Taulukko 1. Villikaalin karvajuurilinjan KB7 tuottamat tropa-alkaloidipitoisuudet 16 vuoden
seurannan aikana. Datassa huomioitu kolme rinnakkaista biologista näytettä ±SD; *n=3, **n=9.
Vuosi

Hyoskyamiini
(mg/l)

6β-hydroksyhyoskyamiini
(mg/l)

Skopolamiini
(mg/l)

Kasvu
(g/l kuivap.)

Viite

1999*
2005*
2016**

125±12.0
124±6.2
99±17.7

NA
38±1.9
14±3.3

14±1.3
37±1.9
12±2.3

17
17
14

Jouhikainen ym. 1999
Häkkinen ym. 2005
Häkkinen ym. 2016

NA: ei analysoitu.

na. Kun viiden eri Solanaceae-heimoon kuuluvan lajin, joilla kaikilla on endogeeninen h6h-geeni, nukleotidisevenssejä verrattiin H. niger -kasvin h6h-geeniin,
samankaltaisuus vaihteli korkeimman 99,2 prosentin
(Brugmansia candida) ja 84,9 prosentin (Datura stramonium) välillä (Liite 1). On huomioitavaa, että korkein yhtenevyys proteiinitasolla havaittiin B. candidan
kanssa (100 %), kun taas toinen Hyoscyamus -laji H. senescensin kanssa yhtenevyys oli jokseenkin alhaisempi, 96,5 prosenttia. H. muticus -kasvin h6h geenin sekvenssi ei ole tiedossa, mutta muiden sukulaiskasvien
tiedon perusteella on oletettavaa, että yhtenevyys on
korkeaa, joten mahdollisuus homologiaan perustuvalle
hiljentymiselle on olemassa.
Alkaloideja – koska ovat kasvien pienyhdisteitä –
tuotetaan usein pieniä määriä, ja tuotto on epästabiilia erilaistumattomissa soluissa. Pienyhdistetuotto korreloi usein erilaistumiseen (Sevón ym. 1998), ja tämän
vuoksi niin kuin tässä työssäkin havaittiin, karvajuurisolukko on lupaava systeemi bioteknologiselle alkaloidituotolle. Tässä työssä, ensimmäistä kertaa, laboratoriossa ylläpidettyjen ja siirrostettujen karvajuurten
geneettinen sekä metabolinen stabiilius osoitettiin 16
vuoden seurannan aikana. Alkaloidituotto määritettiin
vuosina 1999, 2005 ja 2016. Ensimmäiset analyysit tehtiin käyttäen immunologisia määritysmenetelmiä, kun
taas myöhemmin alkaloideja analysoitiin GC-MS:llä.
Vaikka kokeellista dataa näiden kahden analyyttisen
menetelmän korrelaatiosta ei ole, on hyvä huomioida,
että sekä EIA/RIA ja GC-MS ovat erittäin spesifisiä ja
herkkiä näille analysoiduille metaboliiteille, joten molemmista saatu data vertautuu hyvin tuloksiin.
Vaikka aiempia raportteja kryopakastetuista karvajuurista on julkaistu, tähän mennessä villikaalin
karvajuurien pakastusta ei ole julkaistu. Karvajuurten pakastuksen ja sulatuksen jälkeinen kasvuosuus
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on vaihdellut 6 prosentin (Xue ym. 2008) ja 90 prosentin (Lambert ym., 2009) välillä, riippuen lajista ja
käytetystä menetelmästä. Kuten Xue ym. (2008) raportoivat, menetelmä, joka oli kutakuinkin toimiva
Eruca sativa (73 % pakastuksenjälkeinen elävyys) ja
Astragalus membranaceus (6 % pakastuksenjälkeinen
elävyys) -viljelmille, ei toiminut Gentiana macrophylla -karvajuurille. Tämä ilmiö tunnetaan hyvin kasvisolujen ja -solukkojen pakastuksen yhteydessä, ja
sen vuoksi sopivan pakastusmenetelmän löytäminen vaatii usein järjestelmällistä empiiristä kokeilua.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että H. muticus karvajuurten kryopakastus on erittäin
haastavaa. Saatujen tulosten perusteella ei vielä voida
luoda luotettavaa teolliseen tuotantoon soveltuvaa
pakastusohjeistusta. Menetelmän pystyttäminen on
hyvin empiiristä, ja usein tulokset eivät suoraan näytä suuntaa, mihin optimoinnissa tulisi edetä. Kuten
useat alan tutkijat ovat todenneet, ongelmat toistettavuudessa rajoittavat kryopakastuksen rutiinikäyttöä (Panis ym., 2005; Reed ym. 2001). Työläs leikkaaminen ja käsittely herkkien solukoiden, kuten karvajuurten apikaalisten meristeemien osalta, on selkeä
este high-throughput-testaukselle. Tässä työssä kuitenkin osoitimme, että kryopakastus itsessään ei estä siirtogeenin toimintaa kyseisessä solukossa. Sikäli
kuin mahdollista, kryopakastus on paras vaihtoehto
kasvien solujen ja solukoiden pitkäaikaissäilytykselle. Pakastamalla vältetään jatkuvasta siirrostamisesta
johtuvat kontaminaatioriskit ja sillä voidaan parantaa
prosessin tuottavuutta. Toisaalta niin kuin tässä työssä osoitimme, karvajuurten jatkuva siirrostaminen
jopa hyvin pitkän ajan kuluessa ei vähentänyt merkittävästi entsymaattista tai metabolista aktiivisuutta.
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Kuva 3. Solunsisäiset alkaloidimäärät (mg/g kuivapainoa kohden) eri vuosina.
Tähdet ilmaisevat tilastollisesti merkitseviä eroja (t-testi, (***): P<0.001).

