Kehittää sairaalafarmasiaa siten, että
eurooppalaisille potilaille voitaisiin tarjota parasta
ja turvallisinta mahdollista lääkehoitoa
• Luoda valmiudet sairaalafarmasian erikoisosaajaksi valmentavaan koulutukseen sekä
jatkuvan ammatillisen kehittymisen ylläpitämiseen
• Tukea eurooppalaisten sairaalafarmasistien
kehittymistä ja ajaa ammattikunnan etua
terveydenhuoltojärjestelmissä ja viranomaistahoilla.

•
•
•
•
•
•

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi
on jo pitkään kaivattu yhtenäistä näkemystä siitä,
mitä sairaalafarmasian palveluiden tulisi olla kaikissa Euroopan maissa. Tätä varten EAHP julkaisi
vuonna 2014 eurooppalaiset sairaalafarmasian lauselmat. Lauselmat tiivistävät EAHP:n jäsenten
yhteisen näkemyksen siitä, mitä Euroopan maiden
terveydenhuoltojärjestelmien tulisi asettaa tavoitteeksi sairaalafarmasian palveluiden tuottamisessa,
toteuttamisessa ja sisällössä.

EAHP on antanut luvan kääntää lauselmat eri kielille edellyttäen, että käännöksen yhteydessä on
saatavilla alkuperäinen englanninkielinen versio
lauselmasta yhteiseurooppalaisen tulkinnan varmistamiseksi. Englanninkielinen versio on myös
ainoa virallinen, johon tulee ensisijaisesti viitata.
Suomen Farmasialiiton Kuntasektorin neuvottelukunta on työstänyt lauselmista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sovelletun suomenkielisen käännöksen, joka hyväksyttiin Farmasialiiton
hallituksessa joulukuussa 2016.
Vuoden 2017 tavoitteena on saattaa lauselmat
suomalaisten sairaalafarmasistien tietoisuuteen,
jotta sairaala-apteekit voisivat arvioida lauselmien toteutumista omassa toiminnassaan. Imple-

Lauselmien kehittämismenetelmä
Lauselmat kehitettiin 18 kuukautta kestäneessä
arviointiprosessissa, johon sisältyi kaksi sähköistä
Delphi-konsultaatiokierrosta (EAHP 2014). Delphimenetelmässä pienempi asiantuntijaryhmä muodostaa ensin tutkimuksen kohteena olevasta asiasta
alustavan ehdotuksen, johon laajempi aihepiirin asiantuntijajoukko ottaa kantaa (Smith 2002).
Kyselykierroksen jälkeen alkuperäistä ehdotusta
muokataan asiantuntijoiden näkemysten perus© DOSIS
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Johdanto ja hallintoa koskevat lauselmat
Lääkkeiden valinta, hankinta ja jakelu
Lääkkeiden valmistaminen
Kliinisen farmasian palvelut
Potilasturvallisuus ja laadun varmistaminen
Koulutus ja tutkimus
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1.3. Terveydenhuoltojärjestelmien resurssit ovat
rajalliset ja niitä tulisi käyttää vastuullisesti potilaiden hoidon tulosten optimoimiseksi. Sairaalafarmasistien tulisi kehittää kriteereitä ja mittareita
yhdessä muiden sidosryhmien kanssa sairaalafarmasiapalvelujen priorisointia varten.
Health systems have limited resources and these
should be used responsibly to optimise outcomes for
patients. Hospital pharmacists should develop, in
collaboration with other stakeholders, criteria and
measurements to enable the prioritisation of hospital
pharmacy activities.

mentaation seurantaa varten EAHP:ssa on kehitteillä sähköinen itsearviointityökalu, jonka avulla
sairaala-apteekit voivat arvioida lauselmien toteutumisastetta omassa toiminnassaan. Työkaluun
on suunnitteilla toimintoja, jotka tukisivat sairaala-apteekkien välistä benchmarking-toimintaa.

EUROOPPALAISET SAIRAALAFARMASIAN LAUSELMAT
Lauselmissa tarkoitetaan sairaalafarmasistilla sairaaloissa työskenteleviä farmasian ammattilaisia
huomioiden Suomessa vakiintuneet ja/tai lainsäädännölliset vastuut ja tehtävänkuvat farmaseutti- ja
proviisoritutkinnon suorittaneilla. Lisäksi lauselmissa käytetään termiä sairaala, vaikka lauselmat
ovat sovellettavissa myös terveyskeskuksiin ja muihin lääkehoitoa toteuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin.

1.4. Kaikkien sairaaloiden käytettävissä tulee olla
sairaalafarmasisti, jonka koordinointivastuulla
on lääkkeiden turvallinen, tehokas ja optimaalinen käyttö. Terveydenhuollon viranomaisten tulee
varmistaa, että jokaisen sairaala-apteekin toimintaa ohjaa farmasian alan ammattilainen, jolla on
asianmukainen työkokemus ja todennettu osaaminen sairaalafarmasiasta.
All hospitals should have access to a hospital pharmacist who has overall responsibility for the safe, effective and optimal use of medicines. Health authorities
should ensure that each hospital pharmacy is supervised by a pharmacist with appropriate working experience in the hospital setting, and explicit demonstration of competence in hospital pharmacy.

Osio 1: Johdanto ja hallintoa koskevat
lauselmat
Section 1: Introductory statements and
Governance
1.1. Sairaalafarmasian palvelujen yleisenä tavoitteena on moniammatillisena yhteistyönä optimoida potilaan hoidon tulokset lääkkeiden vastuullisen käytön saavuttamiseksi kaikilla osa-alueilla.
The overarching goal of the hospital pharmacy service is to optimise patient outcomes through working
collaboratively within multidisciplinary teams in order
to achieve the responsible use of medicines across all
settings.

1.5. Sairaalafarmasian palveluihin kohdistettavien
henkilöstöresurssien kohdentaminen tulisi suunnitella ja sitä tulisi kehittää yhteistyössä sairaalafarmasistien sekä asiakaskokonaisuuteen liittyvien
sidosryhmien kanssa. Näiden suunnitelmien tulisi
vahvistaa sairaalafarmasistien ohjaavaa roolia lääkkeiden käytön kaikissa vaiheissa ja vastata terveydenhuollon tarpeisiin potilaan hoidon tulosten ja
lääkkeiden käytön optimoimiseksi.
Hospital pharmacists should work with all relevant
stakeholders to develop hospital pharmacy human
resource plans covering the breadth of hospital pharmacy practice. These should be aligned to engage hospital pharmacists as supervisors in all steps of all medicine use processes to meet health needs and priorities
across public and private sectors that optimise medicines use and patient outcomes.

1.2. Sairaalafarmasian hyvien käytäntöjen ohjeistoja
(Good Hospital Pharmacy Practice) tulisi kehittää
ja implementoida eurooppalaisella tasolla. Nämä
ohjeistot sisältävät työntekijäresursseja ja koulutusta koskevat vaatimukset sekä edesauttavat kansallisella tasolla sairaalafarmasiapalveluiden standardien määrittämisessä.
At a European level, ‘Good Hospital Pharmacy Practice’ guidelines based on the best available evidence
should be developed and implemented. These guidelines will include corresponding human resources and
training requirements and assist national efforts to
define recognised standards across the scope and levels
of hospital pharmacy services.
© Suomen Farmasialiitto ry

1.6. Sairaalafarmasistien tulisi johtaa ja koordinoida
organisaatioiden moniammatillisten lääkeneuvottelukuntien työtä. Heidän tulisi olla täysivaltaisia
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jäseniä näissä neuvottelukunnissa, jotka valvovat ja
kehittävät lääkehoitokäytäntöjä.
Hospital pharmacists should take the lead in coordinating the activities of multidisciplinary, organisationwide Drug & Therapeutics Committees or equivalent. They should have appropriate representation as full
members of these Committees which should oversee and
improve all medicines management policies.

keestä, lääkkeeseen liittyvästä teknologiasta, terveydenhuollon osa-alueesta sekä hoitoa toteuttavasta
moniammatillisesta tiimistä.
Hospital pharmacists should take the lead in developing, monitoring, reviewing and improving medicine use processes and the use of medicine related
technologies. Responsibility for using these processes
may rest with other health care professionals and may
vary according to the medicine, the medicine related
technology, the health care setting and the multidisciplinary team delivering care.

1.7. Sairaalafarmasistien tulee olla mukana lääkeprosesseihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelussa, parametrien määrittämisessä sekä arvioinnissa. Tämä varmistaa, että farmaseuttiset palvelut
ovat integroituna sairaalan yleiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen, sisältäen myös sähköiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth, electronic health)
sekä mobiiliterveysteknologian (mHealth, mobile
health).
Hospital pharmacists must be involved in the design,
specification of parameters and evaluation of ICT
within the medicines processes. This will ensure that
pharmacy services are integrated within the general
Information and Communication Technology (ICT)
framework of the hospital including electronic health
(eHealth) and mobile health (mHealth) procedures.

2.3. Sairaalafarmasistien tulisi koordinoida peruslääkevalikoimien kehittämistä, käyttöä ja ylläpitoa.
Lääkevalikoima voi olla paikallinen, alueellinen ja/
tai kansallinen ja sen tulisi olla parhaalla mahdollisella tavalla näyttöön perustuvaa sisältäen hoitotulokset ja farmakoekonomiset arviot, jos saatavilla.
Hospital pharmacists should coordinate the development, maintenance and use of a medicines formulary system, which may be local, regional and/or national. The medicine formulary system should be linked to
guidelines, protocols and treatment pathways based on
the best available evidence including patient outcomes
and pharmacoeconomic evaluations where these are
available.

Osio 2: Lääkkeiden valinta, hankinta ja jakelu
2.4. Lääkkeiden hankinnan tulisi perustua peruslääkevalikoimaan ja valikoiman valintaprosessiin. Lääkkeiden hankintaan peruslääkevalikoiman
ulkopuolelta tulisi myös olla määritelty käytäntö
niitä tilanteita varten, jolloin se on yksittäisten
potilaiden turvallisen ja tehokkaan hoidon kannalta perusteltua.
Procurement should be according to the medicine formulary and informed by the formulary selection process. A robust process should also be in place to
appropriately procure medicines not included in the
formulary where their use is indicated for the safe and
effective care of individual patients.

Section 2: Selection, Procurement and Distribution
2.1. Sairaalafarmasistien tulisi olla mukana lääkkeiden hankinnan monimutkaisessa prosessissa. Heidän tulisi varmistaa, että hankintaprosessit ovat
läpinäkyviä sekä yhteneväisiä hyvien käytäntöjen
ja kansallisen lainsäädännön kanssa. Lisäksi sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että hankintaprosessien perustana ovat lääkkeiden turvallisuus,
laatu ja teho.
Hospital pharmacists should be involved in the
complex process of procurement of medicines. They
should ensure transparent procurement processes are
in place in line with best practice and national legislation, and based on the principles of safety, quality and
efficacy of medicines.

2.5. Kaikilla sairaala-apteekeilla tulisi olla suunnitelma lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi
myös saatavuushäiriötilanteissa.
Each hospital pharmacy should have contingency
plans for shortages of medicines that it procures.

2.2. Sairaalafarmasistien tulisi ottaa johtava rooli
lääkehoitoprosessien sekä lääkkeisiin liittyvien teknologioiden käytön kehittämisessä, seurannassa ja
arvioinnissa. Vastuu näiden prosessien mukaan
toimimisesta voi olla muilla terveydenhuoltoalan
ammattilaisilla ja saattaa vaihdella riippuen lääk© DOSIS
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2.6. Sairaala-apteekeilla tulisi olla kokonaisvastuu
sairaaloiden lääkelogistiikasta. Tämä tarkoittaa
asianmukaisia tiloja ja olosuhteita varastointiin,
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3.4. Sairaalafarmasistien tulee varmistaa, että sairaala-apteekissa käyttökuntoon saatettujen ja valmistettujen lääkevalmisteiden laadunvalvonta,
laadunvarmistus ja jäljitettävyys on järjestetty asianmukaisesti.
Hospital pharmacists must ensure that an appropriate system for quality control, quality assurance and
traceability is in place for pharmacy prepared and
compounded medicines.

valmistamiseen, toimittamiseen, jakeluun sekä jätteiden käsittelyyn, mukaan lukien myös tutkimustarkoituksiin käytettävät lääkkeet.
Hospital pharmacies should have responsibility for
all medicines logistics in hospitals. This includes proper storage, preparation, dispensing, distribution and
disposal conditions for all medicines, including investigational medicines.
2.7. Sairaalafarmasistien tulisi olla mukana linjaamassa potilaiden sairaalaan mukanaan tuomien
lääkkeiden käytön periaatteita.
Hospital pharmacists should be involved in the
development of policies regarding the use of medicines
brought into the hospital by patients.

3.5. Terveydelle haitalliset lääkevalmisteet tulisi
valmistaa asianmukaisissa olosuhteissa lääkevalmisteen kontaminaatioriskin sekä sairaalan henkilökunnan, potilaiden ja ympäristön altistuksen
minimoimiseksi.
Hazardous medicines should be prepared under
appropriate conditions to minimise the risk of contaminating the product and exposing hospital personnel,
patients and the environment to harm.

Osio 3: Lääkkeiden valmistaminen
Section 3: Production and Compounding
3.1. Ennen kuin sairaala-apteekissa valmistetaan
jokin lääke, sairaalafarmasistin tulisi selvittää, onko
vastaavaa tuotetta kaupallisesti saatavana ja tarvittaessa konsultoida asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä.
Before pharmacy manufacture or preparation of a
medicine, the hospital pharmacist should ascertain
whether there is a suitable commercially available
pharmaceutical equivalent, and if necessary, discuss
the rationale for this decision with the relevant stakeholders.

3.6. Kun lääkevalmisteen käyttövalmiiksi saattaminen tai sekoittaminen tapahtuu potilaiden hoitoyksikössä, sairaalafarmasistin tulisi hyväksyä
tähän liittyvät kirjalliset ohjeet, jotka varmistavat
että toiminnan suorittava henkilökunta on asianmukaisesti koulutettua.
When the reconstitution or mixing of medicines
takes place in a patient care area, a hospital pharmacist should approve written procedures that ensure staff
involved in these procedures are appropriately trained.

3.2. Valmistettavat ja käyttökuntoon saatettavat
lääkkeet tulee ensisijaisesti käsitellä sairaala-apteekissa. Sairaala-apteekki voi tarvittaessa ohjeistaa ja
valtuuttaa jonkin muun tahon käyttökuntoon saattamaan lääkkeitä.
Medicines that require manufacture or compounding must be produced by a hospital pharmacy, or outsourced under the responsibility of the hospital pharmacist.

Osio 4: Kliinisen farmasian palvelut
Section 4: Clinical Pharmacy Services

3.3. Ennen lääkkeen valmistusta sairaalafarmasistin tulee suorittaa riskiarvio valmistuksen parhaista
käytännöistä laatuvaatimusten takaamiseksi. Tämän
riskiarvion tulisi kattaa tilat, laitteet, farmaseuttinen
osaaminen sekä valmisteen merkitsemisen.
Before making a pharmacy preparation, the hospital pharmacist must undertake a risk assessment to
determine the best practice quality requirements. These must consider premises, equipment, pharmaceutical
knowledge and labelling.
© Suomen Farmasialiitto ry
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4.1. Sairaalafarmasistien tulisi olla mukana kaikilla potilaan hoidon osa-alueilla voidakseen ennakoivasti vaikuttaa moniammatilliseen hoidolliseen
päätöksentekoon. Sairaalafarmasisteilla tulisi olla
päätöksenteossa rooli, joka sisältää lääkehoidon
muutoksissa ohjeistamisen, muutosten implementoinnin ja monitoroinnin yhteistyössä potilaiden,
hoitohenkilökunnan sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Hospital pharmacists should be involved in all
patient care settings to prospectively influence collaborative, multidisciplinary therapeutic decision-making;
they should play a full part in decision making including advising, implementing and monitoring medication changes in full partnership with patients, carers
and other health care professionals.
© DOSIS
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4.2. Sairaalafarmasistin tulisi arvioida ja vahvistaa
kaikki lääkemääräykset mahdollisimman pian. Aina
kun mahdollista, arvion tulisi tapahtua ennen lääkkeiden jakelua ja annostelua potilaalle.
All prescriptions should be reviewed and validated
as soon as possible by a hospital pharmacist. Whenever the clinical situation allows, this review should take
place prior to the supply and administration of medicines.

carers are offered information about their clinical
management options, and especially about the use of
their medicines, in terms they can understand.
4.7. Sairaalafarmasistien tulisi informoida, kouluttaa ja ohjata potilaita, hoitohenkilökuntaa sekä
muita terveydenhuollon ammattilaisia niissä tilanteissa, joissa lääkkeitä käytetään myyntiluvan ulkopuoliseen tarkoitukseen.
Hospital pharmacists should inform, educate and
advise patients, carers and other health care professionals when medicines are used outside of their marketing authorisation.

4.3. Potilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevillä
sairaalafarmasisteilla tulisi olla pääsy työskentelyalueensa potilaiden tietoihin. Sairaalafarmasistien
tekemät lääkehoidon interventiot tulisi dokumentoida potilastietoihin ja analysoida laadun kehittämisen toimenpiteinä.
Hospital pharmacists should have access to the
patients’ health record. Their clinical interventions
should be documented in the patients’ health record
and analysed to inform quality improvement interventions.

4.8. Kliinisen farmasian palveluita tulisi jatkuvasti
kehittää potilaiden hoidon tulosten optimoimiseksi.
Clinical pharmacy services should continuously
evolve to optimise patients’ outcomes.

Osio 5: Potilasturvallisuus ja laadun
varmistaminen

4.4. Kaikki potilaan käyttämät lääkevalmisteet
tulisi merkitä potilaan lääkitystietoihin ja sairaalafarmasistin tulisi ajantasaistaa ne sairaalaan saavuttaessa. Sairaalafarmasistin tulisi arvioida potilaan kaikkien lääkkeiden asianmukaisuus, mukaan
lukien luontaistuotteet ja lisäravinteet.
All the medicines used by patients should be entered
on the patient’s medical record and reconciled by the
hospital pharmacist on admission. Hospital pharmacists should assess the appropriateness of all patients’
medicines, including herbal and dietary supplements.

Section 5: Patient Safety and Quality Assurance

4.5. Sairaalafarmasistien tulisi edistää saumattomia
hoitoketjuja varmistamalla lääkkeisiin liittyvän tiedon siirtymistä aina kun potilaat liikkuvat terveydenhuollon yksiköiden välillä tai sisällä.
Hospital pharmacists should promote seamless care
by contributing to transfer of information about medicines whenever patients move between and within
healthcare settings.

5.2. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa asianmukaisten laadunvarmistusstrategioiden kehittäminen lääkehoitoprosesseihin poikkeamien havaitsemiseksi ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi.
Hospital pharmacists should ensure the development
of appropriate quality assurance strategies for medicines use processes to detect errors and identify priorities
for improvement.

4.6. Sairaalafarmasistien tulisi kiinteänä osana
potilaan hoidosta vastaavaa tiimiä varmistaa, että
potilaille ja heidän hoidostaan vastaaville henkilöille tarjotaan ymmärrettävää tietoa hoitomahdollisuuksista, erityisesti heidän lääkehoitonsa osalta.
Hospital pharmacists, as an integral part of all
patient care teams, should ensure that patients and

5.3. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että heidän sairaalansa hyödyntää ulkoista laadunarviointiohjelmaa lääkehoitoprosessien arvioinnissa ja että
raportteihin reagoidaan prosessien laadun ja turvallisuuden parantamiseksi.
Hospital pharmacists should ensure their hospitals
seek review of their medicines use processes by an exter-
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5.1. ”Seitsemän oikean”(oikea potilas, oikea lääke,
oikea annostus, oikea annostelutapa, oikea aika,
oikea informaatio ja oikea dokumentaatio) tulisi
toteutua kaikessa sairaalan lääkkeisiin liittyvässä
toiminnassa.
The “seven rights” (the right patient, right medicine, right dose, right route, right time, right information and right documentation) should be fulfilled in all
medicines-related activities in the hospital.
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nal quality assessment accreditation programme, and
act on reports to improve the quality and safety of these processes.
5.4. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että lääkkeiden haittavaikutuksista ja lääkityspoikkeamista
raportoidaan alueellisiin tai kansallisiin haittavaikutus- tai potilasturvallisuusraportointijärjestelmiin.
Hospital pharmacists should ensure the reporting
of adverse drug reactions and medication errors to
regional or national pharmacovigilance programmes
or patient safety programmes.
5.5. Sairaalafarmasistien tulisi edesauttaa lääkityspoikkeamien riskien vähentämistä hyödyntämällä
näyttöön perustuvia ja poikkeamia vähentäviä käytäntöjä (esim. päätöksenteon sähköinen tuki).
Hospital pharmacists should help to decrease the risk
of medication errors by disseminating evidence-based
approaches to error reduction including computerised
decision support.

5.9. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että potilasta hoitavassa yksikössä on saatavilla ne tiedot, jotka tarvitaan lääkkeen turvalliseen käyttöön mukaan lukien käyttökuntoon saattaminen
ja annostelu.
Hospital pharmacists should ensure that the information needed for safe medicines use, including both
preparation and administration, is accessible at the
point of care.
5.10. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että
kaikki sairaalassa säilytettävät lääkkeet on pakattu
ja merkitty siten että ne ovat tunnistettavissa ja niiden alkuperä varmistettavissa lääkkeiden antoon
saakka mahdollistaen myös oikean annostelun.
Hospital pharmacists should ensure that medicines stored throughout the hospital are packaged and
labelled so to assure identification, maintain integrity until immediately prior to use and permit correct
administration.