Kuva 4. Pakastetut karvajuuret 21 vrk sulatuksen jälkeen.
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Plants remain a major source of new drugs, leads and
fine chemicals. Cell cultures deriving from plants offer a fascinating tool to study plant metabolic pathways and offer large scale production systems for valuable compounds – commercial examples include
compounds such as paclitaxel. The major constraint
with undifferentiated cell cultures is that they are
generally considered to be genetically unstable and
cultured cells tend to produce low yields of secondary metabolites especially over time. Hairy roots, a
tumour tissue caused by infection of Agrobacterium
rhizogenes is a relevant alternative for plant secondary metabolite production for being fast growing,
able to grow without phytohormones, and displaying higher stability than undifferentiated cells. Although genetic and metabolic stability has often been
connected to transgenic hairy roots, there are only
few reports on how a very long-term subculturing effects on the production capacity of hairy roots. In this
study, hairy roots producing high tropane alkaloid
levels were subjected to 16 -year follow-up in relation
to genetic and metabolic stability. Cryopreservation
method for hairy roots of H. muticus was developed
to replace laborious subculturing, and although the
post-thaw recovery rates remained low, the expression of transgene remained unaltered in cryopreserved roots. It was shown that although displaying
some fluctuation in the metabolite yields, even an
exceedingly long-term subculturing was successfully
applied without significant loss of metabolic activity.
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H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

--------------------------TACTAAGAGTGTTTCCGAAAGCTTTATAGCACCA
---------------------------------------------------------------------------------GGTCTACAAACAATGTCTCTGAAAGCTTTATAGCACCA
ATGGCTACTCTTGTCTCAAATTGGTCTACAAACAATGTTTCTGAAAGTTTTGTAGCACCA
--------------------------------------------------------ACCA
ATGGCTACTTTTGTCTCAAATTGGTCTACTAAGAGTGTTACTGAAAGCTTTATAGCACCA

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC
----------GGGCAGAAAAGGAAGTTCCCTTAGGAAATGATGACCCTATCATTGATCTC
TTAGAGAAAAGGGCAGAAAAGGATGTTGCTTTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC
TTAGAGAAAAGGGCAGAAAATGATGTTCCTTTAGGAAATGATGTGCCTATCATTGATCTC
TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC
TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCATAGGAAATGGTGTCCCTATTATTGATCTC
*.******** **:*** * *********.**: ***** *********

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC
CAACAAGATCACCATTTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTAAAGATTTTGGTCTC
CAACAAGATCACCTTCTTATTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC
CAACAAGATCACCTTGTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC
CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC
CAACAACACCATCATCTTCTTGTCCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC
****** * ** *:* ** **** *********************.**************

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC
TTTCAGGTGATCAACCATGGATTTCCAGAAAACCTAATGGCAGAGACAATGAAATTGTGC
TTTCAGGTGATCAATCATGGAGTCCCAGAAAAGCTAATGGTAGAGGCAATGGAAGTGTAC
TTTCAGGTGATCAACCATGGATTACCAGAAAAGCTGATGGCAGAAACAATGGATGTGTGC
TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAGCTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC
TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAAACAATGGAGGTATGC
************** ****** * ******.* **.*** ***..*****.* *.*.*

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA
AAAGAGTTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAGCCAAAAGGAAAGCCA
AAAGAGTTTTTTGCATTGCCTGCTGAGGAAAAAGAAAAGTTTCAGCCAAAAGGAGAGCCA
AAAGAATTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAACCAAAAGGAGAGCCA
AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA
AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAGAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA
*****.** ****** ****:********.**.**.*** **.*.*********.** **

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC
GCTAAATTTGAACTTCCTCTCGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC
GCTAAATTTGAACTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAACTCTATGTTGAAGGGGAACGACGC
GCTAAATTTGAGCTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAGCTTTATGTTGAAGGAGAACAACTC
GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC
GCTAAATTTGAACTTCCTTTGGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC
***********.*****: * **************.** ***.*******.****.** *

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT
TCTAACGATGAGTTCTTTTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTGGAT
TGTAATGAGGAGTTTTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTTATCCTCTTCAT
TCTGATGAAGCGTTCCTTTACTGGAAGGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT
TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT
TCCAATGAAGAATTCTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGCCATCCTCTTGAC
* .* ** *..** * ********.******************** ******* *

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA
GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAACAACCTATAGAGAGGTGGCGGCTAAA
GAAGAGTTACTTAACTCCTGGCCAGAAAAACCACCAACATATAGAGATGTGATAGCTAAA
GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAACATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA
CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA
CAAGACTTAGTTAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA
**** *** * ** ********:********* ***..******** ***. ******

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida
H.senecionis

TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT
TATTCAGTGGAAGCGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT
TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACGATGAGGATCCTGGACTACATATGTGAAGGACTC
TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATCCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT
TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT
TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTAACTATGAGGATGCTGGACTACATCAGTGAAGGACTT
********.**** *********.** ******** ***********.:**********

H.niger
A.luridus
D.stramonium
A.belladonna
B.candida

GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC
GGGCTTAAATTGGGCCACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC
GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTACCCAAATTCAGATGTTGCTGGCTAAC
GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC
GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC
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TIIVISTELMÄ

Uusi rationaalista mikrobilääkehoitoa käsittelevä EU-direktiivi korostaa farmasian ammattilaisten mukaan
ottamista taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan. Direktiivi suosittaa kansallisen mikrobilääkeresistenssin torjumisstrategian luomista ja farmasian ammattilaisten osallistamista mikrobilääkkeiden käyttöön niin
sairaaloissa kuin avoterveydenhuollossa. Kansainvälisen Joint Commission International (JCI) -laatustandardien yhtenä keskeisenä osa-alueena on moniammatillinen ja näyttöön perustuva mikrobilääkkeiden käytön
ohjausohjelma. JCI korostaa farmasian ammattilaisten roolia mikrobilääkkeiden käytön moniammatillisessa
ohjauksessa sekä lääkemääräyksen asianmukaisuuden varmistamisessa. Tavoite on yhteneväinen EU:n direktiivin kanssa. JCI:n mukaista terveydenhuollon laatusertifikaattia on Suomessa päättänyt ensimmäisenä
hakea muun muassa Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) Lasten- ja nuorten sairauksien tulosyksikkö.
Kliinisen farmasian väitöstutkimuksessa selvitettiin vuosina 2012–2017 mikrobilääkehoidon oikeellisuutta,
laatua ja turvallisuutta HUS Lastenklinikalla niin sairaalatasolla kuin yksittäisten potilaiden kohdalla. Väitöstyössä havaittiin, että farmasian ammattilaisia kannattaisi hyödyntää osana moniammatillista mikrobilääkkeiden käytönohjaustiimiä. Mikrobilääkkeiden järkevän ja asianmukaisen käytön edistämiseksi tarvitaan
EU:n direktiivin antamien suositusten täytäntöönpanoa. Suomessa farmasian ammattilaisten osaamista tulisi
hyödyntää entistä enemmän rationaalisen mikrobilääkehoidon varmistamisessa sairaaloissa.
Avainsanat: antibioottiresistenssi, mikrobilääkkeiden käytön ohjaus, kliininen farmasia, osastofarmasia, sairaalafarmasia, infektiolääkehoitoon erikoistunut farmasian ammattilainen
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Prosentti (%)

Farmasian ammattilaiset rationaalisen
mikrobilääkkeiden käytön portinvartijoina
Uusi rationaalista mikrobilääkkeiden käyttöä käsittelevä EU:n direktiivi korostaa farmasian ammattilaisten roolia mikrobilääkehoidon oikeellisuuden
varmistamisessa (EU 2017). Direktiivi suosittaa kansallisen mikrobilääkeresistenssin torjumisstrategian
luomista WHO:n toimintasuunnitelman mukaisesti. Strategiassa tulisi huomioida mikrobilääkkeiden
saatavuuden ja käytön sääntely, mikrobilääkkeiden
määrääminen ja hallinta sekä terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.
Osa EU:n direktiivin suosituksista toteutuu jo
Suomessa. Esimerkiksi antibioottien käyttö vaatii
lääkärin määräyksen, ja avoapteekeissa asiakkaita
neuvotaan antibioottihoidon pituudesta, antibioottien oikeasta käytöstä, yhteisvaikutuksista sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Sairaaloissa sitä vastoin farmasian ammattilaisten osallistuminen mikrobilääkkeiden käytön ohjaukseen on vielä vähäistä. Vaikka antibioottien kulutus Suomen sairaaloissa
on laskenut hieman viime vuosina useisiin muihin
EU-maihin verrattuna (ECDC 2017), monissa muissa
maissa, kuten Hollannissa, Virossa ja Ruotsissa, käytetään sairaaloissa merkittävästi vähemmän antibiootteja Suomeen verrattuna.
EU:n direktiivi on eurooppalaisille sairaalafarmasisteille sekä haaste että mahdollisuus (Wiffen 2017).
Farmasian ammattilaisten tulisi direktiivin mukaan
olla mukana sairaalan moniammatillisessa mikrobilääkkeiden käytön ohjausryhmässä ja valvoa mikrobilääkkeiden asianmukaista käyttöä erityisesti erityis-