5.6. Sairaalafarmasistien tulisi tunnistaa korkean
riskin lääkkeet ja varmistaa, että toimintamallit joilla riskejä voidaan minimoida, ovat käytössä
näiden lääkkeiden hankinnassa, määräämisessä,
valmistuksessa, toimittamisessa, jakelussa, annostelussa ja seurannassa.
Hospital pharmacists should identify high-risk
medicines and ensure appropriate procedures are
implemented in procurement, prescribing, preparing,
dispensing, administration and monitoring processes
to minimise risk.
5.7. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että lääkkeiden antoprosessi on suunniteltu siten, että tiedonsiirtovaiheet alkuperäisen lääkemääräyksen ja
potilastietojärjestelmässä olevan lääkejakolistan
välillä on poistettu tai että alkuperäisen lääkemääräyksen tietosisällön muuttumattomuus antohetkeen saakka on jollain muulla tavalla varmistettu.
Hospital pharmacists should ensure that the medicines administration process is designed such that transcription steps between the original prescription and the
medicines administration record are eliminated.
5.8. Sairaalafarmasistien tulisi varmistaa, että potilaan allergiat sekä kaikki muut lääkitykseen olennaisesti liittyvät tiedot on kirjattu tarkasti potilastietoihin. Näiden tietojen tulisi olla saatavilla ja ne
© Suomen Farmasialiitto ry

tulisi ottaa huomioon ennen lääkkeiden määräämistä ja annostelua.
Hospital pharmacists should ensure accurate recording of all allergy and other relevant medicine-related
information in the patient’s health record. This information should be accessible and evaluated prior to
prescription and administration of medicines.
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5.11. Sairaalafarmasistien tulisi tukea ja implementoida järjestelmiä, joiden avulla voidaan jäljittää
kaikki sairaala-apteekista toimitetut lääkkeet.
Hospital pharmacists should support and implement systems that allow traceability of all medicines
dispensed by the pharmacy.

Osio 6: Koulutus ja tutkimus
Section 6: Education and Research
6.1. Farmasian perustutkinnon tulisi sisältää sairaalafarmasian perusteet. Sairaalassa toimivien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävien ja vastuiden
yleiskuvaukset (sisältäen sairaalafarmasistit), tulisi
olla osa terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta.
Undergraduate pharmacy curricula should include
experience of hospital pharmacy practice. The role of
all hospital healthcare practitioners, including hospital
pharmacists, should be integrated into the curricula of
other health professionals.
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6.2. Kaikkien lääkehoitoprosesseissa mukana olevien tulisi pystyä osoittamaan ammattipätevyytensä vastuualueellaan. Sairaalafarmasistien tulisi
osallistua Euroopan laajuisten pätevyysvaatimusten (competence framework) kehittämiseen parhaiden käytäntöjen toteutumisen varmistamiseksi.
All those involved in medicines use processes must
be able to demonstrate their competency in their roles.
Hospital pharmacists should participate in the development of European-wide competency frameworks to
ensure standards of best practice are met.

vuosina (Aronpuro 2017). Uudistunut Apteekkija sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus ja muu
alan täydennyskoulutus tarjoaa sairaalafarmasisteille mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan
paremmin tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Kiitokset
Kirjoittajakunta esittää erityiset kiitokset Farmasialiiton Kuntaneuvottelukunnan jäsenille sekä Lotta
Schepelille, Raisa Laaksoselle ja Tiia Metiäiselle
suomennosten työstämisavusta.

6.3. Euroopan laajuiset rakennelinjaukset sairaalafarmasian jatko-opinnoille ja erikoistumiselle, sisältäen
henkilökohtaisen osaamisen arvioinnin, ovat välttämättömiä. Lisäksi sairaalafarmasistien tulisi sitoutua
työuran mittaiseen täydennyskouluttautumiseen.
A European-wide framework for initial post graduate education and training in hospital pharmacy with an
assessment of individual competence is essential. In addition, hospital pharmacists should engage in relevant educational opportunities at all stages of their career.

SUMMARY
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carita.linden-lahti@phsotey.fi

6.4. Sairaalafarmasistien tulisi tehdä aktiivisesti
tutkimusta ja siihen perustuvia julkaisuja etenkin sairaalafarmasian käytännöistä. Tutkimusmenetelmien tulisi olla osa sairaalafarmasistien perusja jatkokoulutusta.
Hospital pharmacists should actively engage in and
publish research, particularly on hospital pharmacy
practice. Research methods should be part of undergraduate and postgraduate training programmes for
hospital pharmacists.
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HUS-Apteekki, Solunsalpaajayksikkö
hanna.tolonen@hus.fi
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→ Sini Kuitunen
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6.5. Sairaalafarmasistien tulisi olla aktiivisesti osallisena kliinisissä lääketutkimuksissa.
Hospital pharmacists should be actively involved in
clinical trials of medicines.

European Statements of Hospital Pharmacy were
established by the Association of Hospital Pharmacicts (EAHP) in 2014. The statements express commonly agreed objectives which every European
health system should aim for in the delivery of hospital pharmacy services. The Finnish translation of the
statements made by the Finnish Pharmacist’s Association is published in this article to facilitate their
implementation in practice in Finland.

LOPUKSI
EAHP ja Suomen Farmasialiitto kannustavat sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia tutustumaan
lauselmiin ja soveltamaan niissä linjattuja tavoitteita oman toimintansa kehittämisessä ja strategiatyössä. Suomalaisissa sairaala-apteekeissa tehdään
paljon lauselmissa kuvattuihin tavoitteisiin liittyvää kehittämistyötä. Esimerkiksi kliinisen farmasian palveluissa ja lääkitysturvallisuuden kehittämisessä on otettu merkittäviä edistysaskeleita viime
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Keywords: hospital pharmacy, European Statements
of Hospital Pharmacy, clinical pharmacy, medication
safety, education, medicine compounding
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TIIVISTELMÄ

Suomeen tulisi perustaa valtakunnallinen lääkitysturvallisuutta koordinoiva yksikkö (focal point). Lisäksi
sote-organisaatioihin tulisi nimetä lääkitysturvallisuuskoordinaattorit potilasturvallisuuspäälliköiden työpareiksi. Lääkitysturvallisuustyön koordinoinnin huomioiminen olisi erittäin tärkeää hallitusohjelman
mukaisessa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa, jonka valmistelu on käynnissä sosiaalija terveysministeriössä. Se on myös linjassa WHO:n tuoreen lääkitysturvallisuusohjelman kanssa, joka
on osa WHO:n potilasturvallisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on maailmanlaajuisesti vähentää puolella vakavia lääkkeistä aiheutuvia ehkäistävissä olevia vaaratapahtumia seuraavan viiden vuoden aikana.
Avainsanat: lääkitysturvallisuus, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, lääkityspoikkeama, lääkehaittatapahtuma, haittavaikutus, raportointijärjestelmät

SUMMARY
A national focal point for the coordination of medication safety work should be established in Finland. In
addition, health care organizations should have medication safety officers/coordinators working in close
collaboration with patient safety officers. These aspects are crucial to take into account in the ongoing
preparation of the Implementation Programme for Rational Pharmacotherapy by Ministry of Social Affairs
and Health. The proposal is in line with the recent WHO program on medication safety. The goal of the
program is to reduce severe avoidable medication-related harm by 50% in the next 5 years.
Key words: medication safety, medication safety officer, medication error, adverse drug event, adverse
drug reaction, reporting systems
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TAUSTAA: LÄÄKITYSTURVALLISUUSTYÖN KÄYNNISTYMINEN SUOMESSA
OSANA POTILASTURVALLISUUSTYÖTÄ

alkutekijöissään. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa päästäisiin eteenpäin potilasja lääkitysturvallisuustyössä, tulisi sote-henkilöstön
tietoisuutta järjestelmälähtöisestä potilasturvallisuustyöstä lisätä (World Health Organization 2011).

Lääketurvatyöllä (pharmacovigilance, drug safety)
eli markkinoilla olevien lääkevalmisteiden turvallisuuden varmistamisella on pitkä historia ja se on
kansainvälisesti kehittynyt yli 80 vuoden aikana
(Olsson 1998, Scurti ym. 2012, Kaeding ym. 2017).
Lääketurvatyöllä on myös vakiintuneet kansainvälisesti sovitut toimintakäytännöt (mm. haittavaikutusten raportointikäytännöt). Sen sijaan
lääkehoidon toteuttamiseen liittyvällä riskienhallinnalla (lääkitysturvallisuus, medication safety) ei
ole vakiintuneita käytäntöjä kansallisesti Suomessa
eikä kansainvälisesti. Lääkitysturvallisuuteen on
alettu kiinnittää huomiota vasta 2000-luvun alkupuolella osana järjestelmälähtöistä potilasturvallisuustyötä (Kohn ym. 2000, Euroopan neuvosto
2006a ja 2006b, Doupi 2009, Holmström 2017).
Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmiä on
otettu 2000-luvulla käyttöön useissa maissa (mm.
US, UK, Tanska, Ruotsi, Australia), ja kansainväliset potilas- ja lääkitysturvallisuussuositukset ovat
kannustaneet niiden käyttöönottoon (Kohn 2000,
Doupi 2009, Holmström 2017). Raportointijärjestelmistä saadun tiedon perusteella on pystytty
hahmottamaan lääkehoidon toteutusprosessien
riskikohtia, riskipotilaita ja riskilääkkeitä sekä tunnistamaan riskien syntyyn myötävaikuttavia tekijöitä. Lääkityspoikkeamat ovat myös tunnistettu
yhdeksi suurimmaksi yksittäiseksi potilasturvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi (Kohn 2000, Council of
Europe 2006a ja 2006b, WHO 2017). Lääkityspoikkeamien tuntemus on auttanut kehittämään keinoja muuttaa lääkehoitoprosesseja turvallisemmiksi
sekä siirtymään ennakoivaan riskienhallintaan lääkehoitojen toteutuksessa.
Suomessa lääkityspoikkeamia alettiin raportoida vuonna 2007 Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän (HaiPro)
kautta (Ruuhilehto ym. 2011). Vaaratapahtumaraportteja on kertynyt HaiProon yhteensä yli miljoona pääasiassa sairaaloista ja muusta laitoshoidosta,
joissa HaiPro on käytössä. Raporteista lähes puolet
liittyy lääkehoitoihin (Ruuhilehto ym. 2011, Holmström 2017). Vaikka vaaratapahtumia raportoidaan
HaiPro:n kautta nykyisin yli 200:ssa organisaatiossa (yli 60% terveydenhuollon yksiköistä), raporttien
hyödyntäminen potilasturvallisuustyössä on vielä
© Suomen Farmasialiitto ry

YHTEISTYÖ LÄÄKETURVA- JA
LÄÄKITYSTURVALLISUUSTYÖSSÄ
EU:SSA (DIREKTIIVI 2010/84EU1)
Kansallisten lakisääteisten lääkkeiden haittavaikutusrekistereiden toimintaa on Euroopan unionissa pyritty laajentamaan koskemaan myös lääkityspoikkeamia (The Erice Manifesto 2009,
Bencheikh ja Benabdallah 2009, Pal ym. 2015).
Vuonna 2012 voimaan tulleessa EU-direktiivissä
2010/84EU1 lääkkeen haittavaikutus on määritelty
siten, että se sisältää myös lääkityspoikkeamat.
Tämän myötä esimerkiksi Englannissa The National Health Service (NHS) ja The Medicines and
Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)
aloittivat yhteistyön, jossa haittavaikutusten ja lääkityspoikkeamien raportointitiedot ovat sekä lääkitysturvallisuutta (NHS) että lääketurvallisuutta
(MHRA) varmistavien tahojen käytössä (Cousins
ym. 2015). Ko. tahot julkaisevat nykyään yhdessä
kansallisia potilasturvallisuustiedotteita (A Patient
Safety Alert), joiden avulla voidaan antaa raportoiville organisaatioille palautetta hoidollisesti merkittävistä turvallisuusriskeistä ja kannustaa niitä
ehkäisemään ko. riskien syntymistä. Kun raportteja käsitellään kootusti, on mahdollista antaa niiden perusteella kansallisia suosituksia lääkitysturvallisuutta edistävistä toimintavoista. Kansallisesti
koordinoitu toiminta vähentää myös päällekkäistä
työtä ja yhtenäistää käytänteitä eri organisaatioissa.
Lisäksi yhteistyön myötä on perustettu kansallinen
lääkitysturvallisuusverkosto (National Medication
Safety Network), joka mahdollistaa kansallisen keskustelun ja yhteistyön lääkitysturvallisuuden kehittämisessä/edistämisessä.

TILANNE SUOMESSA: KANSALLINEN
LÄÄKITYSTURVALLISUUSYKSIKKÖ
TARVITAAN
Suomessa lääketurvallisuuden koordinointi kuuluu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimean tehtäviin. Sen sijaan lääkitysturvallisuuden kansalliselle edistämiselle ei ole määritelty vastuuyksikköä, vaan se on vaihdellut hankekohtaisesti (mm. Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto
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vuosina 2005–2008). Tällä hetkellä lääkitysturvallisuustyö Suomessa on organisaatiokohtaista ja
toisaalta hyvin organisaatioriippuvaista, koska kansallinen koordinaatio ja koordinoiva yksikkö puuttuvat, samoin kansalliset suositukset ja insentiivit
ovat vähäisiä. Tämä on huolestuttavaa, sillä esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä
(HUS) raportoitiin vuonna 2015–2016 yli 7000 potilaalle tapahtunutta lääkityspoikkeamaa sisäiseen
HaiPro-järjestelmään ja vain noin 400 haittavaikutustapahtumaa Fimeaan.
Tämä osoittaa sen, että järjestelmälähtöiset lääkityspoikkeamat ovat tämän päivän sote-järjestelmän
suuri haaste, joka tarvitsee kansallisia toimia. Siksi
Suomeen tarvitaan lääkitysturvallisuuden kehittämistä koordinoiva kansallinen yksikkö. Sen tulisi
tehdä tiivistä yhteistyötä Fimean lääketurvayksikön sekä potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta vastaavien tahojen kanssa (STM, Valvira, THL).
Yksikkö tulisi resursoida pysyvästi ja se voisi toimia
sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa tehtävinään lääkitysturvallisuuden seuranta, ohjaus ja
koordinointi sote-organisaatioissa. Kyseinen taho
voisi esimerkiksi antaa tieteellisen näytön perusteella suosituksia turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta, julkaista lääkitysturvallisuustiedotteita,
tuottaa materiaalia ja koulutusta, joka on helposti
saatavilla kaikille sote-ammattilaisille ja lääkkeiden
käyttäjille. Lisäksi SOTE-alueille ja terveydenhuollon organisaatioihin tulee nimetä lääkitysturvallisuuskoordinaattorit, jotka työskentelevät yhdessä
potilasturvallisuuspäälliköiden kanssa keskittyen
lääkehoidon riskienhallintaan. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorit voisivat tehdä verkostomaista yhteistyötä kansallisen, lääkitysturvallisuutta
koordinoivan tahon kanssa. Näiden asioiden huomioiminen olisi erittäin tärkeää hallitusohjelman
mukaisessa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa, jonka valmistelu on käynnissä
sosiaali- ja terveysministeriössä. Esitys on linjassa WHO:n tuoreen lääkitysturvallisuusohjelman
kanssa, joka on osa WHO:n potilasturvallisuusohjelmaa (World Health Organization 2017).
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TIIVISTELMÄ
Sähköinen resepti on otettu Suomessa yleisesti käyttöön apteekeissa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Sähköisen reseptin tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa
ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Sähköisen reseptin käyttöönotto on ollut merkittävä
uudistus apteekeissa. Apteekkihenkilöstön kokemuksia sähköisestä reseptistä ja sen vaikutuksista lääkkeen
toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen on tutkittu jonkin verran. Tutkimukset on pääasiassa tehty farmaseuttien ja proviisorien sekä teknisen henkilökunnan näkökulmista, mutta apteekkareiden kokemuksia on tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten apteekkareiden kokemuksia ja näkemyksiä sähköisen reseptin käytettävyydestä, eduista, sen vaikutuksista lääkkeen toimittamiseen
ja lääkitysturvallisuuteen apteekissa sekä apteekkareiden kokonaistyytyväisyyttä sähköiseen reseptiin.

Aineistot ja menetelmät
Kyselytutkimus tehtiin syksyllä 2014. Kyselylomake lähetettiin kolmasosalle (n=192) apteekkareista, jotka
poimittiin satunnaisotannalla Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä.

Tulokset
Lopullinen aineisto koostui 155 (81 %) lomakkeesta. Apteekkarit pitivät sähköistä reseptiä helppokäyttöisenä (92 %). Kuitenkin reilu kolmannes koki, että se on joustamaton. Apteekkareista suurin osa koki, että
sähköinen resepti on helpottanut (58 %) ja tehostanut (53 %) reseptilääkkeen toimittamista. Sen koettiin
myös edistävän lääkitysturvallisuutta monella eri osa-alueella, yleisimmin vähentämällä reseptiväärennöksiä (95 %), vähentämällä reseptin virheellisen tulkinnan riskiä (92 %), vähentämällä virhetoimitusten
riskiä (88 %) ja edistämällä potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa (77 %). Apteekkareiden mielestä sähköisen reseptin keskeisin etu on nopeutunut ja/tai helpottunut reseptin toimitus (63 %). Suurin
osa apteekkareista oli tyytyväisiä sähköiseen reseptiin kokonaisuudessaan.

Johtopäätökset
Suomalaiset apteekkarit olivat yleisesti tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Sähköinen resepti on helpottanut
ja tehostanut reseptin toimittamista apteekissa sekä edistää lääkitysturvallisuutta monella eri osa-alueella.
Avainsanat Sähköinen resepti, lääke, toimittaminen, lääkitysturvallisuus, etu, apteekkari, kysely
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ym. 2013, Harvey ym. 2014a, Parv ym. 2014). Sähköiseen reseptiin on liittynyt myös ongelmia, jotka yleensä ovat johtuneet puutteista järjestelmän
käytettävyydessä tai sen toimintahäiriöistä (Hammar ym. 2010, Rahimi ja Timpka 2011, Odukoya ja
Chui 2012a, Garfield ym. 2013, Harvey ym. 2014b,
Timonen ym. 2016). Sähköiset reseptit ovat myös
sisältäneet virheitä ja epäselvyyksiä ja käytetty teknologia voi luoda uusia virheitä (Rupp ja Warholak
2009, Åstrand ym. 2009, Gillian ym. 2012, Franklin
ym. 2014, Hincapie ym. 2014, Odukoya ym. 2014,
Timonen ym. 2016).
Lääkepoliittisten uudistusten vaikutuksia tulisi
aina tutkia (Timonen ym. 2013). On tärkeä selvittää, millaisia vaikutuksia uudistuksella on ollut ja
toteutuuko lain tarkoitus. Tärkeä osa tätä on tutkia kokemuksia niiden osapuolten näkökulmasta,
joita uudistus koskettaa. Tutkimukset apteekkihenkilöstön kokemuksista sähköisestä reseptistä ja sen
vaikutuksista lääkkeen toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen on pääosin tehty farmaseuttien ja
proviisorien sekä teknisen henkilökunnan näkökulmasta (Esim. Rupp ja Warholak 2008, Hammar ym. 2010, Rahimi ja Timpka 2011, Odukoya ja
Chui 2012a, Garfield ym. 2013, Odukoya ym. 2014).
Apteekkarit ovat selkeästi erotettavissa vain muutamasta tutkimuksesta (Harvey ym. 2014b, Timonen ym. 2016). Valtaosa tutkimuksista on myös
keskeneräisistä tai rajoitetusti käytössä olevista
järjestelmistä. Tutkimuksia maista, joissa on valtakunnallisessa käytössä täysin toimintakuntoinen
sähköinen resepti, on julkaistu vähän pääasiassa
Ruotsista (Åstrand ym. 2009, Hammar ym. 2010,
Rahimi ja Timpka 2011). Sähköisen reseptin järjestelmät vaihtelevat maittain (Kierkegaard 2013),
joten kokemukset eivät aina ole suoraan sovellettavissa maiden välillä.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
suomalaisten apteekkareiden kokemuksia ja näkemyksiä sähköisen reseptin käytettävyydestä, sen
vaikutuksista lääkkeen toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen apteekissa, sen keskeisimmistä
eduista sekä apteekkareiden kokonaistyytyväisyyttä sähköiseen reseptiin.