ryhmien kohdalla (esim. lapset). Avoapteekeissa tehdään jo paljonkin työtä rationaalisen mikrobilääkehoidon toteutumisen puolesta, mutta proviisorien ja
farmaseuttien rooli suomalaisissa sairaaloissa vaatii
vielä kirkastamista. Voisimmeko ottaa mallia esimerkiksi Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Australiasta, joissa on jo infektiolääkehoitoon erikoistuneita
proviisoreita ja pitkälle vietyjä moniammatillisia mikrobilääkkeiden käytön ohjausohjelmia (antimicrobial
stewardship programs)?
Joint Commission International –
kansainväliset laatustandardit sairaaloiden
mikrobilääkehoidon ohjaukseen
Joint Commission International on johtava kansainvälinen terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden akkreditointiorganisaatio (Joint Commission
International 2018). Yhdysvalloissa Joint Commissioniin (JC) on akkreditoinut noin 1 800 organisaatiota
ja sen kansainväliseen yksikköön Joint Commission
Internationaliin (JCI) noin 800 organisaatiota tai terveydenhuollon hoito-ohjelmaa. Euroopassa akkreditointeja on lukumääräisesti eniten Irlannissa, Italiassa ja Espanjassa. Yliopistollisista keskuksista Euroopassa tunnetuimpia ovat Amsterdam ja Utrecht.
Suomalaisista toimijoista HUS Lasten- ja nuorten
sairauksien tulosyksikkö lähtee ensimmäisten joukossa tavoittelemaan JCI-akkreditointia.
JCI:n lääkehoitostandardien yhtenä keskeisenä
osa-alueena on moniammatillinen ja näyttöön perustuva mikrobilääkkeiden käytön ohjausohjelma
ja työryhmä (Joint Commission International 2016).
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Ohjelmalle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti (esim. epätarkoituksenmukaisten mikrobilääkkeiden käytön
ja mikrobilääkeresistenssin lasku). Kasvavan mikrobilääkeresistenssin lisäksi huomiota tulee kiinnittää haitta- ja sivuvaikutuksiin sekä mikrobilääkkeiden turvalliseen ja järkevään käyttöön, kuten liian
pitkiin kuureihin, liian laajakirjoisten antibioottien
käyttöön, määräysvirheisiin (väärä lääke, väärä annos) ja liian pitkään antibioottiprofylaksiaan. JCI korostaa farmasian ammattilaisten roolia mikrobilääkkeiden käytön moniammatillisessa ohjauksessa sekä
lääkemääräyksen asianmukaisuuden varmistamisessa (appropriateness review). Nykyisinkin sairaaloissa
joidenkin mikrobilääkkeiden käyttö vaatii infektiolääkärin määräyksen tai konsultaation, mutta farma-

Lääkeaine

Lääkeaineen osuus
kaikista poikkeamista
(mikrobilääkepoikkeamat n = 157)

Lääkeaineelle tai
lääkkeelle ominainen
poikkeamatyyppi
(ja sen yleisyys)

Poikkeamaan
johtaneita syitä

Amoksisilliini

n=12 (8 %)

Kaksinkertainen
annostus (4/157)

Kaksi erivahvuista oraaliliuosta, 50 mg/ml ja 100
mg/ml. Hoitajat annostelivat väärää vahvuutta.

Flukonatsoli

n=5 (3 %)

Määrättiin potilaalle,
jolla oli pidentynyt
QT-aika (1/157)

Lääkäri määräsi väärin.

Kefuroksiimi
Keftatsidiimi
Keftriaksoni

n=15 (10 %)
n=9 (6 %)
n=4 (3 %)

Kefalosporiinien
sekoittaminen
keskenään (5/157)

Kefalosporiinit ovat tunnettuja LASA-lääkkeitä.
Hoitajat laimensivat väärän kefalosporiinin.

Siprofloksasiini

n=3 (2 %)

Annostelu yhdessä
ravinto- tai kalsiumvalmisteiden kanssa johti
sakan muodostumiseen
(3/157)

Tiedonpuute siprofloksasiinin yhteisvaikutuksista. Hoitajat annostelivat
lääkkeen väärin.

Teikoplaniini

n=3 (2 %)

Hoidon alun latausannosten annostelu
liian tiheästi (1/157)

Poikkeuksellisesti tällä
lääkkeellä hoidon alussa
latausannokset.
Hoitajat annostelivat
lääkkeen väärin.

23
15

0

< 750g

750–1 000g

1 001–1 500g

1501–2000g

Painoluokka
Kuva 1. Off-label mikrobilääkkeiden käytön prosentuaalinen osuus esitettynä vastasyntyneitten eri painoryhmissä. Vastasyntyneet (400–2000 g, n=282) ja off-label mikrobilääkehoidot (käytössä yksi tai useampi off-label mikrobilääke), jotka määrättiin veriviljelypositiivisten infektioiden hoitoon 30 vuorokauden
sisällä lapsen syntymästä.
n:0 4/2018

Tuore väitöstutkimus avaa farmasian
ammattilaisten mahdollisia uusia toimenkuvia
mikrobilääkkeiden käytön ohjauksessa
Tuoreessa kliinisen farmasian väitöstutkimuksessa (Laine 2017) tutkittiin mikrobilääkkeiden käyttöä
HUS Lastenklinikalla ja sitä, kuinka mikrobilääkkeiden käytön ohjausta voitaisiin jatkossa toteuttaa paremmin. Väitöskirjan osatöissä kartoitettiin mikrobilääkehoidon oikeellisuutta, laatua ja turvallisuutta niin sairaalatasolla kuin yksittäisten potilaiden
kohdalla (Laine ym. 2015, Laine ym. 2016, Laine ym.
2017).

Taulukko 1. Havaittuja tyypillisiä lääkeaine- tai lääkevalmistekohtaisia lääkityspoikkeamia.

8
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seutteja ja proviisoreita voisi hyödyntää enemmän
niiden mikrobilääkkeiden kaksoistarkastuksessa, joihin ei tarvitse infektiolääkärin määräystä.
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Väitöstutkimus osoitti, että mikrobilääkehoito oli
vuosina 2005–2012 epäasianmukaista 17 prosentilla
tutkimukseen osallistuneista potilaista, joilla oli veriviljelypositiivinen infektio (26/149). Liian laajakirjoista mikrobilääkehoitoa sai puolet näistä potilaista, ja kolmen potilaan mikrobilääkehoito oli täysin
tehotonta (Laine ym. 2015).
Vuosina 2003–2013 resistenssi useita beeta-laktaamiantibiootteja kohtaan kasvoi Lastenklinikalla. Merkittävin muutos oli karbapeneemien käytön
kasvu (110 %) (Laine ym. 2016). Mikrobilääkkeiden
off-label-käyttö (ei myyntiluvan mukainen käyttö)
puolestaan liittyi yleisimmin meropeneemin käyttöön alle 2000 grammaa painavilla keskosilla (Laine ym. 2017). Mitä pienipainoisempi keskonen oli,
sen todennäköisemmin mikrobilääkehoito oli offlabel (Kuva 1).
Vuosina 2009–2014 raportoiduista 157 mikrobilääkityspoikkeamasta suurin osa liittyi eniten käytettyihin mikrobilääkkeisiin, kuten kefuroksiimiin
ja G-penisilliiniin (Laine 2017). Mikrobilääkkeiden
annostelun unohtaminen oli tyypillisin poikkeamatyyppi. Taulukossa 1 on esitelty tyypillisiä mikrobilääkehoidon poikkeamia.

Väitöstutkimus (Laine 2017) antoi hyödyllisen
yleiskuvan mikrobilääkehoidosta ja mikrobilääkkeiden käytöstä Lastenklinikalla. Asianmukaiseen
mikrobilääkehoitoon ja lääkkeenmäärääjien koulutukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Mikrobilääkehoidon seuranta ei aina toteudu asianmukaisesti, ja potilaat jäivät joskus ilman toimivaa
mikrobilääkehoitoa ja toisaalta saivat paikoitellen
tarpeettoman laajakirjoisia antibiootteja. Väitöstyö
tarjosi myös näkökulman tekijöihin, jotka heikentävät sairaalainfektioiden hoidon laatua lastensairaalassa ja edistävät koordinoidumman mikrobilääkkeiden käytön ohjausjärjestelmän rakentamista uuteen
lastensairaalaan.
Farmasian ammattilaisten osaamista tulisi hyödyntää entistä enemmän sairaaloiden mikrobilääkehoitojen laadun ja asianmukaisuuden varmistamisessa (Laine 2017). Sairaalan mikrobilääkkeiden käytön
ohjausryhmässä tulisi olla vähintään lääkäreitä, hygieniahoitajia, mikrobiologeja ja farmasian ammattilaisia. Sairaaloiden osastoilla ja hoitoyksiköissä työskentelevät osastofarmaseutit ja klinikkaproviisorit
voivat myös osaltaan kaksoistarkastaa mikrobilääkemääräyksiä (Taulukko 2).

YHTEENVETO

Mikrobilääkkeiden järkevän ja asianmukaisen käytön edistämiseksi tarvitaan EU:n direktiivin antamien suositusten täytäntöönpanoa. Tarvitsemme
kansallista mikrobilääkestrategiaa, joka ohjaa mikrobilääkkeiden oikeaa käyttöä niin sairaaloissa kuin
avoterveydenhuollossakin. Farmasian ammattilaisten tulee toimia aktiivisesti mikrobilääkeresistenssin
ehkäisemiseksi ja ottaa paikkansa sairaaloiden rationaalisen mikrobilääkkeiden käytön hallinnassa EUdirektiivin mukaisesti.

Taulukko 2. Farmasian ammattilaisille sopivia toimenkuvia sairaaloissa liittyen mikrobilääkkeiden käytön
ohjaukseen
•
•

seurata mikrobilääkkeiden kulutusta ja tiedottaa siitä säännöllisesti lääkkeen määrääjiä
seurata mikrobilääkehoidon kustannuksia ja ylläpitää sopivaa lääkevalikoimaa yhteistyössä
infektiolääkäreiden kanssa
• varmentaa/kaksoistarkistaa lääkemääräyksiä (mm. annos, antoreitti, antoajankohdat,
yhteisvaikutukset, vasta-aiheet, pitoisuusseuranta, herkkyysmääritykset, laimennosohjeet,
valikoiman ja suositusten mukaisuus, hoidon kesto)
• tehdä retrospektiivistä analyysiä ja auditointeja koskien toteutuneen mikrobilääkehoidon laatua.
Tämä voi kattaa esimerkiksi:
– erilaisissa infektioissa käytetyt mikrobilääkkeet ja sairaalan suositusten noudattaminen
– mikrobilääkehoidon de-eskalaation valvominen – eli laboratoriotulosten tullessa, mikrobilääke
		 tulee aina mahdollisuuksien mukaan vaihtaa vähemmän laajakirjoiseen lääkkeeseen sairaalan
		 suositusten mukaisesti
– valitun mikrobilääkeprofylaksin leikkausten yhteydessä ja sairaalan suositusten noudattamisen
– terapeuttisen pitoisuusseurannan asianmukaisen toteutumisen valvonta esimerkiksi
		 aminoglykosidi- ja glykopeptidiantibiooteilla
– erilaisten mikrobilääkehoitojen keston seurannan
• huolehtia, että parenteraalinen mikrobilääkehoito vaihdetaan oraaliseen heti kun mahdollista
• analysoida mikrobilääkkeisiin liittyviä lääkityspoikkeamia
• kouluttaa henkilökuntaa mikrobilääkkeistä
• tehdä toimintaohjeita ja suosituksia yhdessä muun mikrobilääkkeiden käytön ohjaustiimin kanssa
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SUMMARY