Sähköinen resepti on ollut keskeinen lääkepoliittinen kehittämishanke monissa Euroopan maissa
2000-luvulla (Stroetmann 2011, Kierkegaard 2013).
Laajamittaisessa käytössä oleva järjestelmä, jossa
reseptin tallennus, siirto ja toimittaminen tapahtuvat sähköisesti, on kuitenkin käytössä vasta
muutamissa maissa kuten Suomessa, Tanskassa,
Ruotsissa, Virossa, Norjassa ja Alankomaissa (Kierkegaard 2013, Helsedirektoratet 2016). Laajassa käytössä sähköinen resepti on myös Yhdysvalloissa,
mutta käyttöasteessa on eroja osavaltioiden kesken (Surescripts 2013).
Suomessa sähköinen resepti on otettu vaiheittain käyttöön (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
2.2.2007/61). Tällä hetkellä sen käyttö kattaa kaikki
apteekit sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon. Vuonna 2015 apteekeista toimitettiin noin 49
miljoonaa sähköistä reseptiä, joka oli yli 90 % kaikista toimitetuista resepteistä (Fimea ja Kela 2015,
Kansallinen terveysarkisto 2015).
Sähköisen reseptin tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista (Laki
sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61). Potilas- ja lääkitysturvallisuuden odotetaan parantuvan muun muassa siksi, että sähköisten reseptien
keskitetty tallentaminen Reseptikeskukseen mahdollistaa potilaan kokonaislääkityksen aikaisempaa
paremman hallinnan lääkettä määrätessä ja toimitettaessa (HE 250/2006). Sähköinen resepti on
myös selkeä ja yksiselitteinen. Lisäksi sen väärentäminen on lähes mahdotonta. Sähköisen reseptin
odotetaan rationalisoivan lääkkeen määräämis- ja
toimittamistyötä karsimalla päällekkäisiä työvaiheita. Esimerkiksi apteekissa reseptien käsittelytyö
vähenee, koska reseptiä toimitettaessa sen tiedot
saadaan pääasiassa sähköisesti ja manuaalista kirjattavaa on aikaisempaa vähemmän.
Teknologian kehittyminen lääkemääräysten
laatimisessa vaikuttaa työhön myös apteekissa
(Motulsky ym. 2008). Sähköinen resepti on merkittävä uudistus, joka muuttaa perinteisiä toimintatapoja sähköiseen aikakauteen. Kehitys tuo mukanaan etuja, mutta sillä on myös omat haasteensa.
Useiden tutkimusten mukaan sähköinen resepti
on tehostanut lääkkeen toimittamista sekä edistänyt potilas- ja lääkitysturvallisuutta apteekeissa
(Rupp ja Warholak 2008, Hammar ym. 2010, Rahimi ja Timpka 2011, Odukoya ja Chui 2012a, Garfield
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Tutkimusjoukko ja tutkimuksen mittarit
Tutkimus toteutettiin postikyselynä apteekkareille
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otannalla kolmasosa (n=192) Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä. Ahvenanmaa jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska sähköinen resepti ei
ollut siellä vielä yleisesti käytössä (Laki sähköisestä
lääkemääräyksestä 2.2.2007/61).
Nelisivuinen kyselylomake sisälsi yhteensä 23
strukturoitua, Likert –asteikollista ja avointa kysymystä. Kyselylomake laadittiin sähköisen reseptin
lain tavoitteiden (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61), ennakoitujen vaikutusten (HE
250/2006) sekä aikaisempien tutkimusten (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005, Hännikäinen
2006, Hammar ym. 2010) pohjalta. Kyselylomake
esitestattiin muutamalla kollegalla, joilla oli kokemuksia sähköisen reseptin käsittelystä sekä kahdessa paikallisessa apteekissa keväällä 2014. Näiden
perusteella lomakkeeseen tehtiin vähäisiä muutoksia.
Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset viidestä
kysymyksestä. Apteekkareiden näkemyksiä sähköisen reseptin käytettävyydestä ja sähköisen reseptin
vaikutuksista lääkitysturvallisuuteen kysyttiin
Likert-asteikollisilla kysymyksillä. Sähköisen reseptin käytettävyyttä kysyttiin neljällä ja vaikutuksia
lääkitysturvallisuuteen kahdeksalla väitelauseella,
joihin pyydettiin vastaamaan viisiportaisella asteikolla: 1=Täysin samaa mieltä, 2=Jokseenkin samaa
mieltä, 3=Jokseenkin eri mieltä, 4=Täysin eri mieltä,
5=En osaa sanoa. Apteekkareiden kokemuksia sähköisen reseptin vaikutuksista lääkkeen toimittamiseen kysyttiin monivalintakysymyksellä, jossa oli
kuusi vastausvaihtoehtoa sekä tilaa avoimelle vastaukselle. Mielipiteitä sähköisen reseptin eduista
kysyttiin avoimella kysymyksellä ”Mitkä ovat mielestänne eReseptin keskeisimmät edut?”. Kokonaistyytyväisyyttä mitattiin kuusiportaisella asteikolla,
jonka ääripäät olivat: 1=En lainkaan tyytyväinen ja
6=Hyvin tyytyväinen. Vastaajien taustatiedot (Taulukko 1) kysyttiin strukturoiduilla kysymyksillä.

kollisten kysymyksen väitelauseissa ryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa ”En osaa sanoa” -vastaukset jätettiin testauksen ulkopuolelle hyvin pienen
n-määrän vuoksi. Avoimet vastaukset luettiin ja
luokiteltiin asiakokonaisuuksien mukaan sekä tallennettiin SPSS-ohjelmaan.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteellisiin
ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka vaativat
yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan luvan
(Itä-Suomen yliopisto 2015). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä
periaatteita ihmistieteisiin liittyvissä tutkimuksissa
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009).

TULOKSET
Yhden muistutuskyselyn jälkeen palautui yhteensä
156 lomaketta. Yksi lomake poistettiin tutkimuksesta, koska apteekkari ilmoitti olevansa ahvenanmaalainen. Näin ollen lopullinen tutkimusotos
koostui 191 apteekkarista, joista 155 (81 %) palautti
lomakkeen.
Vastanneista miehet ja iältään ≥60-vuotiaat olivat
aliedustettuina, kun taas naiset olivat yliedustettuina (Taulukko 1, seuraavalla sivulla). Apteekkareista
suurin osa (83 %) käsitteli sähköisiä reseptejä päivittäin. Valtaosassa apteekeista (65 %) päivittäin käsitellyistä resepteistä yli 75 % oli sähköisiä.

Aineiston analysointi
Aineisto analysoitiin SPSS for Windows tilastoohjelmalla (versio 21.0). Analyysissa käytettiin suoria jakaumia ja ristiintaulukointeja. Ryhmien välisiä
eroja tarkasteltiin X2-testillä sekä Fisherin tarkalla
nelikenttätestillä. Merkitsevyystasona oli p<0,05.
Analyysissa osa viisiluokkaisen Likert-asteikon
vastausvaihtoehdoista yhdistettiin: täysin samaa
mieltä ja jokseenkin samaa mieltä sekä jokseenkin
eri mieltä ja täysin eri mieltä. Lisäksi Likert-astei© Suomen Farmasialiitto ry
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Taulukko 1. Sähköisen reseptin käytettävyys ja vaikutukset reseptin toimittamiseen.
Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden taustatiedot ja edustavuus perusjoukkoon verrattuna
sukupuolen, iän, apteekin sijainnin ja reseptuurin mukaan.
Vastanneet
apteekkarit
% (n)

Apteekkarit
Suomi1
% (n)

Sukupuoli

n=1522

n=581

Nainen

84 (128)

72 (418)

0.002

Mies

16 (24)

28 (163)

0.002

Ikä, vuotta

n=1542

n=569

≤39

2 (3)

1 (6)

40–49

21 (32)

18 (102)

50–59

52 (81)

48 (272)

≥60

25 (38)

33 (189)

Apteekin sijainti

n=155

n=615

Etelä-Suomi

32 (50)

35 (216)

Länsi- ja Sisä-Suomi

30 (47)

24 (150)

Itä-Suomi

14 (21)

13 (81)

Lounais-Suomi

10 (16)

14 (87)

Pohjois-Suomi

9 (14)

10 (59)

Lappi

5 (7)

p-arvo

0.043

4 (22)

Apteekin reseptuuri

2

n=154

n=594

≤30 000

16 (25)

16 (99)

30 001–60 000

31 (47)

33 (195)

60 001–100 000

32 (49)

31 (183)

≥100 001

21 (33)

20 (117)

Apteekkitietojärjestelmä

n=155

Salix

57 (88)

Maxx

42 (65)

PD3

1 (2)

Sähköisten reseptien osuus (%)
apteekista päivittäin toimitetuista
resepteistä

n=1542

≤75

35 (54)

>75

65 (100)

Kuinka usein henkilökohtaisesti
käsittelee sähköisiä reseptejä

n=1542

Päivittäin

83 (127)

Viikottain

12 (18)

Vähemmän kuin kerran viikossa

3 (5)

Ei lainkaan

2 (4)

Tiedot perustuvat Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteriin vuonna 2014 (sukupuoli, ikä, reseptuuri) ja 2012 (apteekin sijainti).
Kaikki vastanneet eivät ilmoittaneet sukupuolta, ikää, apteekin reseptuuria, sähköisten reseptien osuutta päivittäin
toimitetuista resepteistä tai kuinka usein henkilökohtaisesti käsittelee sähköisiä reseptejä.
1

2
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Kuva 1. Apteekkareiden näkemykset sähköisen reseptin käytettävyydestä (%).

eReseptiohjelman käyttö
on helppo oppia (n=154)

90

eReseptiohjelman käyttö on
selkeää ja ymmärrettävää (n=154)

9 1

80

eReseptiohjelman käyttö on joustamaton
enkä voi käyttää sitä toivomusteni mukaan
(n=154)
eReseptiohjelma on
hankala käyttää (n=155)

18

36

62

7

2

92

0%

Täysin/Jokseenkin samaa mieltä

2

20%

40%

Täysin/Jokseenin eri mieltä

1

60%

80%

100%

En osaa sanoa

Kuva 2. Apteekkareiden (n=154) näkemys sähköisen reseptin vaikutuksista reseptilääkkeen toimittamiseen (vastaajat ovat voineet valita useamman vastausvaihtoehdon) (%).

58

Helpottanut
Tehostanut

53
14

Hidastanut

7

Ei vakitusta
6

Vaikeuttanut

8

Joku muu
0%

10

20

30

Suurin osa apteekkareista oli sitä mieltä, että sähköistä reseptiä on helppo käyttää (92 %), sen käyttö
on helppo oppia (90 %) ja käyttö on selkeää ja
ymmärrettävää (80 %) (Kuva 1). Hieman yli kolmannes apteekkareista (36 %) piti sähköistä reseptiä kuitenkin joustamattomana. Apteekkareiden
näkemykset sähköisen reseptin käytettävyydestä
eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan iän, sukupuolen ja apteekkitietojärjestelmän
mukaan tarkasteltuna. Eroja ei myöskään ollut sen
mukaan, mikä oli apteekista päivittäin toimitettavien sähköisten reseptien osuus tai kuinka usein
apteekkari itse käsitteli sähköisiä reseptejä.
© Suomen Farmasialiitto ry
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Apteekkareista suurin osa koki sähköisen reseptin
helpottaneen (58 %) ja tehostaneen (53 %) reseptilääkkeen toimittamista apteekissa (Kuva 2). Apteekkareiden kokemukset sähköisen reseptin vaikutuksista lääkkeen toimittamiseen eivät eronneet
tilastollisesti merkitsevästi toisistaan iän, sukupuolen ja apteekkitietojärjestelmän mukaan tarkasteltuna. Eroja ei myöskään ollut apteekin reseptuurin, apteekista päivittäin toimitettavien sähköisten
reseptien osuuden tai kuinka usein apteekkari itse
käsittelee sähköisiä reseptejä mukaan katsottuna.
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Kuva 3. Apteekkareiden näkemykset sähköisen reseptin vaikutuksista lääkitysturvallisuuteen apteekissa (%).

eResepti vähentää
reseptiväärennöksiä (n=155)

95

eResepti vähentää
virhetoimituksen riskiä (n=154)

88

eResepti edistää potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa lääkettä
toimittaessa (n=155)

26

59

eResepti ei edistä lääkkeiden aiheuttamien
haittavaikutusten havaitsemista (n=154)

36

45

eResepti ei edistä päällekkäislääkityksen havaitsemista (n=155)

49

42

eResepti ei vähennä riskiä reseptin
virheelliseen tulkintaan (vrt. käsin
kirjoitettu) (n=153) (vrt...

54

20%

40%

Täysin/Jokseenin eri mieltä

Sähköisen reseptin vaikutukset
lääkitysturvallisuuteen

5
7
5
6
4

92

7
0%

1
60%

80%

100%

En osaa sanoa

vittäin toimitetuista resepteistä oli yli 75 %, olivat
yleisemmin täysin/jokseenkin eri mieltä väittämästä ”sähköinen resepti ei edistä lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten havaitsemista” kuin apteekkarit, joiden apteekissa sähköisten reseptien osuus
oli 75 % tai vähemmän (p=0.030). Lisäksi miesapteekkarit olivat naisapteekkareita yleisemmin täysin/jokseenkin eri mieltä väittämästä ”sähköinen
resepti ei helpota päällekkäislääkitysten havaitsemista” (p=0.013). Muita tilastollisesti merkitseviä
eroja ryhmien välillä ei väittämissä ollut.

Suurin osa apteekkareista koki sähköisen reseptin
parantavan lääkitysturvallisuutta monella eri osaalueella, joista yleisimmin: vähentää reseptiväärennöksiä, riskiä reseptin virheelliseen tulkintaan
apteekissa ja virhetoimituksen riskiä sekä edistää
potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa
lääkettä toimitettaessa (Kuva 3). Apteekkareiden
näkemykset jakaantuivat kuitenkin siinä, edistääkö
sähköinen resepti lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten havaitsemista ja helpottaako se päällekkäislääkitysten havaitsemista.
Eroja apteekkareiden näkemyksissä lääkitysturvallisuutta koskevissa väittämissä tarkasteltiin
iän, sukupuolen, apteekista päivittäin toimitettavien sähköisten reseptien osuuden, kuinka usein
apteekkari itse käsittelee sähköisiä reseptejä ja
apteekkitietojärjestelmän mukaan. Apteekkarit,
joiden apteekissa sähköisten reseptien osuus päin:o

18

67

eResepti helpottaa lääkkeiden yhteisvaikutusten havaitsemista (n=151)
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77

eReseptit sisältävät vähemmän
epäselvyyksiä (=reseptipoikkeamia) kuin
paperireseptit (n=151)

Täysin/Jokseenkin samaa mieltä

2 3
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Taulukko 2. Apteekkareiden (n=146) mielipiteet
sähköisen reseptin keskeisimmistä eduista.

Kuva 4. Apteekkareiden (n=155) kokonaistyytyväisyys sähköiseen reseptiin (%).

Sähköisen
reseptin etu

Apteekkarit
% (n)1

Reseptin toimittamisen nopeus
ja/tai helppous

63 (92)

Reseptit ovat selkeitä tulkita

27 (39)

Reseptiväärennösten
väheneminen

27 (39)

60

Reseptit ovat aina tallessa

25 (37)

50

Kokonaislääkityksen
seuraaminen helpompaa

23 (34)

Uudistaminen helppoa

12 (18)

Reseptiasiointi ei vaadi reseptin
mukana olemista

6 (9)

Toimitusvirheiden vähentyminen

5 (8)

Vaikeuttaa lääkkeiden
väärinkäyttöä

3 (5)

Turvallinen

3 (5)

Muu2

18 (26)

80
70
61

40

30
20

20

16

10
0

Vastaajat ovat voineet tuoda esille useamman edun.
Esim. paperittomuus, korvausasioiden hoitaminen Kelan
kanssa helpompaa, lääkeneuvontaan jää enemmän aikaa,
reseptien leimaaminen jää pois, asiakkaalle helpompi.

0

0

1

2

3
3

4

5

6

1

1 = En lainkaan tyytyväinen,
6 = Hyvin tyytyväinen

2

Sähköisen reseptin edut ja kokonaistyytyväisyys

apteekkareiden on raportoitu kokevan sähköisessä reseptissä myös ongelmia ja kehittämiskohteita (Timonen ym. 2016). Näyttäisi kuitenkin siltä,
että monessa maassa apteekkihenkilöstö on kokenut sähköisen reseptin hyödyt suuremmaksi kuin
sen sisältämät heikkoudet ja sähköiseen reseptiin
ollaan yleisesti tyytyväisiä (Rupp ja Warholak 2008,
Hammar ym. 2010, Grossman ym. 2012, Garfield
ym. 2013, Harvey ym. 2014, Yläjärvi 2015).
Apteekkareiden mielestä sähköinen resepti on
kokonaisuudessaan helpottanut ja tehostanut
reseptin toimitusta. Tulos on yhdenmukainen
suomalaisille farmaseuteille ja proviisoreille tehdyn tutkimuksen (Yläjärvi 2015) sekä useiden ulkomaisten apteekkihenkilöstölle suunnattujen tutkimusten kanssa (Rupp ja Warholak 2008, Hammar
ym. 2010, Rahimi ja Timpka 2011, Odukoya ja Chui
2012a, Harvey ym. 2014). Tutkimusten mukaan
sähköisen reseptin hyödyt reseptin toimittamiseen
riippuvat paljon järjestelmän käytettävyydestä sekä

Apteekkareiden mielestä sähköisen reseptin keskeisin etu on nopeutunut ja/tai helpottunut reseptin toimittaminen (63 %) (taulukko 2). Suurin osa
apteekkareista oli tyytyväisiä sähköiseen reseptiin kokonaisuudessaan (Kuva 4). Apteekkareiden
kokonaistyytyväisyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa iän, sukupuolen, apteekin reseptuurin, apteekista päivittäin toimitettavien sähköisten
reseptien osuuden, kuinka usein apteekkari itse
käsittelee sähköisiä reseptejä ja apteekkitietojärjestelmän mukaan tarkasteltuna.

POHDINTA
Suomalaiset apteekkarit olivat yleisesti tyytyväisiä
sähköiseen reseptiin. Sähköisellä reseptillä koettiin olevan monia etuja, keskeisimpänä nopeutunut ja helpottunut reseptin toimitus. Aikaisemmin
© Suomen Farmasialiitto ry
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siitä, kuinka hyvin lääkärit osaavat kirjoittaa sähköisiä reseptejä (Motulsky ym. 2008, Grossman ym.
2012, Odukoya ja Chui 2012b, Garfield ym. 2013,
Harvey ym. 2014). Tämän tutkimuksen mukaan
apteekkarit kokivat sähköisen reseptin helppokäyttöisenä, mutta järjestelmä on osittain joustamaton
eikä sitä aina voi käyttää toiveidensa mukaan. Suomalaisessa järjestelmässä sen joustamattomuus
sekä sähköisen reseptin toimitusta hidastava vaikutus näyttäisi liittyvän erityisesti tilanteisiin, jolloin
reseptissä on virhe tai epäselvyyksiä ja sitä joudutaan korjaamaan (Yläjärvi 2015, Timonen ym. 2016).
Apteekkarit kokivat sähköisen reseptin parantavan lääkitysturvallisuutta monella eri osa-alueella.
Yleisimmin sähköisen reseptin katsottiin edistävän
lääkitysturvallisuutta, koska se vähentää reseptiväärennöksiä, on selkeä tulkita ja siten vähentää virhetulkinnan ja virhetoimituksen riskiä sekä edistää
potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa.
Nämä olivat keskeisimpiä osa-alueita, joissa sähköisen reseptin myös odotettiin parantavan lääkitysturvallisuutta ennen sen käyttöönottoa (HE
250/2006). Vastaavat osa-alueet ovat nousseet esille myös suomalaisille farmaseuteille ja proviisoreille
tehdyssä tutkimuksessa (Yläjärvi 2015) sekä Ruotsissa ja Yhdysvalloissa apteekkihenkilöstölle suunnatuissa tutkimuksissa (Rupp ja Warholak 2008,
Hammar ym. 2010). Lisää tutkimustietoa kuitenkin
tarvitaan tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkiksi
miten ja kuinka yleisesti farmaseuttinen henkilöstö
todellisuudessa hyödyntää Reseptikeskuksessa saatavilla olevaa tietoa reseptin toimituksessa ja mikä
sen vaikuttavuus on. Tutkia voisi myös sähköisen
reseptin vaikutuksia reseptiväärennösten ja toimitusvirheiden yleisyyteen. Lisäksi farmaseuttisen
henkilöstön mielestä sähköiset reseptit sisältävät
virheitä ja puutteita (Timonen ym. 2016). Sähköisissä resepteissä esiintyvien virheiden ja puutteiden
yleisyyttä, luonnetta ja merkitystä lääkitysturvallisuutta ajatellen tulisikin myös tutkia tarkemmin.
Apteekkareiden mielipiteet jakaantuivat selvästi
siinä, onko sähköinen resepti edistänyt lääkkeiden
aiheuttamien haittavaikutusten tai päällekkäislääkitysten havaitsemista apteekissa. Reseptikeskuksessa
saatavilla olevan tiedon pitäisi mahdollistaa näiden
arvioinnin, jos asiakas antaa luvan reseptiensä katseluun. Sähköisen reseptin tarjoaman tiedon hyödyntämiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi saatavilla
olevan tiedon laatu (Peikari ym. 2015). Farmaseuttisen henkilöstön mielestä Reseptikeskusnäkymä on
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sekava erityisesti asiakkailla, joilla on paljon reseptejä
(Timonen ym. 2016). Tällöin esimerkiksi päällekkäislääkitysten havaitseminen voi olla vaikeaa. Päällekkäislääkitysten ja haittavaikutusten havaitsemista
apteekissa voisikin edistää Reseptikeskusnäkymän
selkeyttäminen sekä apuohjelma tai työkalu, joka
tarvittaessa hälyttää havaituista päällekkäisyyksistä
tai haitoista. Lisäksi potilaskohtainen lääkityslista,
joka kertoisi myös potilaan käytössä olevan itsehoitolääkityksen, voisi helpottaa arviointia.
Sähköisen reseptin on esitetty tuovan mahdollisuuden farmaseuttiselle henkilöstölle kehittää
ammatillista rooliaan (Motulsky ym. 2008). Tämän
katsotaan johtuvan reseptintoimituksen tehostumisesta, siitä aiheutuvasta ajansäästöstä ja potilaan
lääkehoitoon liittyvän tiedon paremmasta saatavuudesta. Tulevaisuudessa voitaisiinkin selvittää,
onko sähköisen reseptin käyttöönotolla ollut vaikutusta farmaseuttisen henkilöstön ajankäyttöön
ja ammatilliseen rooliin Suomessa.
Kyselyn vastausprosentti oli korkea ja se oli korkeampi kuin vastaavissa apteekkareille tai farmaseuteille ja proviisoreille suunnatuissa kyselytutkimuksissa (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005, Rupp
ja Warholak 2008, Hammar ym. 2010, Tiihonen ym.
2013). Vastaajat edustivat suomalaisia apteekkareita pääasiassa hyvin iän, apteekin sijainnin ja reseptuurin mukaan tarkasteltuna. Apteekkareista yli 60
vuotiaat ja miehet olivat aliedustettuina, joka on tutkimuksen heikkous. On kuitenkin todettu, että naiset vastaavat kyselyihin aktiivisemmin kuin miehet
(Tolonen 2006). Vastaajien kokemukset perustuivat
sähköisen reseptin päivittäiseen ja laajamittaiseen
käyttöön, ei satunnaisiin käsittelykertoihin.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomalaiset apteekkarit olivat kokonaisuudessaan
tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Sähköinen resepti
on helppokäyttöinen, mutta osittain myös joustamaton. Sähköisellä reseptillä koettiin olevan monia
etuja. Apteekkareiden mielestä sähköinen resepti on
helpottanut ja tehostanut reseptin toimitusta sekä
edistää lääkitysturvallisuutta monella keskeisellä
osa-alueella, jolla sen oletettiinkin sitä parantavan.

Kiitokset
Kiitämme Suomen Apteekkariliittoa avusta tutkimuksen otannassa. Tutkimuksen on rahoittanut Kansaneläkelaitos.
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SUMMARY: PHARMACY
OWNERS’ EXPERIENCES WITH
ELECTRONIC PRESCRIPTION

Results

The final study material consisted of 155 completed questionnaires (81% response rate). Pharmacy owners considered ePrescription easy to use
(92%). However, over a third of respondents felt that
it lacks flexibility. Most of the respondents reported
that ePrescription have made the dispensing of prescription medicines easier (58%) and more efficient
(53%). They also felt that ePrescription improve medication safety in many areas, particularly by reducing
prescription forgeries (95%) and incorrect interpretation of prescriptions (92%), lowering the risk of dispensing errors (88%) and promoting better management of the patient’s overall medication (77%). The
most significant benefit of the ePrescription system
was considered to be a faster and easier dispensing
process (63%).
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Conclusions
Finnish pharmacy owners were generally satisfied
with the ePrescription system. They felt that the
system has made prescription dispensing simpler
and more efficient and is improving medication
safety in many areas in community pharmacies.
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Introduction
Electronic prescription (ePrescription) have been
introduced in all community pharmacies and in both
public and private healthcare in Finland. The aim
was to rationalize the prescribing and dispensing of
medicines and to improve medication safety. Several studies have investigated the impact of ePrescription on medicine dispensing and medication safety
in community pharmacies, though mainly from the
point of view of pharmacists and technical staff.
However, less has been done to investigate the experiences of pharmacy owners. The aim of this study
was to explore Finnish pharmacy owners’ experiences with the ePrescription system, its benefits and
how it is affecting medicine dispensing and medication safety in community pharmacies.

Methods

A postal survey was conducted among a random sample of Finnish pharmacy owners (n = 192) in autumn
2014. The sample was taken from the register of
members of The Association of Finnish Pharmacies.
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TIIVISTELMÄ
Uuden tuotteen lanseeraus suomalaisessa lääketeollisuudessa: Suhdenäkökulma
Johdanto: Lääketeollisuus painottaa voimakkaasti tutkimusta ja tuotekehitystä ja on riippuvainen onnistuneista tuotelanseerauksista. Uusien lääkkeiden lanseeraukseen liittyvä vallitse kirjallisuus on pirstaloitunutta
ja suurelta osin sivuuttanut asiakassuhteiden tärkeyden, vaikka suhdemarkkinointi on yksi vallitsevista teollisen markkinointitutkimuksen suuntauksista.
Tavoitteet: Tutkielman tarkoituksena oli saada kattava yleiskuva eri tekijöiden vaikutuksesta uuden tuotteen
lanseerauksen onnistumiseen lääketeollisuudessa keskittyen erityisesti suhdenäkökulmaan sekä myyjän että
ostajan kannalta.
Aineisto ja menetelmät: Eri tekijöiden roolia ja suhteellista vaikutusta lääkelanseerauksen onnistumiseen sekä tekijöiden välittäviä mekanismeja tutkittiin Suomessa toimiville lääkeyrityksille suunnatulla
kyselytutkimuksella, joka analysoitiin kahdella kvantitatiivisella monimuuttujamenetelmällä. Lääkärin ja
lääketeollisuuden välistä suhdetta ja sen heijastumista uuden lääkkeen käyttöönotossa tarkasteltiin teemahaastattelututkimuksessa.
Tulokset: Yrityksen suhdeorientaatiolla oli suurin positiivinen vaikutus lanseerauksen taloudelliseen onnistumiseen markkina- ja tuoteorientaatioihin verrattuna. Myyntihenkilöstön johtaminen ja suhdemarkkinointiaktiviteetit välittävät suhdeorientaatiota korostavan organisaatiokulttuurin muuntumista onnistuneeksi lanseeraukseksi. Lisäksi tuote-etu ja suhdemarkkinointiaktiviteetit vaikuttivat keskeisten mielipidevaikuttajien
hyväksynnän saavuttamiseen lanseerauksen varhaisessa vaiheessa, kun taas markkinapohjainen pääoma ja
yrityksen suhdeorientaatio määrittävät pitkälti pääasiallisten kohdeasiakkaiden hyväksynnän myöhemmässä
vaiheessa.
Johtopäätökset: Suhdenäkökulmalla on merkittävä vaikutus lääkelanseerauksessa onnistumiseen ja se
täydentää perinteistä myynti- ja markkinointilähestymistapaa.
Avainsanat: uuden lääkkeen lanseeraus, menestystekijät, lääketeollisuus, lanseerauksen onnistuminen,
suhteet, lääkärit
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INTRODUCTION

rial marketing research (e.g. Möller and Halinen
2000). Thus, the concept of relationship orientation, which emphasizes the importance of customer relationships (Jayachandran et al. 2005), offers
a fruitful research setting because it complements
the dominant NPL approaches.
The dissertation focused on the country and market environment where there are separate parties
for decision-making, paying for, and end using with
respect to a new drug exemplifying the business-tobusiness (B2B) industrial marketing setting. As physicians have a key role in decision-making that is
related to the drug treatments of patients, they face
relationship-marketing activities (Wright and Lundstrom 2004; Clark et al. 2011). The physician-pharmaceutical industry relationship has faced plenty of
criticism during the last decade because it seemingly
has a contradiction at its core: the relationship between a physicians’ autonomy and the commercial
interests of the pharmaceutical companies (Abbasi
and Smith 2003; Moynihan 2003; Angell 2009).
The seminal theory of innovation diffusion describes how an innovation spreads and is diffused
throughout a market (Rogers 2003). The individual
patterns of adoption have been classically divided
into five categories: innovators, early adopters, early
majority, late majority and laggards (Figure 1). These categories define how an innovation is adopted
in the different phases of a product’s lifecycle along
the innovation adoption curve (Moore 2002; Roger
2003). The critical role of external opinion leaders
in the adoption process of new products has also
been noted in pharmaceutical literature (Sandberg

Successful product launches are a critical driver
of a company’s performance. Only two out of ten
marketed pharmaceutical products revenues that
match or exceed their average research and development costs before losing patent protection (Vernon et al. 2010). Although there is a vital need for
successful product launches in the pharmaceutical
industry, the literature review reveals a scarcity of
new product launch (NPL) related research in this
specific industry setting.
The prevailing marketing literature on pharmaceuticals has mainly focused on the order of market entry and the marketing mix related topics
(Stros and Lee 2014) emphasizing product superiority compared to that of competitors (Terblanche
2008) and suggesting that new drugs are commercialized through careful strategic decisions (e.g.,
Trim and Pan 2005) and supported by tactical marketing mix activities (Stros and Lee 2014) and sales
force management (Fraenkel 2011). Studies on the
strategic orientations of companies have generally
focused on customers and competitors by predicting the launch performance through the concept
of market orientation (e.g. Kirca et al. 2005). No
previous studies investigating the role and impact
a company’s strategic orientations on launch performance in the pharmaceutical industry setting
have been published.
Furthermore, the existing literature on NPL has
largely omitted the importance of customer relationships, although relationship marketing has
been one of the dominant paradigms in indust-

Figure 1. Innovation adoption curve and the adopter categories lähde: Rogers 2002
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2002, Corstjens et al. 2005, D’Arcy 2009, Smith
2009). Therefore, in this study context, the concept
of customer acceptance is divided into two parts:
key opinion leaders (KOL) and the majority of other
target customers, who are potential prescribers of a
new drug. This has been done in order to represent
the early and mainstream market segments.

1. Examine the role and relative impact of three
alternative company’s strategic orientations,
namely market, product and relationship
orientations, on launch performance
2. Examine the alternative mediating mechanisms, namely product advantage and
market-based assets, and the key activities, namely sales force management and
relationship marketing activities, by which a
company’s strategic orientations
affect launch performance in the NPL context
3. Identify and rank the most important individual determinants of NPL success that affect
both customer acceptance and financial
success measures at the different stages of
the innovation adoption curve
4. Study the attitudes of physicians toward the
pharmaceutical industry that reflect their relationship orientation to it, and to identify the
antecedents of that relationship orientation
5. Study the physician-pharmaceutical industry
relationship and interaction in order to build a
mutually meaningful and beneficial collaboration between physicians and pharmaceutical companies, and to investigate how this
relationship is reflected in introduction of a
new product

Since the literature on pharmaceutical NPLs is
fragmented, there is currently a lack of holistic
overviews on the key determinants of what makes
a successful launch. Thus, the aim of this dissertation was to provide a comprehensive overview
on the role and impact of the key determinants of
a successful NPL in the pharmaceutical industry,
focusing especially on the aspects of relationships
from the perspectives of both buyers and sellers. In
practice, the dissertation considered the extent to
which a NPL and getting physicians’ to prescribe
a new drug is relational activity. It also examined
the phase of the launch process in which relational
activities should be used and how they should be
conducted in order to maximize the launch performance in terms of customer acceptance and financial launch performance. Specifically, the aims of
the dissertation were to

Figure 2. Overall design of the study
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METHODOLOGY

The respondents were asked to complete the survey in relation to the product launch in which they
were most involved over the last five years. A total
of 109 usable responses were collected, representing
a 30.5% response rate.
Partial least squares (PLS) path modeling (PLSPM) was used to analyze survey data based on
two conceptual models illustrating the selected
constructs with multiple indicators (i.e., survey
items) and their hypothesized relationships. The
conceptual models and detailed reasoning that
is related to the theoretical foundations of each
hypothesis can be found in the original publications
(Matikainen et al. 2015b, Matikainen et al. 2016).
The hypotheses were tested by means of SmartPLS
2.0 software application (Ringle et al. 2005) and
bootstrapping procedure was employed to test the
significance of the PLS parameter estimates (Hair et
al. 2012). The hypothesized mediating effects were
tested according to the process developed by Baron
and Kenny (1986).
Furthermore, the whole data set collected in the
survey was subjected to PLS regression modeling
combined with target projection (PLS-R/TP) using
latent variable methods to reveal the most informative variables, i.e., success determinants (Kvalheim
and Karstang 1989, Rajalahti and Kvalheim 2011).
The analysis was performed using Sirius version 9.0
software (Pattern Recognition Systems AS, Bergen,
Norway). The calculation of selectivity ratios (SR)
was used to reveal the most informative predictor
variables for each investigated response variable,
such as acceptance by KOL, acceptance by majority of customers and financial success (Rajalahti et
al. 2009a and 2009b). The size of the SR ranks the
most important predictor variables contributing
to the different response variables (Kvalheim et al.
2014).

As this thesis aimed to provide a comprehensive overview on the determinants of NPL success, it was considered valuable to combine both quantitative and
qualitative research strategies. The inclusion of both
the seller’s and the buyer’s perspectives completes and
deepens our understanding of the necessary determinants of successful product launches. The overall
design of the study is presented in Figure 2.

SELLER’S PERSPECTIVE
The role and relative impact of determinants
affecting launch performance and their mediating mechanisms from a seller’s perspective were
studied with survey data collected from the pharmaceutical companies operating in Finland. Pharmaceutical contract research and manufacturing
organizations and wholesalers were excluded. The
launched products included novel medicinal drug
products with marketing authorization.
The questionnaire was based on a comprehensive
literature review and existing scales were employed when applicable (Narver and Slater 1990, Griffin and Page 1993 and 1996, Voss and Voss 2000,
Langerak et al. 2004, Jayachandran et al. 2005,
Fraenkel 2011,). The survey items were assessed
on a seven point Likert-type scales ranging from
‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’. The financial
NPL success measure assessed how the newly launched product achieved its sales, market share and
profitability using an eleven point Likert-type scale
ranging from ‘far below target -5’ to ‘far above target
+5’ over a one year period and a three year period
(e.g. Calantone and Di Benedetto 2007). Furthermore, the overall measure of success assessed how
successful a NPL was generally perceived and was
measured on an eleven point Likert-type scale ranging from ‘very unsuccessful -5’ to ‘very successful
+5’ (e.g. Paladino 2007). The complete questionnaire was piloted with academic experts and seniorlevel directors with considerable experience in the
pharmaceutical industry and can be found in the
original publication (Matikainen et al. 2015a).
Suitable target respondents for the survey were
the key personnel in charge of the NPL, such as product, sales and marketing managers and directors
in the selected companies. The survey study was
executed in 2012 by sending the Internet-based survey by electronic mail to 357 identified respondents.
© DOSIS
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BUYER’S PERSPECTIVE
The buyer’s perspective focusing on physicianpharmaceutical industry relationship was studied
by means of theme-interviews among a randomized sample of physicians. The theme-interview
scheme was designed by inviting physicians to
describe their attitudes and thoughts on the research topics using open-ended questions. Furthermore, the innovation adoption curve (Figure 1)
was utilized as a tool to help physicians evaluate
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Figure 3. Selectivity ratios for A) orientation-related variables and B) product advantage, sales and
marketing decisions and activities related variables (abbreviations of the variables are explained in
Appendix 1)

A

B

B

of physicians, including positive, neutral, and negative attitudes toward the pharmaceutical industry; 2) the
interaction of physicians with pharmaceutical companies, including the intensity of interaction (activity/passivity); 3) new drug introduction by physicians, including immediate, early, and late adoption patterns. The
data was then coded as a whole using the qualitative
data analysis software (ATLAS.ti, Scientific Software
Development GmbH, Berlin, Germany).

their habits regarding new drug introduction. Physicians were asked to choose which adopter category they belong in and to justify their rationale
for their selections.
Randomized sampling from the member register of
the Finnish Medical Association was used to obtain
a representative sample of 100 physicians in the geographical area of metropolitan Helsinki in Finland.
Medical students, dentists, and veterinarians were
excluded. Physicians prescribing drugs on a daily
basis were included in the study, which excluded retired physicians or physicians working in administrative, research or educational positions. Twenty-two
physicians accepted the invitation to participate in
the study (including the participants involved in the
piloting). Further participants would have been considered, if the saturation point had not been achieved.
The content of the interviews were analyzed inductively (Pope et al. 2000, Elo and Kyngäs 2008). The
open coding of the data was done manually to describe
all aspects and variation in the data as comprehensively
as possible in relation to the selected research question:
how can a mutually meaningful and beneficial relationship and interaction between physician and pharmaceutical industry be built, and how is this relationship reflected in new drug introduction. Based on the
first phase of coding, three exclusive main categories
and their subcategories were identified and used as a
basis for further coding: 1) the relationship orientation
© Suomen Farmasialiitto ry

RESULTS
The results of the PLS-PM revealed that the relationship orientation had the strongest positive impact on
both customer acceptance and on the financial success
of a launch when compared to market orientation and
product orientation. It was found that a company’s
accumulated market-based assets represented an
alternative mediator in addition to the widely studied
concept of product advantage. Furthermore, it was
shown that sales force management and relationship
marketing activities transformed a relationship-oriented organizational culture into launch performance.
The detailed result sections can be found in the original publications (Matikainen et al. 2015b and 2016).
As the outcome of the PLS-R/TP analysis, the SRs
for individual key variables are summarized in Figure 3. All SRs with their confidence intervals are presented in the original publication (Matikainen et al.
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Figure 4. Variables with selectivity ratios over 0.4 (abbreviations of the variables are explained in
Appendix 1)

DISCUSSION

2015a). The most significant SR values are linked to
the relationship orientation-related variables especially
in terms of the acceptance of the majority of customers.
Whereas financial success is driven by strategic choices and tactical decisions, product advantage and relationship marketing activities contribute to achieving
key opinion leaders’ acceptance in the early phase of
launch, while the accumulated market-based assets and
a company’s relationship orientation largely determine
the acceptance of a majority of other target customers
in the later phase (Figure 4).
From buyer’s perspective, a physician’s positive
relationship orientation toward the pharmaceutical
industry and active interaction with pharmaceutical companies were reflected in their early adoption
of new drugs with product advantage. A physician’s
personal interest in a new drug will also accelerate
the adoption of a new drug. In comparison, negatively oriented and passively interacting physicians
will adopt a new drug later and do so based on research evidence- and experience-based reasoning and
the opinions of their colleagues.
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This research provides a relational explanation
for launch performance. A company’s relationship
orientation is a key success factor in the launching
of a new product. This key finding makes a substantial addition to existing mainstream NPL studies, which have mainly applied a product-centered or marketing mix perspective when considering
effective strategic and tactical launch activities
(Calantone and Di Benedetto, 2007; Evanschitzky
et al., 2012). In practice, the development of longterm relationships with a company’s customers
and other key stakeholders is a key success factor
in the launching of a new product. In addition to
sensing markets, gathering customer and competitor knowledge and responding to market information, companies benefit from paying explicit
attention to relationships when launching new
products. A relationship-oriented company is willing to invest time, effort, finances and resources
in building stronger customer relationships and is
committed to maintaining valued customer relationships. Furthermore, a relationship-oriented
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CONCLUSIONS

company treats its customers with empathy and
reciprocity, and builds trust in its business practices. Therefore, companies should focus on creating
an organizational culture that puts customer and
key stakeholder relationships at the core of their
strategic thinking.
The comparison of mediating mechanisms
among a company’s strategic orientations helps to
perceive and implement the strategic orientations
instead of remaining as abstract and vague upperlevel conceptual mindsets. The study demonstrated that accumulated market-based assets, such as
loyalty, a broad customer base and the generating of
brand preferences, represent a powerful relational
mediator that works alongside the product advantage to link a company’s strategic orientations and
launch performance.
This study also contributes to the existing NPL
studies by providing new detailed insights into
key activities in effective implementation of a
company’s relationship-oriented organizational
culture into practice in the NPL context. The relationship orientation is a central driver of sales force management and relationship marketing. More
specifically, sales force management plays a key
role in transforming a relationship-oriented culture into relationship marketing activities. Furthermore, relationship marketing activities including
early market pro-active activities, product-related
high-quality education, and collaborative communication mediate the performance effects of the
relationship orientation and sales force management.
This study demonstrated the diversity of the
determinants of success in the NPL context. The
study utilized the innovation adoption curve and
revealed that the relationship approach is vital for
fostering customer acceptance at different phases of
innovation diffusion in the NPL context.
Furthermore, this study broadened current
understanding of the physician-pharmaceutical
relationship (Doran et al. 2006) and demonstrated how the relationship orientation of physicians
is reflected in the introduction of a new product
in the medical B2B context. The relationship between physicians and the pharmaceutical industry
has developed from being ethically precarious and
having non-professional related personal benefits
toward becoming a more sustainable collaboration
(cf. Moynihan 2003, Angell 2009).
© Suomen Farmasialiitto ry

This dissertation called for a relationship approach in order to complement the traditional sales
and marketing approach regarding the launch
of new pharmaceutical products. A successful
pharmaceutical product launch should focus on
appropriate relationship marketing activities that
are conducted in a timely manner to achieve customer acceptance and financial launch performance.

1. A company’s relationship orientation has
the strongest positive impact on launch
performance in comparison to market and
product orientations.
2. A company’s accumulated market-based
assets represented an alternative mediator
in addition to the widely studied concept of
product advantage. Furthermore, sales force
management and relationship marketing
activities mediate the relationship orientation’s
impact on launch performance.
3. The relationship approach is vital in fostering
customer acceptance at different phases of the
innovation diffusion.
4. The attitudes of physicians toward the
pharmaceutical industry are reflected in their
relationship orientation being positive, neutral or
negative.
5. The physician-pharmaceutical industry
relationship has developed from being ethically
precarious and having non-professional
personal benefits in the direction of a more
sustainable collaboration.