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian
erikoistumiskoulutus, Farmasian tiedekunta,
Helsingin yliopisto

New EU directive dealing with prudent use of antimicrobials highlights the role of pharmacists when battling against antimicrobial resistance. The directive
recommends creating a national strategy to battle antimicrobial resistance and involve pharmacy professionals, both inpatient and outpatient settings. One
aim of international Joint Commission International (JCI) – health care quality standards is to have an
evidence-based antimicrobial stewardship program.
JCI highlights the role of pharmacists in multidisciplinary antimicrobial stewardship programs and in
verifying the appropriateness of antimicrobial prescriptions. This goal is uniform with the EU directive.
In Finland, one of the first organizations that have
decided to apply the JCI quality accreditation is The
Pediatric and Adolescent Units in the Helsinki University Hospital District (HUS). PhD research focusing on clinical pharmacy investigated the appropriateness, quality and safety of antimicrobial therapy
in HUS Children's Hospital between 2012 and 2017. It
was discovered that pharmacists’ knowledge should
be utilized as a part of multidisciplinary antimicrobial stewardship program. To promote the rational
use of antimicrobials, implementing the recommendations of the EU directive is needed. The knowledge
and skills of pharmacists should be better utilized
in order to ensure rational antimicrobial therapy in
Finnish hospitals.
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TIIVISTELMÄ

Munuaisten vajaatoiminta yleistyy väestössä ikääntymisen myötä, mutta se jää kuitenkin usein huomaamatta. Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että vain murto-osa potilaista tiesi sairastavansa munuaisten vajaatoimintaa. Jos munuaisten vajaatoimintaa ei oteta huomioon lääkehoidossa, tuloksena on usein lääkkeen haittavaikutusten lisääntyminen sekä joskus myös lääkkeen tehon heikkeneminen.
Tavallisia lääkeryhmiä, joihin kuuluvien lääkkeiden annos pitäisi tarkistaa ainakin vaikeaa munuaisten
vajaatoimintaa sairastavan kohdalla, ovat muun muassa verenpainelääkkeet (etenkin ACE:n estäjät), opioidit ja tulehduskipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeitä ei suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Heille itsehoidon vaihtoehtoja ovat lähinnä paikallisesti käytettävät tulehduskipugeelit tai
parasetamoli.
Vajaatoiminnan havaitsemiseksi munuaisten toiminta (glomerulusfiltraatio, GFR-arvo) olisi hyvä määrittää aina kun potilaan kreatiiniarvo on koholla sekä yli 65-vuotiaiden lääkityksen aloituksen yhteydessä. Munuaisen vajaatoiminnan hoidossa on tärkeää yrittää estää taudin eteneminen sekä vajaatoimintaan liittyvät
komplikaatiot.
Terveysportin Lääkkeet ja munuaiset -sovelluksessa on GFR-laskuri, josta löytyy myös tietoa Suomessa
myyntiluvallisten lääkkeiden annossuosituksista munuaisten vajaatoiminnassa sekä myös lukuisien erityislupavalmisteiden annossuositukset kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa.
Avainsanat: munuaiset, munuaisten vajaatoiminta, verenpainelääkkeet opioidit, tulehduskipulääkkeet

Munaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta lääkitystä
aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havaitaan, niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti. Näin ei valitettavasti
vielä aina tehdä. Toivommekin, että farmasian ammattilaiset voisivat omalta osaltaan olla edistämässä
tietoisuuden lisääntymistä tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoidon arviointien yhteydessä.
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JOHDANTO