ABSTRACT
Introduction: The pharmaceutical industry places
a heavy emphasis on research and development and
has a vital reliance on successful product launches.
The prevailing literature on new product launch
is fragmented and has largely omitted the importance of customer relationships, although relationship marketing has been one of the dominant paradigms in industrial marketing research.
Objectives: The aim was to provide a comprehensive overview on the key determinants of a successful
new product launch in the pharmaceutical industry,
focusing on the aspects of relationships from the
perspectives of both buyers and sellers.
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Methodology: The role and relative impact of
determinants affecting launch performance and their
mediating mechanisms were studied with survey data
collected from the pharmaceutical companies operating in Finland and were analyzed using two different quantitative multivariate analyzing methods. The
buyer’s perspective focusing on physician-pharmaceutical industry relationship and how this affected
the introduction of a new product was studied by
means of theme-interviews.
Results: A company’s relationship orientation had
the strongest positive impact on launch performance
compared to market and product orientations. Sales
force management and relationship marketing activities transformed a relationship-oriented organizational culture into launch performance. Furthermore,
product advantage and relationship marketing activities contributed to gaining the acceptance of key
opinion leaders in the early phase of launch, while
market-based assets and a company’s relationship
orientation largely determined the acceptance of the
majority of target customers in the later phase.
Conclusions: The relationship approach has a significant impact on launch performance in the pharmaceutical NPL context complementing the traditional sales and marketing approach.
Key words: new product launch, success determinants, pharmaceutical industry, launch performance,
relationships, physicians
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APPENDIX 1:

RO2

Our employees were encouraged to
focus on customer relationships

RO3

All of our functions, not just sales and
marketing, were responsive to market
intelligence gathered on current and
future customer needs

In our organization, customer
relationships were considered to be
a valuable asset

RO4

Our senior management emphasized
the importance of customer
relationships

MO3

Our company’s objectives were driven
primarily by customer satisfaction

RO5

MO4

We measured customer satisfaction
systematically and frequently

We believed that establishing and
maintaining strong and long-term
customer relationships is a key
to success
Our company was willing to invest time,
effort, spending and resources on
building stronger customer relationships
Our company was committed to
maintaining valued relationships with
our customers and was willing to work
on maintaining them
Our company treated our customers
with empathy (e.g. we saw things from
each other’s point of view and cared
about each other’s feelings)

MO1

MO2

MO5
MO6
MO7

MO8
MO9

We focused on gathering market
intelligence pertaining to current and
future customer needs

RO6

Our business strategies were driven
by our beliefs about how we can create
greater value for our customers
Our strategy for competitive advantage
was based on our understanding of our
customers’ needs
Our top management regularly
discussed competitors’ strengths and
strategies

RO7

RO8

We targeted customers and customer
groups in which we had or were able to
develop a competitive advantage
We had the ability to respond rapidly to
competitors’ actions

RO9

RO10 Our company and our customers trusted
each others (e.g. we had confidence in
each other’s reliability and integrity)

MO10 Information on customers, marketing
successes and failures were
communicated across functions in the
business
MO11 All of our managers understood how
everyone in our business can contribute
to creating customer value
PO1

PO2
PO3
RO1
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We believed the customer’s perception
of product superiority with respect to
quality, cost-benefit ratio, or function
relative to competitors is the key to
new product launch success
We believed that product
innovativeness and uniqueness are
the keys to new product launch success
We endeavoured to offer the best
products in our industry
In our organization, retaining customers
was considered a top priority

n:o

Our company treated customers with
reciprocity (e.g. we kept our promises in
every situation and repaid customers’
kindness)

PA1

The launched product offered
customers unique benefits

PA2

The launched product was highly
innovative
The launched product was radically
different from competitor products

PA3
PA4
PA5
PA6

137

The launched product was superior
(e.g. in terms of quality, cost-benefit ratio
and/or function) to competing products
The launched product satisfied a clear,
unmet market need
The launched product was compatible
with the customer’s values and previous
experiences
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TAC8 Market access activities (e.g. advance
notification documentation, health
outcome toolkits, implementation
tactics) were successfully implemented
in a timely manner
SFM1 Adequate sales resources had been
allocated to the product launched
SFM2 Sales people had received thorough
training and were knowledgeable about
the product
SFM3 Sales people were motivated and
enthusiastic about the product

STR1

Launch objectives and success
measures had been clearly
defined STR2
Market intelligence (e.g.
market studies)
on the product had been
comprehensively gathered and utilized
in decision-making
STR3 Launch strategy (e.g. innovative and
product advantage strategy; cost
oriented strategy) had been clearly
defined
STR4 Market segmentation had been carefully
applied to identify an appropriate target
market for the launched product
STR5 The product had been carefully
positioned in the target market taking
all relevant competitors into account
STR6 The timing of the product launch was
successful

SFM4 Sales people were held accountable
for the launched product targets, and
their compensation and/or incentives
were aligned with the targets
SFM5 Sales people activities (e.g. processes,
practices and techniques) were well
managed during the launch period
SFM6 Sales worked closely with marketing
to make the launch a success

STR7 Market access strategy (e.g. informing
key decision makers involved in
assessment and approval of drugs
about clinical, organizational and
financial implications of introducing
the new product) had been
well-designed in a timely manner

RM1
RM2
RM3

TAC1

TAC2
TAC3

TAC4
TAC5

TAC6

Product launch was supported by
a well-designed marketing mix
(4Ps; product, price, promotion and
place/distribution)
Product branding was successful
Pricing policy was well-grounded
and the price level was considered
appropriate (e.g. reimbursement was 		
obtained as planned in the case of
a prescription drug)
Promotion and marketing
communication was conducted well
The whole supply chain (e.g.
manufacturing plant – warehouse –
wholesaler – customer) for the launched
product ran smoothly and promptly
Marketing budget and marketing
resources were sufficient and their
allocation to various means and
activities was conducted well

RM4
RM5
RM6

RM7
RM8

TAC7 Marketing plan was executed
proficiently
RM9

© Suomen Farmasialiitto ry

138

Our company had close customer
interaction during the launched product
development process (e.g. clinical trials)
Key opinion leaders were identified and
involved in the product launch
Our company initiated early market
pro-activeness activities (e.g. arousing
of interest, market awareness,
involvement of opinion leaders,
product education)
Communication with customers was
collaborative including frequent sharing
of tailored information
We provided high-quality training (e.g.
continuing medical education) for our
customers
Sales people and other personnel
working at the customer interface
recognized their role as relationship
builders
Our company had implemented
effective key account management
(KAM) practices
Relationship related market access
activities (e.g. advisory board meeting,
activities directed at decision-makers
and payers) were successfully
implemented in a timely manner
Customer related conflicts were
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TIIVISTELMÄ
Metsäteollisuuden jätteenä muodostuu joka vuosi tonneittain koivunkuorta, jolle ei toistaiseksi ole taloudellisesti merkittävää käyttöä. Tällä hetkellä sitä hyödynnetään polttamalla energiaksi. Koivun kuoresta
saadaan eristettyä betuliinia jopa 30 % sen kuivapainosta. Betuliinin johdannaisilla on todettu useita biologisia aktiivisuuksia, mikä tekee siitä mielenkiintoisen kohteen lääkeainetutkimuksen kannalta.
Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli syntetisoida betuliinista biologisesti aktiivisempia johdannaisia
ja verrata niitä betuliinin, betuliinihapon ja betulonihapon vastaaviin aktiivisuuksiin. Työssä betuliinia
muokattiin synteettisesti liittämällä fuusioituneita heterosyklejä terpeenirakenteen A-renkaaseen sekä
muokkaamalla sen C-20 ja C-28 asemia. Saadut yhdisteet testattiin Leishmania donovani -alkueläintä, eturauhassyöpäsoluja, ABHD12-seriinihydrolaasientsyymiä ja erilaisia tulehdusvälittäjäaineita vastaan. Aktiivisuustulosten perusteella analysoitiin yhdisteiden rakenne-aktiivisuussuhteita.
Avainsanat: Betuliini, betuliinihappo, luonnonainejohdannainen, Leishmania donovani, eturauhassyöpä,
ABHD12, tulehdusvälittäjäaineet
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JOHDANTO

Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa betuliinin
biologista aktiivisuutta muokkaamalla sen funktionaalisia ryhmiä. Lisäksi halusimme löytää tarpeeksi potentin betuliinijohdannaisen jatkotutkimuksia
varten. Tarkempina tavoitteina olivat:

Luonnonaineita on käytetty lääkkeinä tuhansia
vuosia ja niillä on edelleen tärkeä rooli lääkkeenkeksimisessä (Newman ja Cragg 2012, Harvey ym.
2015). Tarkasteltaessa 30 vuoden jaksoa 1981- 2010
havaittiin hyväksytyistä pienimolekyylisistä lääkkeistä 64 % olevan luonnonaineita, niiden puolisynteettisiä johdannaisia tai synteettisiä luonnonainemimeettejä tai -analogeja.
Triterpeenit ovat kasvien sekundäärimetaboliitteja, joita esiintyy kaikkialla kasvikunnassa
(Sheng ja Sun 2011). Kasvit syntetisoivat triterpeenejä syklisoimalla skvaleenia, joka koostuu kuudesta isopreeniyksiköstä. Tähän mennessä kasveista on eristetty yli 20 000 erilaista triterpeeniä.
Ne esiintyvät luonnossa joko vapaina tai glykosideinä, kuten saponiineina. Triterpeenejä esiintyy korkeina pitoisuuksina esimerkiksi puiden tai
hedelmien kuorissa sekä lehtiä peittävissä vahoissa. Triterpeenien johdannaisilla, triterpenoideilla
on tyypillisesti monenlaisia biologisia vaikutuksia.
Betuliini (1, Kuva 1) on ns. lupaanisarjaan kuuluva triterpenoidi, jota voidaan eristää koivujen
(Betula spp.) kuoresta noin 30 % saannolla kuoren kuivapainosta laskettuna (Eckerman ja Ekman
1985). Koivun kuori on metsäteollisuuden vähäarvoinen sivutuote. (Bio)synteettisillä betuliinin
hapetustuotteilla, kuten betuliinihapolla (2) ja
betulonihapolla (3), on useita farmakologisia vaikutuksia. Niillä on osoitettu olevan muun muassa anti-inflammatorisia, antitumoraalisia sekä
malarian, leishmaniaasin, HIV:n ja muiden virusten vastaisia ominaisuuksia (Pisha ym. 1995, Mukherjee ym. 1997, Steele ym. 1999, Kanamoto ym.
2001, Pohjala ym. 2009, Alakurtti 2010). Betuliinia voidaan muokata helposti sen sekundäärisestä
C-3 hydroksyyliryhmästä, C-20 kaksoissidoksesta
ja primäärisestä C-28 hydroksyyliryhmästä. Näitä
funktionaalisuuksia on hyödynnetty kehitettäessä
aktiivisempia ja selektiivisempiä betuliinijohdannaisia.
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1.
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
		
		

suunnitella ja syntetisoida Leishmania donvani
-alkueläinloisiin tehoavia aktiivisempia betuliinijohdannaisia, joissa on fuusioitunut heterosykli,
suunnitella ja syntetisoida seriinihydrolaasi
α/β-hydrolaasi 12:n (ABHD12) estäjiä ja tuottaa
ABHD12-estäjille lupaanityyppisiin
triterpenoideihin perustuva farmakoforimalli,
suunnitella ja syntetisoida invasiivisuutta
estäviä betuliinijohdannaisia eturauhassyöpämalleille sekä
suunnitella ja syntetisoida betuliinijohdannaisia,
joilla on anti-inflammatorisia ominaisuuksia sekä
tutkia niiden vaikutuksia in vitro ja in vivo.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Synteesien lähtöaineena käytettiin koivun kuoresta eristettyä betuliinia. Betuliini (1) hapetettiin
aluksi betulonihapoksi (3), joka osoittautui monikäyttöiseksi välituotteeksi. Betulonihapon (3) C-3
aseman karbonyyliä hyödynnettiin A-renkaaseen
fuusioituneiden heterosyklien synteeseissä. Betulonihaposta saatiin yhdellä reaktiovaiheella erilaisia pyridiini-, pyratsiini- ja indolijohdannaisia
(4-8) (Kuva 2).
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Kuva 1. Betuliinin 1, betuliinihapon 2 ja betulonihapon 3 rakenteet.

Kuva 2. Betuliinihapon 3 ja A-renkaistaan fuusioituneiden heterosyklijohdannaisten synteesireitit.
Reagenssit ja olosuhteet: (a) Na2Cr2O7, H2SO4, H2O, asetoni, huoneenlämpö, 21 h, 44 %; (b) propargyyliamiini, Cu(I)Cl, etanoli, refluksointi, 17 h, 11 %; (c) 1,2-etyleenidiamiini, rikki, morfoliini, refluksointi,
21 h, 68 %; (d) substituoitu fenyylihydratsiinihydrokloridi, etikkahappo, refluksointi, 3 h, 21-42 %.

OH

COOH

a
1

HO

O

4

N

3

d

COOH

b

c

R
COOH
N
H

© Suomen Farmasialiitto ry

COOH

N

6R=H
7 R = OMe
8 R = Cl

N

142

5

© DOSIS

n:o

Kuva 3. A-renkaastaan fuusioituneen pyridiinijohdannaisen synteesi (typpiatomi C-2’ asemassa).
Reagenssit ja olosuhteet: (a) Bentsyylibromidi, K2CO3, DMF, 55 °C, 12 h, 43 %; (b) (i) t-BuOK, t-BuOH,
40 °C, ilma, 2 h, 100 %; (ii) NaBH4, etanoli, THF, 0 °C, 1,5 h, 74 %; (c) p-tolueenisulfonyylikloridi, kuiva
pyridiini, 30 °C 6 h, 60 °C 18 h, 58 %, yhdisteiden 11 ja 9 seos; (d) H2, 10 % Pd/C, THF, 4,5 h, 80 %,
yhdisteiden 12 ja 3 seos; (e) propargyyliamiini, CuCl2, etanoli, refluksointi, 17 h, 21 % yhdistettä 13.

Tutkiaksemme pyridiini- ja pyratsiinijohdannaisten typpiatomi(e)n sijainnin vaikutusta aktiivisuuteen syntetisoimme pyridiinijohdannaisen,
jossa typpiatomi oli C-2’ asemassa. Aluksi C-3 aseman karbonyyliryhmä täytyi ”siirtää” C-2 asemaan.
Tämä reaktiosarja aloitettiin suojaamalla C-28 aseman karboksyyliryhmä, minkä jälkeen C-3 ketoni
kyettiin muuttamaan dioliksi 10. Diolista tehtiin
vuorostaan tosylaatti, joka muodosti eliminaatioreaktiossa ketoneista 11 ja 9 koostuvan seoksen. Yrityksistä huolimatta näitä ketoneja ei saatu eristettyä toisistaan ennen kuin niistä tehtiin lopulliset
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pyridiinijohdannaiset (13 ja 4). Tämän menetelmän
käyttö on aiemmin kuvattu betuliinin tapauksessa,
mutta nyt se tehtiin ensimmäistä kertaa käyttämällä betulonihappoa lähtöaineena (Hao ym. 2008).
Synteesejä jatkettiin muuttamalla ensiksi betulonihappo 2-hydroksimetyleeniadduktiksi (14), josta
saatiin seuraavaksi pyratsolijohdannainen (15) refluksoimalla hydratsiinihydraatin kanssa ja isoksatsolijohdannainen (16) refluksoimalla hydroksyyliamiinihydrokloridin kanssa (Kuva 4). Emäksisissä
olosuhteissa yhdisteen 16 isoksatsolirengas saatiin
aukeamaan muodostaen yhdisteen 17 (Kuva 5).
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Kuva 4. Betulonihapon pyratsoli- ja isoksatsolijohdannaisten (10 ja 11) synteesireitit. Reagenssit ja olosuhteet: (a) etyyliformaatti, NaH, THF, huoneenlämpö, 16 h, 56 %; (b) H2NNH2•H2O, p-TsOH, tolueeni,
150 °C, 17 h, 80 %; (c) NH2OH•HCl, etikkahappo, refluksointi, 3 h, 68 %.
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Kuva 5. Isoksatsolirenkaan hajoaminen. Reagenssit ja olosuhteet: KOH, metanoli, huoneenlämpö,
100 %.
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Kuva 6. Betulonihapon laktaamijohdannaisen synteesi. Reagenssit ja olosuhteet: (a) NH2OH•HCl,
pyridiini, metanoli, refluksointi, 16 h, 84 %; (b) trifluorietikkahappoanhydridi, CH2Cl2, huoneenlämpö,
20 h, 33 %.
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Kuva 7. Betuliinin isoksatsolijohdannaisen (16) C-28 aseman muunnelmien synteesireitit. Reagenssit
ja olosuhteet: (a) Aloittaen yhdisteestä 16: (I) oksalyylikloridi, CH2Cl2, huoneenlämpö, 1 h; (II) 25 %
ammoniakin vesiliuos, CHCl3, huoneenlämpö, 30 min [yhdiste 20], 100 %. (b): Aloittaen betuliinista
(1):(I) pyridiini p-tolueenisulfonaatti, 3,4-dihydro-2H-pyraani, CH2Cl2, huoneenlämpö, 18 h, 80 %; (II)
PCC, CH2Cl2, huoneenlämpö, 12 h, 46 %; (III) etyyliformaatti, NaH, THF, huoneenlämpö, 22 h, 52
%; (IV) NH2OH•HCl, etikkahappo, refluksointi, 4 h [yhdiste 21], 100 %.; (c) Jatkaen yhdisteestä 21:
p-TsOH, metanoli, refluksointi, 20 h, [yhdiste 22], 100 %; (d) Jatkaen yhdisteestä 22: IBX, THF, DMSO,
huoneenlämpö, 3,5 h [yhdiste 23], 51 %.
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Kuva 8. Betuliinin pyratsiinijohdannaisen C-28 aseman muunnelmat 24–27. Reagenssit ja olosuhteet:
Yhdiste 24 (a) Aloittaen yhdisteestä 5: Kuten yllä on kuvattu yhdisteelle 16; Yhdiste 25: Aloittaen
betuliinista (1): (a) PCC, CH2Cl2, huoneenlämpö, 1 h, 27 %; (b) 1,2-etyleenidiamiini, rikki, morfoliini,
refluksointi, 2,5 h, 17 %; 3. NH2OH•HCl, pyridiini/etanoli (1:3), refluksointi, 16 h, 77 %; Yhdiste 26:
Aloittaen betulonihaposta (3): (a) oksalyylikloridi, CH2Cl2, huoneenlämpö, 5 h; (b) piperidiini, CH2Cl2,
huoneenlämpö, 19 h, 47 %; (c) 1,2-etyleenidiamiini, rikki, morfoliini, refluksointi, 2 h, 67 %; Yhdiste 27:
Aloittaen yhdisteestä 24: (a) syanuurikloridi, DMF, 0 °C, 1 h, 84 %.
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Betulonihapon ja hydroksyyliamiinihydrokloridin
välisessä reaktiossa muodostuu oksiimijohdannainen 18, josta saatiin 7-jäseninen A-rengas-laktaami
19 Beckmann-toisiintumisreaktion avulla (Kuva 6).

27

loorikromaatin (PCC) avulla. Seuraavassa vaiheessa
muodostettiin isoksatsolirengas, jolloin näissä happamissa olosuhteissa THP-ryhmä korvautui asetoksiryhmällä. Poistamalla näin muodostuneen
yhdisteen 21 asetoksiryhmä saatiin hydroksijohdannainen 22 ja hapetusreaktiolla tästä edelleen
lopputuotealdehydi 23.

Kirjallisuuden perusteella C-28 aseman karbonyyliryhmä vaikuttaa olevan tärkeä betuliinijohdannaisten bioaktiivisuuksien kannalta (Del Carmen Recio
ym. 1995, Kim ym. 1998, Alakurtti ym. 2010, Santos ym. 2010). Tätä ajatellen syntetisoimme betuliinin isoksatolijohdannaisesta yhdisteet, joiden
C-28 asemissa oli substituentteina primäärinen
amidi (20), asetoksi (21), hydroksyyli (22) tai aldehydi (23) (Kuva 7). Primäärinen amidi valmistettiin
muuttamalla ensiksi yhdiste 16 vastaavaksi asyylikloridiksi ja käsittelemällä sitä ammoniakin vesiliuoksella, mikä tuotti yhdisteen 20. Asetoksijohdannaisen synteesi aloitettiin suojaamalla betuliinin (1)
primäärinen hydroksyyliryhmä tetrahydropyranyylieetterinä (THP). Tällöin C-3 aseman hydroksyyliryhmä voitiin hapettaa selektiivisesti pyridiinik© Suomen Farmasialiitto ry
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Betuliinin pyratsiinijohdannaisen C-28 aseman
muunnelmina olivat primäärinen amidi, oksiimi,
tertiäärinen amidi ja nitriili (24-27, Kuva 8). Yhdiste
24 saatiin muuttamalla ensiksi betulonihapon karboksyyliryhmä asyylikloridin kautta amidiksi ja liittämällä näin saatuun yhdisteeseen pyratsiinirengas.
Oksiimiryhmä (25) saatiin hapettamalla betuliini
ensiksi betulonialdehydiksi, liittämällä tähän pyratsiinirengas ja lopuksi muuttamalla aldehydi oksiimiksi. Yhdisteen 26 amidiryhmä saatiin vastaavan
asyylikloridin ja piperidiinin välisessä reaktiossa.
Yhdiste 27 saatiin primäärisestä amidista 24 syanuurikloridin avulla.
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Kuva 9. Isoksatsolijohdannainen, jolla on isopropyyliryhmä C-19 asemassa. Reagenssit ja olosuhteet:
(a) bentsyylibromidi, K2CO3, DMF, 55 °C, 22 h, 43 %; (b) H2, 10 % Pd/C, etyyliasetaatti, huoneenlämpö,
72 h, 100 %; (c) etyyliformaatti, NaH, THF, rt, 22 h, 56 %; (d) NH2OH•HCl, etikkahappo,
refluksointi, 6 h, 90 %.
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Kuva 10. Bevirimaatin (31) synteesi. Reagenssit ja olosuhteet: (a) NaBH4, 2-propanoli, huoneenlämpö; (b) 2,2-dimetyylisukkinanhydridi, DIPEA, DMF 170 °C, 2 päivää, 5 %.
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Kuva 11. Betulonihapon amidijohdannaisten synteesi. Reagenssit ja olosuhteet: (a) (I) oksalyylikloridi,
CH2Cl2, huoneenlämpö, 5 h. (II) amiini, CH2Cl2, huoneenlämpö, 19 h, 47 %.
H
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O
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Kuva 12. Betulonihapon tertiäärisen amiinijohdannaisen pelkistys. Reagenssit ja olosuhteet: (a)
Zn(OAc)2, trietoksisilaani, THF, 40 °C, 1,5 h, 57 %.
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Joissakin tutkimuksissa betuliinijohdannaiset,
joiden ainoana eroavaisuutena on C-19 aseman isopropenyyli- tai isopropyyliryhmä, ovat tuottaneet
toisistaan poikkeavia aktiivisuustuloksia (Mukherjee 2004, Alakurtti 2010). Selvittääksemme olisiko
näin myös isoksatolijohdannaisen tapauksessa, syntetisoimme yhdisteen 30 (Kuva 9).

tuksia Leishmania donovani -alkueläimiä tai estää
niiden kasvua.
Muokkasimme myös betulonihapon karboksyyliryhmää amideiksi 32-35 (Kuva 11). Halusimme
tehdä myös yhdisteen, jossa olisi tertiäärinen aminoryhmä C-28 asemassa. Kirjallisuudessa oli aiemmin raportoitu sinkkiasetaatin ja trietoksisilaanin
seoksen kykenevän pelkistämään tertiääriset amidit selektiivisesti vastaaviksi amiineiksi myös ketonin läsnä ollessa (Das ym. 2010). Tehdessämme
tämän reaktion käyttämällä lähtöaineena yhdistettä 35 eristimme reaktiotuotteena yllätykseksemme yhdisteen 36, jossa vain ketonikarbonyyli

Leishmaniaasin ja HIV:n yhteisinfektiota on raportoitu 35 maasta (WHO 2015). Yhteisinfektio aiheuttaa vakavampia leishmaniaasin muotoja ja niiden
hoitaminen on vaikeaa. Näin ollen valmistimme
myös tunnettua HIV:n vastaista yhdistettä, bevirimaattia, 31 (Kuva 10) selvittääksemme sen vaiku© Suomen Farmasialiitto ry
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Kuva 13. Betulonihapon triatsoliamidijohdannaisen synteesi. Reagenssit ja olosuhteet:
(a) 1,1’-karbonyyli-di(1,2,4-triatsoli), THF, refluksointi, 20 h, 49 %.
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Kuva 14. Testattujen yhdisteiden aiheuttama L. donovani -amastigoottien keskimääräinen (n = 3)
kasvun inhibitio. Amfoterisiini B oli mukana positiivisena kontrollina (1 µM). *Yhdisteet 2 ja 15 eivät
liuenneet täysin 50 µM pitoisuuksina.

115

Inhibitio %

95
75
55

50 µM

35

15 µM

15

© DOSIS

n:o

2*
3
4
5
6
7
8
15*
16
19
20
21
22
23
24
25
30
31
Amfoterisiini B
Liuotin

-5

5 µM

149

© Suomen Farmasialiitto ry

Taulukko 1. Heterosyklisten sekä C-28
asemistaan muokattujen betuliinijohdannaisten,
betulonihapon (3) ja dihydrobetuloinihapon (29)
ABHD12-inhibitioaktiivisuus. NI = ei inhibitiota.

oli pelkistynyt vastaavaksi alkoholiksi amidin reagoimatta (Kuva 12).
Triatsoliureoiden tiedetään inhiboivan seriinihydrolaaseja, joten halusimme syntetisoida samantapaisen betuliinijohdannaisen (Aaltonen ym. 2013).
Koska tällainen urearakenne on melkoisen pysymätön, syntetisoimme yhdisteen hajoamisen välttämiseksi vastaavan triatsoliamidin 37 (Kuva 13).
Yhdisteille suoritetut biologiset kokeet on kuvattu väitöskirjan alkuperäisjulkaisuissa (Haavikko ym.
2014, Parkkari ym. 2014, Härmä ym. 2015 ja Laavola
ym. 2016).

Yhdiste

IC50 (µM)

Inhibitio %
10 µM:ssa (± s.e.m.)

2

2,5

-

3

3,3

-

4

6,7

-

5

3,6

-

6

0,9

-

7

1,6

-

13

-

34 (±1,1)

TULOKSET

15

1,4

-

L. donovani -alkueläinkokeet

23

-

16 (±1,6)

24

-

31 (±0,8)

26

-

9 (± 0,6)

29

1,6

-

30

9,1

-

32

-

16 (±1,5)

33

-

23 (±2,0)

34

-

20 (±0,3)

Leishmaniaasi on Leishmania -alkueläinten aiheuttama hietakärpästen levittämä sairaus. Sairaus
esiintyy monissa eri muodoissa ja pahin niistä johtaa hoitamattomana kuolemaan. Nykyisillä hoidoilla on joko vakavia haittavaikutuksia, ne vaativat sairaalahoitoa tai ne ovat kalliita. Aiemmissa
tutkimuksissa betuliinijohdannaisten on todettu
inhiboivan Leishmania donovani -alkueläinten kasvua (Alakurtti ym, 2010).
Leishmania-kokeissa yhdisteet, jotka inhiboivat korkeimmassa 50 µM:n konsentraatiossa yli
70-prosenttisesti alkueläinten kasvua, testattiin 15
µM konsentraatiolla. Potenteimmat yhdisteet testattiin vielä 5 µM konsentraatiolla (Kuva 14).
Kaikki isoksatsolijohdannaiset (15, 20-23 ja 30)
osoittivat alhaisempaa inhibitioaktiivisuutta kuin
betulonihappo (3). Pyratsiinijohdannaiset 5 ja 24
inhiboivat hyvin alhaisimmillakin konsentraatioilla. Mielenkiintoisen poikkeuksen tähän teki
yhdiste 25, jossa on oksiimiryhmä C-28 asemassa.
Tämä yhdiste ei ollut ollenkaan aktiivinen, vaikka
aiemmissa tutkimuksissa oksiimijohdannaiset ovat
osoittaneet hyvää inhibitiota 50 µM konsentraatiolla (Alakurtti ym, 2010).
Testatuista yhdisteistä kolme (5, 19 ja 31) inhiboi
L. donovani -alkueläinten kasvua merkittävästi 5 µM
konsentraatiolla. Toisaalta ne olivat myös jonkin
verran toksisia THP-1-makrofageille. Verrattaessa
tuloksia aiempiin betuliinijohdannaisten vastaaviin
aktiivisuuksiin, nämä uudet yhdisteet osoittautuivat aktiivisimmiksi. Selkeästi tarvitaan rakenteen
lisäoptimointia L. donovanin vastaisten potentimpien betuliinijohdannaisten kehittämiseksi.
© Suomen Farmasialiitto ry

ABHD12-kokeet
2-arakidonyyliglyseroli (2-AG) on kannabinoidireseptorien luonnollinen ligandi eli endokannabinoidi. ABHD12 on yksi 2-AG:tä hydrolysoivista entsyymeistä. Mutaatiot ABHD12 geenissä aiheuttaa
PHARC (polyneuropaty, hearing loss, ataxia, retinitis pigmentosa, cataract) oireyhtymän. Oireyhtymä
aiheuttaa hermorappeumaa, joka johtaa polyneuropatiaan, kuulon menetykseen, ataksiaan, renitis pigmentosaan ja kaihiin. Koska ABHD12:n kiderakennetta ei tiedetä, uusien ligandien kehittäminen on
vaikeaa. Triterpeeneillä on havaittu useita samantyyppisiä aktiivisuuksia, joten ne ovat hyvä lähtökohta ABHD12 inhibiittorien kehittämiselle.
Alustavissa tutkimuksissa huomasimme ursolihapon inhiboivan selektiivisesti seriinihydrolaasi
ABHD12:a ilman merkittävää vaikutusta ABHD6:een
tai MAGL:ään (monoasyyliglyserolilipaasi). Tämän
150
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Kuva 15. Triterpenoidien hABHD12 inhibitioon vaikuttavia ominaisuuksia.

Rangan muoto on tärkeää
aktiivisuudelle; kaksoissidoksia ei siedetä
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Yhdiste 6

Sekä vetysidosluovuttajat
että -vastaanottajat ovat siedettyjä

tiedon rohkaisemana jatkoimme tutkimuksia muilla triterpenoideilla todetaksemme, että oleanaani-,
ursoli- ja betuliinihapon inhibitioaktiivisuuksissa on
vain hyvin pieniä eroja. Näin ollen jatkoimme tutkimuksia betuliinihapon johdannaisilla.
Alustavissa tutkimuksissa havaitsimme karboksyyliryhmän C-28 aseman olevan tärkeä inhibition
kannalta. Tämä varmistui testattaessa betuliinijohdannaisia, joissa oli C-28 asemassa aldehydi- (38),
esteri- (39), eetteri- (40) tai amidiryhmä (36, 32-34).
Nämä osoittivat korkeintaan vaatimatonta inhibitiota. Myös C-28 oksiimijohdannainen (41) osoitti alhaisempaa inhibitiota kuin betuliinihappo (2)
(Taulukko 1). Yhdiste 37 ei osoittanut oletettua
inhibitioaktiivisuutta lainkaan.
Lähes kaikki betuliinihapon A-rengasfuusioituneet johdannaiset osoittivat hyvää inhibitiota
(Taulukko 1). Sen sijaan A-renkaan muuttaminen
7-jäseniseksi laktaamiksi (30) laski aktiivisuuden
kohtalaiselle tasolle. Typpiatomin C-2’ asemassaan
sisältävä pyridiinijohdannainen (13) osoitti alhaista inhibitiota, kun taas typen ollessa C-3’ asemassa
(4) inhibitio oli kohtalaista. Inhibitio parani entisestään, kun typpiatomeja oli kaksi eli esimerkiksi
pyratsiinirenkaaseen fuusioituneena (5). Pyratsiinijohdannaisten tapauksessa havaittiin myös karboksyyliryhmän merkitys C-28 asemassa; korvattaessa
se primäärisellä (24) tai tertiäärisellä (26) amidilla
inhibitio laski merkittävästi. Koska isoksatsolijohdannainen (23) osoitti myös alhaista inhibitioaktiivisuutta, vaikutti siltä, että vetysidosluovuttaja tai
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-vastaanottaja C-3 asemassa on tärkeä entsyymiinhibition kannalta. Tutkituista yhdisteistä indolijohdannainen 6 osoitti suurinta inhibitiota. Se inhiboi ABHD12-entsyymiä paremmin kuin tutkitut
luonnonaineet masliinihappo ja oleanaanihappo.
Metoksisubstituoitu indolijohdannainen 7 ja pyratsolijohdannainen 15 osoittivat samantasoista inhibitioaktiivisuutta kuin edellä mainitut luonnonaineet. Dihydrobetulonihappo (29) osoitti puolestaan
parempaa inhibitiota kuin betulonihappo (3).
Kuvaan 15 on koottu triterpenoidien ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tärkeiltä seriinihydrolaasi
ABHD12:n inhiboimiseksi. Triterpenoidin perusrangan muoto on tärkeä, koska inhibitio katosi
sitä muokkaavien kaksoissidosten läsnä ollessa.
Karboksyyliryhmä C-28 asemassa on tärkeä, koska
kaikki sen modifikaatiot johtivat alempaan inhibitioon. Vetysidosvastaanottaja tai -luovuttaja C-3’
asemassa tarvitaan korkeaan inhibitioaktiivisuuteen. Yhteensä 68 triterpenoidin ABHD12-inhibitio testattiin ja niistä 18 luokiteltiin aktiivisiksi.
Yhdisteiden aktiivisuuksien perusteella muodostettiin 14 ominaista farmakoforista ominaisuutta
sisältävä malli.
Parhaat yhdisteet inhiboivat hABHD12:n kokonaan
hyvin pienillä IC50-arvoilla. Yhdisteet eivät vaikuttaneet muihin endokannabinoidihydrolaaseihin tai
kannabinoidireseptoreihin. Triterpenoidit osoittivat
selektiivistä ABHD12:n inhibitiota. Rakenne-aktiivisuusanalyysin avulla päättelimme ABHD12:n inhibi151
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tiolle tärkeitä ominaisuuksia ja kehitimme ensimmäisen farmakoforimallin ABHD12:n inhibiittoreille.

Eturauhassyöpäsolukokeissa saadun monimutkaisen kuvatiedon tulkitsemiseksi käytettiin tilastollisia analyysejä. Mittoina käytettiin PC-3 -viljelmien
solujen pinta-alaa, monimutkaisuutta ja kuolleiden
solujen pinta-alaa, joiden perusteella koostettiin
hierarkkisesti ryhmitelty dendrogrammi (Kuva 16).
Dendrogrammissa on kaksi päähaaraa. Yhdessä ryhmässä ovat kaikkein potenteimmat anti-proliferatiiviset ja anti-invasiiviset yhdisteet (keskiharmaalla) ja
toisessa heikosti aktiiviset (mustalla) sekä ei-aktiiviset (vaalean harmaalla) yhdisteet.

Eturauhassyöpäsolukokeet
Betuliinin (1) ja betuliinihapon (2) sytotoksiset ominaisuudet on tunnettu jo nelisenkymmentä vuotta (Sheth
ym. 1972). Useiden syöpäsolulinjojen on osoitettu olevan herkkiä betuliinihapolle ja muille triterpenoideille
(Laszczyk 2009). Tässä tutkimuksessa selvitettiin betuliinijohdannaisten invaasion vastaisia ominaisuuksia
eturauhassyöpäsolulinjoissa (PC-3 ja LNCaP).
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Kuva 16. Yhdisteiden hierarkkinen ryhmittely perustuen PC-3 -solujen pinta-alaan, monimutkaisuuteen ja kuolleiden solujen pinta-alaan. Anti-invasiiviset yhdisteet on esitetty keskiharmaalla, heikosti
aktiiviset mustalla ja ei-aktiiviset vaalean harmaalla.
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Kuva 17. Betuliinijohdannaisten anti-invasiivisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia PC-3-soluissa.
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Eturauhassyöpäkokeissa havaittiin, ettei betuliinihapolla (2) eikä betulonihapolla (3) ole merkittäviä invaasion vastaisia vaikutuksia. Toisaalta dihydrobetulonihappo (29), joka eroaa betulonihaposta
vain C-20 aseman kaksoissidoksen osalta, osoitti
voimakkaita anti-invasiivisia vaikutuksia ja syöpäasolujen kasvun inhibitiota. Kaksoissidoksen puuttumisella C-20 asemasta havaittiin samanlainen
vaikutus isoksatsolijohdannaisten (16 ja 30) tapauksessa. Molemmat osoittivat voimakasta kasvun
inhibitiota ja anti-invasiivisia vaikutuksia alhaisilla
konsentraatioilla, mutta C-20 asemastaan kaksoissidoksettomalle yhdisteelle 30 riitti pienempi
konsentraatio samaan vaikutukseen (16 1,0 µM ja
30 300 nM). Isoksatsolijohdannaisten tapauksessakin havaittiin C-28 karboksyyliryhmän merkitys inhibitiolle; johdannaiset, joilla oli amidi- (20),
asetoksi- (21), hydroksi- (22) tai formyyliryhmä (23)
C-28 asemassa eivät osoittaneet merkittäviä vaikutuksia invasiiviseen fenotyyppiin. Sama taipumus havaittiin myös betulonihapon johdannaisilla;
vaihdettaessa C-28 karboksyyli sekundääriseen (32)
tai tertiääriseen (33 ja 34) amidiin aktiivisuus hävisi.
Pyratsolijohdannainen 15 osoittautui isoksatsolijohdannaista 16 potentimmaksi ja erityisesti
anti-invasiiviseksi. Pyratsiinijohdannainen 5 osoitti puolestaan voimakasta anti-invasiivista vaikutusta, mutta ei vähentänyt syöpäsolujen kasvua ollenkaan. Yllättäen pyratsiinijohdannaisten tapauksessa
C-28 aseman karboksyyliryhmän muuttaminen primääriseksi amidiksi (24) ei laskenut anti-invasiivi© DOSIS
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sen vaikutuksen tasoa. Kun pyratsiinijohdannaisen
C-28 asemassa oli tertiäärinen amidi (26) tai nitriili
(27), inhibitio katosi. Molemmat pyridiinijohdannaiset (4 ja 13) olivat anti-invasiivisia merkittävästi
alhaisemmilla konsentraatioilla kuin pyratsiinijohdannainen 5. Tämä saattaa johtua pyridiinijohdannaisten korkeammasta lipofiilisyydestä.
Selvittääksemme ovatko potenteimmat yhdisteet
sytotoksisia eivätkä anti-invasiivisia, tutkimme inhiboivatko yhdisteet proliferaatiota sekä vaikuttavatko
ne solukuoleman käynnistymiseen. Suurin osa yhdisteistä ei juuri vaikuttanut proliferaatioon PC-3 soluissa pienillä pitoisuuksilla (>10 µM). LNCaP-soluissa
kasvun hillintä ja sytotoksisuus alkoivat alhaisemmassa pitoisuudessa (3 µM) ja Ep156T-soluissa sytotoksisuutta havaittiin tätäkin alhaisemmissa pitoisuuksissa (0,3 - 1 µM). Yhdisteet eivät aiheuttaneet
solukuolemaa PC-3- ja LNCaP-soluissa 30 µM alhaisemmissa pitoisuuksissa. Kokeissa varmistuimme
siitä, etteivät yhdisteet 13 ja 16 vaikuta solukiertoon
tai mitoosiin. Ne vaikuttavat olevan sytotoksisia vain
korkeina pitoisuuksina. Alhaisina nanomolaarisina
pitoisuuksina niillä on anti-invasiivisia vaikutuksia.
Kuvaan 17 on koottu betuliinijohdannaisten ominaisuuksia, jotka vaikuttavat anti-invasiivisuuteen.
Näiden tulosten perusteella C-28 karboksyyliryhmä
on aktiivisuuden kannalta tärkeä. Yksöissidos C-20
asemassa sekä vetysidosluovuttaja A-renkaaseen
fuusioituneen heterosyklin C-2’ asemassa vaikuttavat parantavan aktiivisuutta. A-renkaaseen fuusioituneen heterosyklin laajennokset eivät olleet siedettyjä.
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Kuva 18. Yhdisteen 15 vaikutus karrageenin indusoimaan tassun inflammaatioon hiirillä.

6h

Kasvanut tassun tilavuus (µl)

3h

Kontrolli
Yhdiste 15 (10 mg/kg)
Deksametasoni (2 mg/kg)

Tulehdusvälittäjäainekokeet

teiinin ilmentymistä 10 µM pitoisuudella. LPS:n
(lipopolysakkaridi) indusoima typpioksidin tuottokokeessa viisi yhdistettä (1, 3, 5, 30 ja 41) erottui
joukosta pienentäen typpioksidin tuottoa yli 50 %
käytetyllä 10 µM pitoisuudella.
Tutkituista yhdisteistä yhdistellä 15 oli kaikkein
suurin vaikutus IL-6:n (inhibitio 60 %) ja MCP-1:n
(inhibitio 70 %) tuottoon. Yhdisteen 15 havaittiin
myös pienentävän iNOS- ja IL-6-mRNA-tasoja merkittävästi. Nämä in vitro -kokeiden tulokset korreloivat hyvin in vivo -kokeiden kanssa, sillä yhdiste
15 vähensi merkittävästi karrageenin indusoimaa
tassun inflammaatiota hiirillä (Kuva 18).

Inflammaation tarkoitus on korjata vaurio tai
infektio ja palauttaa organismi takaisin homeostaasiin (Patlolla ja Rao, 2012). Inflammaation pitkittyessä siitä kuitenkin aiheutuu vauriota organismille. Kroonisen inflammaation tiedetään
johtavan syövän kehittymiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet betuliinin (1) ja betuliinihapon (2) omaavan tulehduksenvastaisia ominaisuuksia (Mukherjee ym. 1997). Näiden tulosten
rohkaisemana halusimme tutkia onko heterosyklisillä betuliinijohdannaisillä tällaisia ominaisuuksia.
Testatuista yhdisteistä kolme (5, 20 ja 41) vähensi iNOS-proteiinin ilmentymistä yli 90 % ja nämä
valittiin annos-vastetutkimuksiin. Ne kaikki osoittivat selkeää annos-vasteellisuutta IC50-arvojen
vaihdellessa 0,3 - 3 µM. Yksikään yhdisteistä ei
osoittanut aktiivisuutta iNOS-mRNA-kokeissa,
mistä voidaan päätellä betuliinijohdannaisten vaikutuksen iNOS-proteiinin ilmentymiseen tapahtuvan post-transkriptionaalisella mekanismilla.
Testatuista yhdisteistä kaksi (15 ja 23) tässä esitettyä yhdistettä inhiboivat merkittävästi COX-2-pro© Suomen Farmasialiitto ry

POHDINTA
L. donovani -alkueläimen estokokeissa testatuilla
betuliinijohdannaisilla havaittiin parempaa inhibitiota kuin ryhmämme aiemmin testaamilla betuliinijohdannaisilla. Yhdisteet eivät kuitenkaan olleet
niin aktiivisia, että olisi ollut perusteltua jatkaa testejä pidemmälle. Jos halutaan potentimpia betuliinijohdannasia L. donovania vastaa, tarvitaan lisää
rakenteen optimointia.
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ABHD12-entsyymi löydettiin vasta muutama
vuosi sitten ja sen rakenteesta tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Kiderakenteen puuttuessa kaikki
tieto sen substraateista on suureksi hyödyksi. Testaamistamme yhdisteistä heterosyklisten betuliinijohdannaisten havaittiin estävän entsyymin toiminnan täysin alle mikromolaarisilla IC50-arvoilla.
Yhdisteet osoittautuivat inhiboivan ABHD12-entsyymiä selektiivisesti ilman havaittuja vaikutuksia
muihin endokannabinoidihydrolaaseihin tai kannabinoidireseptoreihin. Rakenne-aktiivisuustutkimuksiimme perustuen kehitimme ensimmäisen
farmakoforimallin ABHD12:lle.
Osa testatuista heterosyklisistä betuliinijohdannaisista osoitti anti-invasiivista aktiivisuutta PC-3
soluissa jopa nanomolaarisilla konsentraatioilla.
Yhdisteiden havaittiin olevan vain vähän sytotoksisia. Tuloksemme osoittavat, että betuliinijohdannaiset ovat hyvä lähtökohta selektiivisempien
ja vähemmän toksisten yhdisteiden löytämiseen
metastasoivia syöpiä vastaan.
Fuusioituneet heterosykliset betuliinijohdannaiset osoittivat parempaa tulehduksenvastaista aktiivisuutta verrattuna betuliiniin (1) tai betuliinihappoon (2). Tulokset in vitro ja in vivo -kokeissa olivat
yhdenmukaisia. Tulehdukseen liittyy monimutkaisia signaaliketjuja ja monia välittäjäaineita, mikä
tekee uusien tulehduksenvastaisten yhdisteiden
löytämisestä todella haastavaa. Saadaksemme selkeämmän käsityksen näiden yhdisteiden rakenneaktiivisuussuhteista täytyisi testata paljon laajempi
kokoelma betuliinijohdannaisia kuin nyt olemme
tehneet. Yhdiste 15 voisi toimia hyvänä lähtökohtana jatkotutkimuksissa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä työssä valmistin useita uusia betuliinijohdannaisia ja testasimme niiden biologiset aktiivisuudet
valittuihin kohteisiin. Tutkimuksissani löydettiin
joitakin hyviä ja todella odottamattomia bioaktiivisuuksia, vaikkakin tarvitaan lisää tutkimusta
tarpeeksi potentin johtomolekyylin löytämiseksi.
Jatkotutkimuksia suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon myös muut triterpenoidien ominaisuudet,
kuten lipofiilisyys ja sytotoksisuus. Tässä työssä
osoitettiin, että luonnonaineet ovat edelleen hyvä
lähtökohta modernissa lääkkeenkeksimisessä.
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SYNTHESIS OF BETULIN
DERIVATIVES WITH NEW
BIOACTIVITIES

atives with ring A-fused heterocycle. Also carboxyl
group at C-28 seemed to be important for activity.
These compounds showed considerably improved
anti-invasive effect compared to betulinic acid.
Betulin derivatives were found to selectively inhibit ABHD12 serine hydrolase enzyme without inhibiting other endocannabinoid hydrolases and activity
towards cannabinoid receptors. In mechanistic studies inhibition was shown to be reversible. Important
structural features required for ABHD12 inhibition
were revealed based on our structure-activity relationship studies.
Heterocyclic betulin derivatives were shown to
suppress expression of several inflammatory factors,
such as iNOS, IL-6, and MCP-1, a pyrazole derivative
being the most potent compound.