Eri maiden tutkimuksissa koko väestöstä 10–15 prosentilla on munuaisten vajaatoiminta, ja sen esiintyvyys lisääntyy ikääntymiseen liittyvien sairauksien,
erityisesti diabeteksen sekä verenkierron muutosten
myötä. Noin 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista munuaisten toiminta on heikentynyt (Eckardt ym. 2013,
Hill 2016).
Vajaatoiminta määritetään munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeuden (glomerulusfiltraatio,
GFR) perusteella: GFR 90–60 ml/min on lievä, 60–30
ml/min keskivaikea ja 30–15 ml/min vaikea vajaatoiminta. Alle 15 ml/min arvoilla tarvitaan jo dialyysihoitoa (loppuvaiheen vajaatoiminta).
Vajaatoiminta jää usein huomaamatta. Oregonin
osavaltiossa tehdyn selvityksen mukaan perusterveydenhuollossa tila oli jäänyt toteamatta puolella munuaisten vajaatoimintaa sairastavista (Rao ym. 2013).
Maailmalla julkaistujen tutkimusten mukaan ihmiset
eivät välttämättä tiedä munuaisten vajaatoiminnastaan edes sen jälkeen, kun tila on jossakin todettu.
Lähes 3 000 munuaisten vajaatoimintapotilaan tutkimuksessa lievää vajaatoimintaa sairastavista vain
5 prosenttia ja vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista
40 prosenttia oli selvillä vajaatoiminnastaan (Plantinga ym. 2008). Edes kliinisten löydösten (mm. albuminuria, hyperkalemia, hyperfosfatemia, anemia)
olemassaolo ei näytä parantavan tilannetta olennaisesti. Vaikka potilailla oli 2–4 vajaatoimintaan liittyvää löydöstä, 90 prosenttia ei tiennyt siitä (Tuot ym.
2011). Sairaalaan joutuneista amerikkalaisista potilaista, joilla oli munuaisten vajaatoiminta, vain kolmannes osasi kertoa, että heillä on ’munuaisongelmia’. Vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista 48 prosenttia tiesi tästä ongelmastaan (Saunders MR ym. 2015).
Tilanne ei näytä paremmalta eurooppalaisissakaan
tutkimuksissa. Saksalaisista vähintään keskivaikeaa
munuaisten vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä
vajaa kolmannes (28 %) oli tietoinen vajaatoiminnastaan (Girndt ym. 2016).
Munuaisten vajaatoimintaan liittyviä
tavallisia ongelmalääkkeitä
Verenpainelääkkeet
Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät
(ACE:n estäjät) ja angiotensiinireseptorin (AT-reseptorin) salpaajat ovat hyödyllisiä verenpainelääkkeitä
diabetesta ja varhaista munuaistautia sairastavien verenpaineen hoidossa, mutta ne voivat etenkin suurina annoksina myös aiheuttaa munuaisten vajaatoiminnan pahenemista. Vaara on suurin potilailla, joilla
© DOSIS
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on myös sydämen vajaatoiminta tai jotka käyttävät
samanaikaisesti diureetteja tai tulehduskipulääkkeitä
(Dreischulte ym. 2015). Mitä vaikeampi munuaisten
tai sydämen vajaatoiminta, sitä varovaisemmin hoito
on aloitettava ja munuaisten toimintaa on seurattava tiheästi. Hypovolemia esimerkiksi oksentelun tai
ripulin yhteydessä voi romahduttaa munuaisten toiminnan potilaalla, joka tavallisesti sietää hyvin ACE:n
estäjää tai AT-reseptorin salpaajaa (Ahmed ym. 2016).
Hydroklooritiatsidi eliminoituu lähes täysin virtsaan, ja sen puoliintumisaika pitenee huomattavasti munuaisten vajaatoiminnassa, joten sen ylläpitoannoksia täytyy pienentää, ja munuaisten toimintaa
ja elektrolyyttitasapainoa on seurattava tarkoin. Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tiatsidin teho
heikkenee.
Opioidit
Useimmat opioidit, muun muassa morfiini, tramadoli, kodeiini, petidiini ja metadoni kumuloituvat
munuaisten vajaatoiminnassa ja aiheuttavat muun
muassa sekavuutta ja muita keskushermostoperäisiä haittavaikutuksia käyttäjille, ellei annosta soviteta
glomerulussuodoksen mukaan. Morfiinin ja kodeiinin epävarman kinetiikan ja kumuloituvien toksisten
metaboliittien vuoksi niitä, samoin kuin pitkävaikutteista tramadolia, pitäisi käyttää erittäin varoen munuaispotilailla, ja niiden käyttöä olisi viisainta välttää
kokonaan viimeistään keskivaikeassa vajaatoiminnassa (Mercandante & Arcuri 2004, Lee ym. 2016).
Tulehduskipulääkkeet
Tulehduskipulääkkeet eivät ole suositeltavia munuaispotilaille. Viimeistään vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville pitäisi löytää turvallisempia kivun hoidon
vaihtoehtoja, kuten paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkegeelit tai parasetamoli. Erityisen haitallista on tulehduskipulääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien kanssa.
Tulehduskipulääkkeet vähentävät glomerulusfiltraatiota, mutta nuorilla ja terveillä vaikutus on tavallisesti vähäinen ja ohimenevä. Ne voivat kuitenkin
aiheuttaa myös vakavaa, jopa pysyvää munuaisvauriota, ja akuutin munuaisten vajaatoiminnan riski
on tulehduskipulääkkeiden käyttäjillä tutkimuksesta
riippuen kaksin-kolmikertainen verrattuna ei-käyttäjiin; munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla jopa
viisinkertainen (Huerta ym. 2005, Zhang ym. 2017).
Muita haittoja ovat natriumin ja kaliumin erittymisen väheneminen munuaisissa, mikä voi johtaa ve298
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renpaineen kohoamiseen ja turvotuksiin. Koksibien
munuaisvaikutukset ovat samanlaisia kuin epäselektiivisillä tulehduskipulääkkeillä (Swan ym. 2000).
Lievässä vajaatoiminnassa lyhytaikainen tulehduskipulääkkeen käyttö on yleensä haitatonta, ainakin
jos käyttäjällä ei ole nestevajausta tai sydämen vajaatoimintaa. Pitkäaikaisessa käytössä munuaisten
toimintaa pitäisi seurata. Iäkkäillä jopa mini-ASAannos voi heikentää munuaisten toimintaa. (Segal
ym. 2006).
Muistetaanko munuaiset lääkehoidossa?
Ranskassa tehtiin kolmen kaupungin asukkaille laaja terveystutkimus, jossa mitattiin myös munuaisten
toiminta ja selvitettiin lääkehistoria. Kaikkiaan yli 10
prosenttia väestöstä käytti lääkettä, jonka annostusta
olisi pitänyt muuttaa munuaisten vajaatoiminnan takia. Aineistossa oli noin 8 000 yli 65-vuotiasta, joista
noin 1 200:lla GFR oli alle 60 ml/min, eli heillä oli vähintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Lievää tai keskivaikeaa vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä puolella oli munuaisten kannalta sopimaton
lääke tai lääkkeen annos, vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista lähes kaikilla (96 %; vasta-aiheinen lääke
oli 48 %:lla) (Breton ym. 2011).
Yli 65-vuotiaista vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista amerikkalaisista veteraaneista kolmanneksella oli vähintään yksi munuaisten vajaatoiminnan kannalta sopimaton lääke tai väärä annos.
Ranitidiini, allopurinoli ja metformiini ja gemfibrotsiili kuuluivat yleisimpiin näistä lääkkeistä (Chang
ym. 2015).
Lääkkeiden sopivuuden tarkistaminen ei onnistu
aina edes iäkkäiden hoitolaitoksissa. Saksalaisessa
tutkimuksessa 21 hoitokodin 852 vanhuspotilaasta liki puolella (48,2 %) oli keskivaikea ja 15,5 prosentilla
vaikea munuaisten vajaatoiminta; tieto munuaisten
toiminnasta puuttui 20 prosentilta asukeista. Noin
puolet hoitolaitoksissa käytetyistä lääkkeistä edellytti annoksen muutosta tai oli vasta-aiheisia munuaisten vajaatoiminnassa. Kaikista potilaista joka viides
käytti vakituisesti lääkettä, joka oli vasta-aiheinen tai
jonka annos oli väärä. Yleisimpiä epäsopivia lääkkeitä olivat metformiini, ramipriili ja kalium (Hoffmann
ym. 2016).
Myös tuore australialaistutkimus osoitti, että munuaisten vajaatoiminta jää usein huomiotta ja lääkitys sovittamatta. Retrospektiivisesti tutkittiin noin 30
000:n yli 65-vuotiaan potilaan tiedot, joista kävi ilmi,
että dokumentoitua tietoa munuaisten toiminnasta
löytyi vain 25 prosentilta potilaista (n = 7 625). Näis© Suomen Farmasialiitto ry