→ Raisa Haavikko
Lääketutkimusohjelma, Farmaseuttisen kemian
ja teknologian osasto, Farmasian tiedekunta,
Helsingin yliopisto
raisa.haavikko@helsinki.fi

SUMMARY
Background: Betulin is a triterpene class natural
product present for example in outer layer of birch
bark, which is a low-value waste product of forest
industry in Northern Hemisphere. Oxidation products
of betulin, namely betulinic acid and betulonic acid,
have been shown to have several biological activities. This makes betulin an interesting starting point
for drug discovery projects.

Conclusions: In this work betulin has been shown
to be a good starting point for several different drug
discovery projects. The compounds show different
activity on different targets meaning they are selective, and also selectivity and activity could be further
improved. Compared to earlier studies, more active
betulin derivatives were found in all of our biological
studies. We also gained important information about
the structure-activity relationships.

Objective: The aim of the study was to modify
functional groups of betulin skeleton to improve
biological activities of the starting natural compounds betulin, betulinic acid and betulonic acid.
In addition, the aim was to find betulin-derived hit
compounds potent enough for further studies.

Key words: Betulin, betulinic acid, natural product derivatives, Leishmania donovani, prostate cancer, ABHD12, inflammatory factors

Methods: In this work, mainly ring A-fused heterocyclic derivatives of betulin were synthesized, and
their structure-activity relationships against Leishmania donovani, prostate cancer cell lines, a serine
hydrolase enzyme (ABHD12), and inflammatory factors were studied. Also position C-28 and C-20 of
these compounds were modified to obtain knowledge
of structure-activity relationships.
Results: Among the tested compounds two heterocyclic betulin derivatives showed significant
inhibition against L. donovani amastigotes growth.
These compounds showed improved activity compared to the heterocyclic betulin derivatives tested
previously. Also a betulin derived potent anti-HIV
compound, bevirimat, showed L. donovani growth
inhibition at similar level as the ring A-fused heterocyclic betulin derivatives.
In prostate cancer studies some of the betulin derivatives displayed dose-dependent anti-invasive activity
at nanomolar concentrations with negligible cytotoxicity. The most potent compounds were betulin deriv© Suomen Farmasialiitto ry
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Anti-Human Immunodeficiency Virus Activity of
YK-FH312 (a Betulinic Acid Derivative), a Novel
Compound Blocking Viral Maturation. Antimicrob Agents Chemother 45(4): 1225-30, 2001
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Mikä tappoi Sokrateen?
Koniini myrkkykatkossa
ja muissa kasveissa
→ Hannu Hotti
MMT, Maataloustieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Suomi
Kirjeenvaihto:
hannu.hotti@helsinki.fi

Väitös Hannu Hotti, MMM, väitteli Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteiden tiedekunnasta
14.10.2016 aiheesta ”The killer of Socrates exposed – Coniine in the plant kingdom”. Vastaväittäjänä oli professori Heribert Warzecha Darmstadtin teknillisestä yliopistosta, Saksasta, ja kustoksena oli professori Teemu Teeri Helsingin yliopistosta

TIIVISTELMÄ
Sokrateen juomasta myrkkymaljan koostumuksesta on esitetty erilaisia teorioita. Yhden sen pääkomponenteista on arveltu olevan olleen myrkkykatko (Conium maculatum L.). Siltä tunnetaan piperidiinialkaloidi koniini, joka on myös kahdellatoista aaloelajilla (Aloe) sekä keltatötterölehdellä (Sarracenia flava L.).
Tuon alkaloidin biosynteesiä ei tunneta kunnolla toistaiseksi, mutta mahdollinen reitti alkaa polyketidillä,
jonka on muodostanut polyketidisyntaasi (PKS). Tässä tutkimuksessa keskityttiin tunnistamaan ja karakterisoimaan myrkkykatkolta pks-geenit, jotka voivat osallistuvat koniinin muodostukseen. Lisäksi tutkittiin koniinia ja sen kaltaisia alkaloideja sisältävillä kasveilla kalluksen muodostusta sekä mahdollisuutta
elisitoida alkaloidituotanto kasvisoluviljelmissä, jotta koniinin biosynteesiä ymmärrettäisiin paremmin.
Tutkimuksen eri vaiheissa käytetty kasvimateriaalin alkaloidikoostumus tutkittiin kaasukromatografiamassaspektrometrillä. Tutkimuksen löytöihin kuuluu uudenlainen PKS, CPKS5, joka aloittaa koniinin
biosynteesin myrkkykatkolla muodostamalla yhdisteen hiilirungon yhdestä butyryyli-CoA:sta ja kahdesta
malonyyli-CoA:sta. Elisitoidut myrkkykatkon ja aaloeiden soluviljelmät eivät tuottaneet piperidiinialkaloideja, mutta myrkkykatkon elisitoidut solukkoviljelmät tuottivat furanokumariineja. Koniini on laajemmalle levinnyt tötterölehtien suvussa, kuin aikaisemmin on uskottu, ja aaloeista löytyi suvulle uusi piperidiinialkaloidi. Näiden tulosten yhteisvaikutuksena ymmärryksemme koniinin biosynteesin selvittämisessä
on mennyt eteenpäin.

Avainsanat: alkaloidit, aaloe (Aloe), myrkkykatko (Conium maculatum), koniini, polyketidi, polyketidisyntaasi, tötterölehti (Sarracenia), sekundäärimetabolia
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Ydinasiat:
1. Myrkkykatkolta löydettiin koniinin biosynteesin aloittava polyketidisyntaasi, CPKS5, joka tekee yhdisteen hiili rungon yhdestä butyryyli-CoA:sta ja kahdesta malonyyli-CoA:sta.
2. Myrkkykatkon ja myrkkyaaloeiden kalluksen elisitointi ei tuottanut piperidiinialkaloideja. Myrkkykatkolla elisitointi sai aikaiseksi furanokumariinien tuotannon ja myrkkyaaloeilla vahvisti antrakvinonien
tuotantoa.
3. Keltatötterölehdeltä varmennetiin koniinin läsnäolo sekä seitsemältä muulta tötterölehdeltä löydettiin kyseinen alkaloidi herkän GC-MS-menetelmän ansiosta.

JOHDANTO
Sokrates tuomittiin kuolemaan vuonna 399 e.Kr.
Syyksi on annettu Ateenan nuorison turmeleminen
ja jumalanpilkka kaupungin perinteisiä jumalia kohtaan. Sokrateen kuolemantuomio pantiin täytäntöön siten, että hänen tuli juoda pharmakon-niminen myrkkymalja. Sokrateen kuolema on kuvattuna
hänen oppilaansa Platonin teoksessa Faidon. Sen
mukaan Sokrateen raajat menettivät ensin tunnon
ja ajan kuluessa tunto katosi muualtakin. Sokrates
pystyi puhumaan loppuun asti, ja dialogissa kuvataan hänen muiden kanssa käymään keskustelua.
Sokrateen myrkkymaljan sisällöstä on käyty vuosien varrella paljon keskusteluja, ja myrkkykatkoa
pidetään osana sen koostumusta. Eräs parhaimmista
teorioista sen muusta sisällöstä on esittänyt de Boer
(1950), ja hänen mukaansa malja sisälsi myrkkykatkon lisäksi oopiumia, viiniä ja mirhamia.
Alkaloidit ovat ryhmä kasviyhdisteitä, jotka ovat
tyypillisesti farmakologisesti voimakkaasti vaikuttavia. Yksi tunnetuimmista piperidiinialkaloidesta
on koniini, joka tunnetaan parhaiten myrkkykatkolta (Conium maculatum L.) (Kuva 1A). Koniinin
lisäksi myrkkokatkolta tunnetaan yksitoista muuta

piperidiinialkaloidia. Tuo yhdiste tunnetaan myös
kahdeltatoista aaloelajilta (Aloe) (kuvat 1B-D) sekä
lihansyökasvi keltatötterölehdeltä (Sarracenia flava
L.) (kuva 1E). Koniini on merkittävä yhdiste kemian historiassa, sillä sen rakenne selvitettiin v. 1881
ja syntetisoitiin v. 1886 ensimmäisenä alkaloidina.
Koniini on myrkyllinen yhdiste, jonka biosynteesiä
ei kunnolla tunneta. Leete (1963 ja 1964) muodosti
teorian, jonka mukaan koniinin hiilirunko koostuisi
yhden asetyyli-CoA:n ja kolmen malonyyli-CoA:n
muodostamasta poly-β-ketohaposta (eli polyketidistä). Tätä ajatusta tukevat Leeten (1963 ja 1964)
tekemät radioaktiivisuuskokeiden tulokset, joissa
leimatun asetaatin radioaktiiviset hiilet ovat jakautuneet tasaisesta parillisesti numeroitujen hiilten
kesken. Kuvassa 2 on tiivistettynä ja koottuna tähän
mennessä saatu tietämys koniinin kaltaisten alkaloidien biosynteesistä. Myöhemmin tutkimuksissa
on todettu, että kasveilla polyketidejä tekevät polyketidisyntaasit (PKS) (esim. Eckermann ym., 1998).
Tutkimuksen tavoitteina olivat: 1) tunnistaa ja
karakterisoida sellainen pks-geeni, joka on mukana koniinin biosynteesissä, 2) saada aikaiseksi kal-

Kuva 1. Tutkimuksessa mukana olleet kasvit A myrkkykatko (Conium maculatum), B Aloe gariepensis,
C A. globuligemma, D A. viguieri ja E keltatötterölehti (Sarracenia flava).
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luksen muodostuminen koniinin ja sen kaltaisia
piperidiinialkaloideja sisältävillä kasveilla biosynteesitutkmuksiin, 3) käynnistää tai vahvistaa alkaloidituotantoa kasvisoluviljelmässä, 4) kehittää kasvatusmenetelmiä piperidiinialkaloideja sisältäville
kasveille sekä 5) erilaisten kromatografisten menetelmien kehittäminen alkaloidien tutkimiseksi.

sekä 1-naftaleenietikkahappoa (NAA) oli 1, 2 tai 4
mg/l. Lopulta kallus siirrettiin alustalle, jossa hormonipitoisuudet olivat BA:ta 0,125 mg/l ja NAA:ta
3 mg/l. Elisitaatiokokeisiin valittiin vihreä, pehmeä
ja nopeakasvuinen linja (kuva 4A), josta tehtiin
nestekasvatus. Koniinituotantoa koetettiin elisitoida algiinihappolla, sellulaasientsyymillä, kitosaanilla, hopeanitraattilla, kupari(II)sulfaatilla,
etyleenillä, salisyylihapolla ja metyylijasmonaatilla. Näistä metallisuolat, entsyymi sekä soluseinän
komponentit saivat aikaiseksi furanokumariinien kertymisen viljelmiin. Uutteet sisälsivät bergapteenia, kolumbianetiinia, isopimpinelliiniä,
marmesiinia, oroselonea, psoraleenia ja ksantotoksiinia, mutta eivät yhtään piperidiinialkaloidia (Meier ym., 2015). Kasvihormonit (etyleeni,
metyylijasmonaatti ja salisyylihappo) eivät saaneet
aikaiseksi furanokumariinituotantoa. Furanokumariinien suhteelliset määrät olivat yleisesti suuremmat kasvatusalustassa kuin soluissa.
Aloe gariepensis (kuva 4B) muodosti kallusta
Murashige ja Skoog -alustalla (MS), kun kasvihormoneiden pitoisuudet olivat 10 mg/l NAA:ta ja
0,2 mg/l BA:ta (Hotti ym., 2016b). A. viguieri (kuva
4C) puolestaan muodosti kallusta samaisella alusta hormonien ollessa 6 mg/l 2,4-(dikloorifenoksi)
etikkahappo (2,4-D). Molempien lajien kallukset
siirrettiin MS-alustalle, joka sisälsi 1 mg/l 2,4-D:tä
niiden kasvaessa sillä paremmin kuin lähtöalustoilla. Kallukset itsessään eivät sisältäneet piperidiinialkaloideja ja niiden tuotantoa yritettiin elisitoida
salisyylihapolla ja kitosaanilla. Elisitointi ei tuottanut alkaloideja, mutta tehosti antrakvinonien (antraseenijohdannaisten) tuotantoa (Hotti ym., 2016b).
Ensimmäistä kertaa havaittiin aaloesuvulle krysarobinin tuotantoa. A. viguierin mikrolisäystä tutkittiin tietokoneavusteisella koeasettelulla ja jopa
viisi hyvänlaatuista pikkukasvia saatiin muodostumaan yhdestä emokasvista, kun hormonipitoisuudet olivat MS-alustalla BA:ta 0,25 mg/l ja NAA:ta
0,4 mg/l. In vitro -kasvatetuista A. gariepensikestä,
A. globuligemmasta ja A. viguierista löydettiin koniinia, γ-konikeiinia sekä uutena suvulle N-metyylikoniinia.
Jotta tötterölehtilajeille tyypillinen matala koniinipitoisuus saataisiin tutkittua, kehitettiin herkkä
kaasukromatografia-massaspektrometriaan (GCMS) perustuva menetelmä, jolla havainnointiin kolmea koniinista irronnutta ionia (Hotti ym., 2016a).
Tällä menetelmällä saavutettiin herkkyys, joka vas-

MENETELMÄT JA TULOKSET
Myrkkykatkolta eristettiin pks-geenejä tai niiden
paloja käyttämällä RACE-menetelmää (rapid amplification of cDNA ends) ja transkriptomianalyysiä (Hotti ym., 2015). Näillä menetelmillä saatiin
kolme täyspitkää geeniä sekä fragmentteja kahdeksasta muusta mahdollisesta pks-geenistä. Fragmenteistä ei voitu sanoa, kuuluivatko ne samalle
geenille vai ei, sillä niillä ei ollut keskenään päällekäin meneviä osia. Kun täyspitkiä CPKS1:tä,
2:ta ja 5:tä tutkittiin aminohappotasolla, huomattiin CPKS1:n ja 2:n olevan tavallisen kalkonisyntaasin kaltaisia entsyymejä, mutta CPKS5:ssä oli
muutoksia seitsemässä konservoituneessa aktiivisen kohdan aminohapossa. Nämä muutokset tekivät CPKS5:stä varsin mielenkiintoisen, ja sen sekä
CPKS1:n ja 2:n tarkempi toiminta täytyi varmentaa in vitro -entsyymiaktiivisuuskokeilla. Entsyymit
karakterisoitiin tuottamalla ne ensin rekombinanttiproteiineina Escherichia colissa. Puhdistetuille
entsyymeille annettiin substraatiksi erilaisia aloittaja-CoA:ta malonyyli-CoA:n kanssa koeputkessa
ja muodostuneet lopputuotteet analysoitiin nestekromatografialla (taulukko 1). Näiden kokeiden
perusteella kaksi kolmesta myrkkykatkon pks-geenistä koodasi kalkonisyntaaseja (CPKS1, CPKS2),
sillä ne aloittivat reaktionsa p-kumaryyli-CoA:lla, ja
yksi uudenlainen PKS (CPKS5). Kineettisesti CPKS5
käytti parhaiten butyryyli-CoA:ta aloittaja-CoA:na
koeolosuhteissa (kuva 3), kun vertailtiin erilaisten
alifaattisten rasvahappojen kykyä toimia aloittajana. Näiden tulosten perusteella CPKS5 aloittaa
koniinin biosynteesin muodostamalla yhdisteen
hiilirungon yhdestä butyryyli-CoA:sta ja kahdesta
malonyyli-CoA:sta.
Työssä aloitettiin kallusviljelmiä myrkkykatkosta ja kahdesta aaloelajista. Erilaisia elisiittoreita testattiin myrkkykatkon soluviljelmässä, jotta
voitaisiin selvittää mahdollisuutta koniinin tuottamiseen (Meier ym., 2015). Myrkkykatkon kallus
muodostui parhaiten Woody plant -alustalla, kun
6-bentsyymiaminopuriinia (BA) oli 0,188 mg/l
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taa 1 µg koniinia/g kuivapainossa. Täten varmistettiin vuodelta 1976 Mody ym. raportti koniinista keltatötterölehdessä. Tämän lisäksi havaittiin koniini
seuraavista lajeista: S. alata, S. leucophylla, S. minor,
S. oreophila, S. psittacina, S. purpurea ja S. rubra.

2016b), joten aaloen kohdalla on ilmeisesti samantapaiset vaatimukset kuin myrkkykatkolla.
Tötterölehdillä olevan matalan koniinipitoisuuden (Mody ym., 1976) toteamiseksi kehitettiin herkkä GC-MS-menetelmä, jolla varmistettiin yhdisteen läsnäolo keltatötterölehdellä sekä seitsemällä
muulla suvun lajilla (Hotti ym., 2016a). Kun kolmea
myrkkyaaloeita tutkittiin (Hotti ym., 2016b), löydettiin suvulle uusi alkaloidi, N-metyylikoniini, joka on
aikaisemmin tunnettu ainoastaa myrkkykatkolta.
Lisäksi tutkittiin A. viguierin mikrolisäystä ja löydettiin hormoniyhdistelmä, joka tuottaa viisi uutta
kasvia yhtä emokasvia kohden. Se huomattiin, että
samainen aaloe kärsii herkästi liiasta vesittymisestä
(eng. hyperhydration), jos hormoneiden pitoisuuden ovat liian korkeat.
Näiden tulosten yhteisvaikutuksena ymmärryksemme koniinin biosynteesin selvittämisessä on
mennyt eteenpäin. Nämä alkaloidit ovat levinneet
laajemmalle kuin aikaisemmin on tiedetty. Erilaiset in
vitro -menetelmät, kuten kalluksen tutkiminen, ovat
arvokkaita, kun tutkitaan koniinin biosynteesireittiä.
Tuon reitin ensimmäisen entsyymin, CPKS5:n, löytäminen auttaa tunnistamaan reitin muut entsyymit
myrkkykatkon eri osien sekvensoidusta transkriptomeista, sillä muiden reitin entsyymien tulee olla
aktiivisia samoissa solukoissa kuin CPKS5:n. Lisäksi
sekvensoinnin hinnan ollessa tullut alas viime vuosien aikana mahdollistaa transkriptomien vertailun
myrkkykatkon, myrkkyaaloeiden ja tötterölehtien
kesken, jotta voidaan selvittää koniinin biosynteesin
eroja ja samankaltaisuuksia näiden kasvien välillä.
Tämä tutkimus mahdollistaa myöhemmin muokatun koniinin uudelleen tuomisen lääkkeenä, jona se
katosi 1900-luvun alussa, koska koniinin terapeuttiset määrät olivat liian lähellä myrkyllisiä määriä.

TULOSTEN TARKASTELU
JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa koniinin biosynteesiä tarkasteltiin usealla eri tasolla. Aikaisempien tutkimusten
perusteella useita reitin avainentsyymejä tunnetaan (Roberts, 1971, 1974, 1975, 1977 ja 1985). Tähän
asti on ollut kysymys siitä, kuinka myrkkykatko
muodostaa koniinin hiilirungon ja mistä nämä
hiilet voisivat olla peräisin kasvissa. Tässä tutkimuksessa löydettiin koniinin hiilirungon tekevä
entsyymi, CPKS5, joka valmistaa sen yhdestä butyryyli-CoA:sta ja kahdesta malonyyli-CoA:sta (kuva
5) (Hotti ym., 2015). Tosin tämän entsyymin todellinen rooli kasvissa täytyy varmentaa jatkotutkimuksella, mutta ensimmäistä kertaa on osoittaa entsyymiehdokas tähän toimintaan.
Myrkkykatkon (Meier ym., 2015) ja kahden myrkkyaaloen (Hotti ym., 2016b) kallusviljelmät aloitettiin, jotta voitaisiin solukkoviljelmässä tutkia koniinin muodostusta. Myrkkykatkolla kallus syntyi
helposti hyvinkin erilaisissa olosuhteissa ja oli helppo ylläpitää. Aaloeiden kallukset eivät syntyneet kuin
tietyissä olosuhteissa ja muodostuminen kesti toista
kuukautta. Tässä väitöskirjassa testatut menetelmät
eivät saaneet aikaiseksi piperidiinialkaloidien muodostusta solukkoviljellyissä kallussoluissa, mutta tästä on viitteitä, että ainakin myrkkykatkolla koniinin
biosynteesi vaatisi erilaistuneen solukon (Fairbairn ja
Challen, 1959; Corsi ja Biasci, 1998). Aaloen versokasvatukset sisältävät piperidiinialkaloideja (Hotti ym.,

Kuva 4. A Myrkkykatkon (Conium maculatum) kallus, B Aloe gariepensiksen kallus ja C A. viguierin kallus.

© DOSIS

n:o

162

© Suomen Farmasialiitto ry

Taulukko 1. Myrkkykatkon CPKS5:n in vitro-reaktiotuotteet eri substraateilla.
Rakenteet, retentioajat ja UV-absorbanssi määritettiin UPLC-MS-menetelmällä (Hotti ym., 2015).
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Kuva 2. Koniinin biosynteesireitti Fairbairnin & Challenin (1959), Leeten (1963 & 1964), Leeten &
Adityachaudhuryn (1967), Dietrichin & Martinin (1968 & 1969), Fairbairnin & Alin (1968), Leeten &
Olsonin (1970 & 1972) ja Robertsin (1971, 1974, 1975, 1977 & 1985) mukaan. Lyhenteet: AAT L-alaniini:5-keto-oktanaaliaminotransferaasi, CSAM S-adenosyyli-L-metioniini:koniinimetyylitransferaasi, CR
γ-konikeiinireduktaasi.
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Kuva 3. Myrkkykatkon CPKS5:n entsymaattinen testaus (Hotti ym., 2015). CPKS5:lle syötettiin
butyryyli-CoA (sininen), heksanoyyli-CoA (oranssi), oktanoyyli-CoA (keltainen) ja asetyyli-CoA (harmaa) yhdessä malonyyli-CoA:n (200 µM) kanssa.
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Kuva 5. Ehdotettu koniiniin johtava biosynteesireitti myrkkykatkolla. Keskellä olevat C6-, C8- ja
C10-alkaloidit on eristetty myrkkykatkosta. Mahdolliset CPKS5:n kondensaatioreaktioiden tuotteet
on näytetty yhdessä niiden vastaavien in vitro-tuotteiden kanssa vasemmalla. Oikealla ovat myrkkykatkolle aikaisemmin ulkoisesti syötetyt yhdisteet, joiden leimatut hiilet ovat olleet sisällytettyinä
koniiniin, ja aikaisemmin raportoidut reaktiot (Hotti ym., 2015). Yhdisteiden A3, Bu3 ja H3 tiedot ovat
taulukossa 1.
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What killed Socrates?
Coniine in poison hemlock
and other plants
The Academic dissertation of Hannu Hotti, M.Sc. (Agr. & For.), on “The killer of Socrates exposed
– Coniine in the plant kingdom” was presented in the Faculty of Agriculture and Forestry of the
University of Helsinki on 14th October, 2016. Professor Heribert Warzecha, the Technishe Universität Darmstadt, served as the opponent, and Professor Teemu Teeri, University of Helsinki,
Finland, as the custos

ABSTRACT
Coniine, a piperidine alkaloid, is known from poison hemlock (Conium maculatum L.), twelve Aloe species and Sarracenia flava L. Its biosynthesis is not well understood, although a possible route starts with a
polyketide formed by a polyketide synthase (PKS). This study focused on identification and characterization of pks-genes involved in coniine formation, induction of callus from plants containing hemlock alkaloids and investigation of the possibility to elicitate the alkaloid pathway in cell culture in order to understand coniine biosynthesis. Plant materials involved in different stages of this study were investigated for
their alkaloid content using gas chromatography-mass spectrometry. A novel type of PKS, CPKS5, was
identified as the starter candidate for the initiation of coniine biosynthesis by catalysing the synthesis of
the carbon backbone from one butyryl-CoA and two malonyl-CoA moieties. When elicitated, poison hemlock cell cultures were shown to produce furanocoumarins but no piperidine alkaloids. It has been shown
that the hemlock alkaloids are wider distributed than previously has been thought among Sarracenia, and
Aloe spp. was shown to contain a new alkaloid for the genus. These results together pave the way towards
possible utilization of hemlock alkaloids for example in medication for nerve pain.

Keywords: alkaloids, aloe (Aloe), coniine, pitcher plant (Sarracenia), poison hemlock (Conium), polyketide,
polyketide synthase, secondary metabolism

© Suomen Farmasialiitto ry

167

© DOSIS

n:o

KIRJALLISUUS
de Boer J: 1950. The death of Socrates. A historical
and experimental study on the actions of coniine
and Conium maculatum. Arch Int Pharmacodyn
Ther 83: 473-490, 1950

Leete E: The Biosynthesis of coniine four acetate
units. J Am Chem Soc 85: 3523-3524, 1963
Leete E: Biosynthesis of the hemlock alkaloids. The
incorporation of the acetate-1-C14 into coniine and
conhydrine. J Am Chem Soc 86: 2509-2513, 1964

Corsi G, Biasci D: Secretory structures and
localization of alkaloids in Conium maculatum L.
(Apiaceae). Ann Bot 8: 157-162, 1998

Leete E, Adityachaudhury N: Biosynthesis of
the hemlock alkaloids – II. The conversion
of γ-coniceine to coniine and Ψ-conhydrine.
Phytochemistry 6: 219-223, 1967

Dietrich SMC, Martin RO: Biosynthesis of Conium
alkaloids using carbon-14 dioxide. Interrelation of
γ-coniceine, coniine, and N-methylconiine. J Am
Chem Soc 90: 1921-1923, 1968

Leete E, Olson JO: 5-Oxo-octanoic acid and 5-oxooctanal, precursors of coniine. J Chem Soc, Chem
Commun 23: 1651-1652, 1970

Dietrich SMC, Martin RO: The biosynthesis of
Conium alkaloids using carbon-14 dioxide. The
kinetics of 14C incorporation into the known
alkaloids and some new alkaloids. Biochemistry 8:
4163-4172, 1969

Leete E, Olson JO: Biosynthesis and metabolism
of the hemlock alkaloids. J Am Chem Soc 94: 54725477, 1972

Eckermann S, Schröder G, Schmidt J, Strack D,
Edrada RA, Helariutta Y, Elomaa P, Kotilainen M,
Kilpeläinen I, Proksch P, Teeri TH, Schröder J: New
pathway to polyketides in plants. Nature 396: 387390, 1998

Meier P, Hotti H, Rischer H: Elicitation of
furanocoumarins in poison hemlock (Conium
maculatum L.) cell culture. Plant Cell Tissue Organ
Cult 123: 443-453, 2015
Mody NV, Henson R, Hedin PA, Kokpol U, Miles DH:
Isolation of insect paralysing agent coniine from
Sarracenia flava. Experientia 32: 829-830, 1976

Fairbairn JW, Ali AAER: The alkaloids of hemlock
(Conium maculatum L.) – III. The presence of
bound forms in the plant. Phytochemistry 7: 15931597, 1968

Roberts MF: The formation of γ-coniceine from
5-ketooctanal by a transaminase of Conium
maculatum. Phytochemistry 10: 3057-3060, 1971

Fairbairn JW, Challen SB: The alkaloids of hemlock
(Conium maculatum L.). Distribution in relation to
the development of the fruit. Biochem J 72: 556561, 1959

Roberts MF: An S-adenosyl-L-methionine; coniine
methyltransferase from Conium maculatum.
Phytochemistry 13: 1847-1851, 1974

Hotti H, Seppänen-Laakso T, Arvas M, Teeri TH,
Rischer H: Polyketide synthases from poison
hemlock (Conium maculatum L.). FEBS J 282: 41414156, 2015

Roberts MF: γ-Coniceine reductase in Conium
maculatum. Phytochemistry 14: 2393-2397, 1975
Roberts MF: Purification and properties of L-alanine:5ketooctanal aminotransferase from Conium
maculatum. Phytochemistry 16: 1381-1386, 1977

Hotti H, Gopalacharyulu P, Seppänen-Laakso T,
Rischer H:. Metabolite profiling of the carnivorous
pitcher plants Darlingtonia and Sarracenia.
Submitted to PLoSONE, 2016a

Roberts MF: Enzymatic synthesis of γ-coniceine in
Conium maculatum chloroplasts and mitochondria.
Plant Cell Rep 1: 10-13, 1981

Hotti H, Häkkinen ST, Seppänen-Laakso T, Rischer
H: Polyketides in Aloe plant and cell cultures.
Manuscript, 2016b.
© DOSIS

n:o

Roberts MF: Alkaloid production in Conium fruit. J
Pharm Pharmacol 37: 141P, 1985
168

© Suomen Farmasialiitto ry

Suomen lääketutkimuksen
tohtorikoulutusverkoston
vuositapaaminen:
10th Annual FinPharma
Doctoral program Meeting 2016:
Career Development
29.–30.8.2016, Turku
→ Ilkka Reenilä
Farmakologian ja lääkehoidon osasto
Farmasian tiedekunta
Helsingin yliopisto
PL 56 (Viikinkaari 5E),
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: ilkka.reenila@helsinki.fi

© Suomen Farmasialiitto ry

→ Mika Scheinin
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Turun yliopisto
→ Kirjeenvaihto:
Ilkka Reenilä (ilkka.reenila@helsinki.fi)

169

© DOSIS

n:o

L

ääketutkimuksen tohtorikoulutuksen
valtakunnallinen verkosto, FinPharmaNet (aiemmin Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelma, FinPharma Doctoral
Program, FPDP), organisoi 10. vuositapaamisensa teemalla Career Development Turun yliopistossa 29.-30.8.2016. Tilaisuuden järjesti Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (Drug Research Doctoral
Programme, DRDP), joka kuuluu Turun yliopiston
tutkijakouluun (University of Turku Graduate School,
UTUGS).
Vuositapaamisen osanottajina oli 65 lääketutkimuksen ja toksikologian eri alojen edustajaa
Suomesta sekä 10 vierailijaa Ruotsista (Institute
of Environmental Medicine, Karolinska Institutet). Ensimmäisen päivän aluksi kuultiin eri aloille
suuntautuneiden lääketutkimuksen ja toksikologian alan asiantuntijoiden uratarinoita. Loppuosa
päivästä oli varattu tohtorikoulutettavien kolmen
minuutin esityksiin (Three Minute Thesis, 3MT).
Näissä 31 suullisessa esityksessä tohtorikoulutettavat kuvailivat tutkimusprojektejaan: kukin kolmessa minuutissa yhden dian avulla. Kaikki esitykset
olivat korkealaatuisia. Raadin arvioinnin perusteella parhaina esittäjinä palkittiin Noora Lindgren,
Henrik Paavilainen, Siiri Salomaa, ja yleisöäänestyksen perusteella Matias Rantanen ja Gabriela
Martinez Chacón (kaikki Turun Lääketutkimuksen
tohtoriohjelmasta). 3MT-esitykset oli organisoinut
turkulaisten tohtorikoulutettavien muodostama
Student council, johon kuuluivat Gabriela Martinez
Chacón, Hanna Heikelä, Arfa Mehmood, Natalia
Tong Ochoa ja Siiri Salomaa.Student council oli
myös järjestänyt kiitosta kerännyttä ohjelmaa tohtorikoulutettaville.
Toisena tapaamispäivänä kuultiin akateemikko
Sirpa Jalkasen ja Forendo Pharma Oy:n toimitusjohtaja Risto Lammintaustan esitykset akateemisen
tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyöstä, näkemyksiä uravaihtoehdoista toksikologian ja viranomaistoiminnan piirissä (Kirsi Myöhänen European
Chemical Agency) sekä kuvauksia Karolinska Institutetin ympäristölääketieteen instituutin tohtorikoulutettavien toksikologian alaan kuuluvuista tutkimusprojekteista.
Vuositapaaminen oli ensimmäinen sen jälkeen,
kun Suomen Akatemian tukemat tohtoriohjelmat
ja tutkijakoulut lakkautettiin. Tämä on osoitus siitä,
että kansallisen verkoston toiminta kannattaa edelleen rahoituslähteistä riippumatta. FinPharmaNet
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on vuodesta 2006-2007 alkaen toiminut kansallinen tohtoriohjelmien verkosto, jossa annetaan suurin osa Suomen lääketutkimuksen ja toksikologian
tohtorikoulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on
antaa laaja kokonaiskäsitys lääkkeen koko elinkaaresta toksikologiasta molekyylitasolta aina väestötasoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Verkosto koordinoi ja tiedottaa tohtorikoulutuksestaan
(http://finpharmanet.fi). FinPharmaNetin johtaja
on professori Mika Scheinin Turun yliopistosta.
Kolmessa yliopistossa (Helsinki, Itä-Suomi ja Turku) on oma lääketutkimuksen tohtoriohjelma, joiden koordinaattorit (FT Eeva Valve Turussa, dos.
Ilkka Reenilä Helsingissä ja dos. Riikka Pellinen
Itä-Suomessa) osallistuvat FinPharmaNet-verkoston koordinaatioon. FinPharmaNetin sidosryhmiin
kuuluvat seitsemän yliopistoa (Helsinki, Turku, ItäSuomi, Åbo Akademi, Tampere, Oulu ja Jyväskylä),
viranomaisia (Fimea), lääketeollisuuden edustajia
(mm. Lääketeollisuus ry, Orion ja Bayer) sekä asiantuntijakeskuksia, kuten esim. The Finnish Centre
for Alternative Methods, FICAM.
Tässä Dosiksen numerossa FinPharmaNet-verkoston 10. vuositapaamisen ohjelma valottaa nykyistä
lääketutkimuksen ja toksikologan tohtorikoulutusta Suomessa.
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T

he FinPharmaNet doctoral education
network (former FinPharma Doctoral Program, FPDP) organised its 10th
Annual Joint Meeting with the theme
Career development at the University of
Turku on Aug 29-30, 2016. The event was hosted by
the Drug Research Doctoral Programme (DRDP) of
the University of Turku Graduate School (UTUGS).
At the Annual meeting, the 65 participants represented various research fields in drug research
and toxicology and included a delegation from the
Institute of Environmental Medicine, Karolinska
Institutet, Sweden. The first day began with career
story presentations by professionals representing
different stages of careers in drug research and toxicology. The rest of the day was dedicated to 31 Three
minute thesis (3MT) presentations by doctoral candidates. A 3MT presentation consists of one slide and a
talk lasting only three minutes. All 3MT presentations
were of high quality. Based on a board evaluation the
best presentation awards were given to Noora Lindgren, Henrik Paavilainen, Siiri Salomaa and based
on public voting to Matias Rantanen and Gabriela Martinez Chacón (all from DRDP, University
of Turku). The 3MT presentation session was organised by the DRDP Student Council, consisting of
Gabriela Martinez Chacón, Hanna Heikelä, Arfa
Mehmood, Natalia Tong Ochoa and Siiri Salomaa.
The Student Council also organised a highly appreciated late-evening program for all doctoral candidates.
On the second day, the career perspective theme
was continued by Academician Sirpa Jalkanen and
CEO of Forendo Pharma Ltd., Dr. Risto Lammintausta. Careers in regulatory affairs and toxicology
were discussed in a presentation given by Dr. Kirsi
Myöhänen, European Chemicals Agency, Helsinki.
Research projects at the Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, was reviewed
in several presentations by Swedish guest speakers.
This was the first annual meeting organised after
the end of the doctoral programmes and graduate schools funded by the Academy of Finland. This
successful event indicated that it is worth to continue national networking with new sources of funding. Since 2006-2007, FinPharmaNet has been a
national network of doctoral programmes that have
provided the bulk of Finnish doctoral education in
drug research and toxicology. The aim of FinPharmaNet is to offer wide-ranging advanced education
in all aspects of the life cycle of drugs and in toxi© DOSIS
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cology, from the molecular level up to the population and societal levels. The network coordinates
and publishes its doctoral training efforts (http://
finpharmanet.fi). The current Director of FinPharmaNet is Professor Mika Scheinin from the University of Turku. Three Universities (Helsinki, Turku
and Eastern Finland) have their own drug research
doctoral programmes whose coordinators (PhD Eeva
Valve in Turku, Doc. Ilkka Reenilä in Helsinki and
Doc. Riikka Pellinen in Eastern Finland) participate in the coordination of FinPharmaNet. The network consists of seven Universities (Helsinki, Turku, Eastern Finland, Åbo Akademi, Oulu, Tampere
and Jyväskylä), representatives from authorities
(FIMEA), the pharmaceutical industry (for example,
Pharma Industry Finland, Orion Pharma and Bayer)
and research institutes (e.g. The Finnish Centre for
Alternative Methods, FICAM).
In this issue of Dosis, the program of the FinPharmaNet 10th Annual Meeting sheds light on the current doctoral training in drug research and toxicology in Finland.
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10th
Annual
FinPharmaNet
Meeting:

Program
Monday
Aug 29, 2016

Career Development

SESSION I

PharmaCity Auditorium,
Itäinen Pitkäkatu 4B, Turku
August 29–30, 2016

12.15-12.30
Opening of the 10th Annual
FinPharmaNet Meeting

Chair: Professor Mika Scheinin

Professor Mika Scheinin,
Director of FinPharmaNet, University of Turku

12.30-13.00
A mathematician in medicine:
How did I get here and where are we going?
Research Director in Bioinformatics Laura Elo,
Turku Centre for Biotechnology,
University of Turku

13.00-13.30
Experiences over the past years in drug
development and approval
Chief Medical Officer Janne Komi,
Forendo Pharma Ltd., Turku

13.30–14.10
Careers in the pharmaceutical industry
- what is Orion looking for?
HR Manager Susanna Sevón-Laakso, Talent
Management and Renewal, Orion Corporation,
Espoo

14.10-14.30
A PhD thesis project abroad
- thoughts about Denmark
Doctoral Candidate Anne Vuorenpää,
DRDP/University of Turku, Orion Pharma,
Turku

14.30-15.00
From research to customer service and
private entrepreneurship
Adjunct Professor Mikko Unkila, D.Pharm,
Pälkäne Pharmacy
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SESSION II

emic myocardial injury and therapeutic
angiogenesis: Validation of novel molecular
imaging biomarkers in large animal models
of heart failure. DRDP-Turku

15.15-18.00
Three minute thesis presentations
Chair: Gabriela Martinez Chacón and
Siiri Salomaa, DRDP / University of Turku

11. Hanna Heikelä: The role of hydroxysteroid

(17beta) dehydrogenases in lipid metabolism and lipid disorders, DRDP-Turku

Introduction of the 3MT format

12. Riikka Huhtaniemi: Androgen related therapy resistance in prostate cancer, DRDPTurku

1. Jenni Anttila: Promoting recovery in rat

cortical stroke model: focus on DNF/MANFfamily of neurotrophic factors and secondary inflammatory damage, DPDR-Helsinki

13. Matias Knuuttila: Intratumoral androgen
biosynthesis in prostate cancer, DRDP-Turku

2. Mariia Bogacheva: Generation of human

pluripotent stem cell-derived hepatocytes
for drug toxicity research, DPDR-Helsinki

14. Yvonne Konkol: Prostate diseases? Precli-

nical modelling and new treatment opportunities, DRDP- Turku

3. Erkka Järvinen: Efflux transporters in drug
metabolism, DPDR-Helsinki

15. Noora Lindgrén: What is going on in the

brain 20 years before Alzheimer’s disease?
4. Suchetana De: Ethical aspects of personalized health information, DPDR-UEF

DRDP-Turku
16. Gabriela Martinez Chacón: Novel strategies for breast cancer prevention, DRDPTurku

5. Marko Lamminsalo: Virtual Eye, DPDR-UEF
6. Ali Mohammed: Transfer and metabolism
of diuron in human placenta, DPDR-UEF

17. Minttu Mattila: Virus-mediated gene therapy for heart failure, DRDP-Turku

7. Jonna Weisell: Novel inflammatory factors
regulating the aortic stenosis, DPDR-UEF

18. Arfa Mehmood: Integration of genomic

8. Liisa Ailanen: The role of neuropeptide

and drug profiles to find genomic disease
signatures in cancers, DRDP-Turku

Y in the pathogenesis of the metabolic
syndrome? Focus on the liver, DRDP-Turku

19. Kwan Long Mung: Pim kinases as regulators of cancer metabolism, DRDP-Turku

9. Petri Elo: Preclinical development of novel

radiopharmaceuticals for diagnosing MS,

20. Sanna Mäkelä: Clinical pharmacology

DRDP-Turku

of patient controlled analgesia of dexmedetomidine in orthopaedic spine surgery
patients, DRDP-Turku

10. Maria Grönman: PET imaging of ischa© DOSIS
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Tuesday
Aug 30, 2016

21. Niina Nieminen: Challenges in patient
recruitment in clinical trials, DRDP-Turku
22. Henrik Paavilainen: Herpes simplex virus
inhibition, DRDP-Turku
23. Jussi Palomäki: Has2 of naked mole rat

as a transgene in oncolytic HSV vector,

SESSION III

DRDP-Turku

Chair: Adjunct Professor Eriika Savontaus
24. Matias Rantanen: Individualizing drug
therapy in infants, DRDP-Turku

9.00-9.45
Translation of discoveries to innovations:
from bench to bedside and back

25. Siiri Salomaa: Inhibition of oncogenic
Sharpin to treat cancer, DRDP-Turku

Academician Sirpa Jalkanen,
University of Turku

26. Riikka Siitonen: Preclinical evaluation of

new VAP-1 targeted radiopharmaceuticals
for inflammation imaging: PET studies in
arthritis and melanoma models, DRDP-Turku

9.45-10.30
Case Ospemifene: lessons to learn
CEO Risto Lammintausta,
Forendo Pharma Ltd.

27. Mia Ståhle: Molecular imaging of athe-

rosclerosis and heart failure: Evaluation of
new PET tracers and therapy response in
experimental models, DRDP-Turku

10.30-11.15
Career as a regulatory toxicologist - is it
scientific or administrative?

28. Natalia Tong Ochoa: Universal peptide

Scientific Officer Kirsi Myöhänen,
European Chemicals Agency, Helsinki

break technology for detection of protein
post-translational modifications in drug
discovery, DRDP-Turku

11.15-11.45
Genotoxic evaluation in populations exposed to mixtures of pesticides in three
communities of Bolivia

29. Panu Uusalo: Pharmacokinetics of

dexmedetomidine in extravascular dosing,

PhD student Jessika Barron Cuenca,
Institute of Environmental Medicine,
Karolinska Institutet

DRDP-Turku
30. Jenni Virta: Molecular imaging of car-

diovascular disease in type-2 diabetes:
Evaluation of experimental models and their
responses to treatment, DRDP-Turku

Biological effects of transcriptional mutagenesis
PhD student Monika Ezerskyte,
Institute of Environmental Medicine,
Karolinska Institutet

31. Jani Ylä-Pelto: Novel research models

and treatments for metastatic castrationresistant prostate cancer, DRDP-Turku
FinPharmaNet Board Meeting
18.30- Dinner
20.00- Student Council program
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SESSION IV

SESSION V

Chair: Professor Ullamari Pesonen

14.30-15.30
Can Ni and NiO nanoparticles induce EMT
in epithelial lung cells?

13.15-14.00
Health risk assessment

PhD student Emma Åkerlund, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Assistant Professor Ilona Silins,
Institute of Environmental Medicine,
Karolinska Institutet

Toluene diisocyanate: Induction of the
autotaxin-lysophosphatidic acid axis.
Post doc Aram Ghalali, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.

Inflammatory effects of aldehyde In vitro.
PhD student Aishwarya Mishra Dwivedi, Institute of Environmental Medicine, Karolinska
Institutet.

Hallmarks of cancer taxonomy and literature-based discoveries
Post doc Imran Ali, Institute of Environmental
Medicine, Karolinska Institutet.

Neurotoxicity: from bench to public health
Post doc Stefan Spulber, Department
of Neuroscience, Karolinska Institutet.

Toxicokinetics of chemicals in fish embryo
Post doc Carolina Vogs, Institutet för
miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

15.30
Best three minute thesis presentation prizes
16.00
Closing of the meeting
Professor Mika Scheinin, Director of
FinPharmaNet, University of Turku
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