tä potilaista yli puolelle oli määrätty vähintään yhtä
tutkituista 31:stä munuaisten kautta eliminoituvasta
lääkkeestä, ja edelleen, heistä vajaalle kolmannekselle annoksella, joka ei ollut asianmukaisesti sovitettu
munuaisten toiminnan mukaan. Tavallisimpia ongelmalääkkeitä olivat diabeteslääkkeet, bisfosfonaatit
ja reniini-angiotensiinijärjestelmää estävät lääkkeet
(Khanal ym. 2015).
Pohjois-Ruotsissa käytiin läpi 428:n yli 65-vuotiaan
sairaalaan otetun potilaan sairaus- ja lääkehistoria,
jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti munuaisten
kautta erittyviin lääkkeisiin. Munuaisten toiminta oli
heikentynyt (alle 60 ml/min) 65,4 prosentilla otoksesta. Epäsopivia lääkityksiä oli vähemmän kuin saksalaisissa tutkimuksissa: noin 10 prosentilla potilaista
munuaisten toiminnan edellyttämää muutosta ei ollut huomioitu (Sönnerstam ym. 2016).
Seuraamuksia munuaisten unohtamisesta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa
useimpien lääkkeiden eliminaatioon. Mitä suurempi osuus lääkkeen eliminaatiosta tapahtuu munuaisten kautta, sitä enemmän munuaistoiminnan heikkeneminen pidentää lääkkeen puoliintumisaikaa ja
lisää lääkkeen kumuloitumisen vaaraa.
Jos annosta ei soviteta munuaisten toiminnan mukaan, tuloksena on useimmiten lääkkeelle ominaisten haittavaikutusten lisääntyminen, mutta joskus
myös lääkkeen tehon heikkeneminen; muun muassa
hydroklooritiatsidin ja nitrofurantoiinin teho heikkenee vaikeassa munuaisten kroonisessa vajaatoiminnassa. Lääkkeen toksisten metaboliittien kumuloituminen voi tuottaa lääkkeen tavallisista haitoista
poikkeavia ongelmia. Munuaisten vajaatoimintaan
voi lisäksi liittyä lääkkeitä metaboloivien entsyymien, kuljetinproteiinien tai lääkkeiden proteiineihin
sitoutumisen muutoksia. Nämä tekijät voivat muuttaa myös muiden kuin pääosin munuaisten kautta
poistuvien lääkkeiden eliminaatiota. Loppuvaiheen
vajaatoiminnassa dialyysi voi edellyttää uusia lääkeannosten muutoksia.
Norjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin munuaisten kannalta riskin aiheuttavien lääkkeiden käytön
yleisyyttä ja niihin liittyviä ongelmia viiteen sairaalaan otetuilla potilailla (n= 808). Potilaista 201:llä oli
vähintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, ja
heistä 62 prosentilla oli vasta-aiheisesta tai väärällä
annoksella annetusta lääkkeestä johtuva haittavaikutus. Yleisimpiä riskilääkkeitä olivat ACE:n estäjät,
opioidit, tulehduskipulääkkeet, antitromboottiset
lääkkeet ja mikrobilääkkeet (Blix ym. 2006).
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Amerikkalaisessa tutkimuksessa käytiin läpi kuuteen sairaalaan otetun 110 000 potilaan munuaisten toiminta ja munuaisten kautta eliminoituvien
tai munuaistoksisten lääkkeiden käyttö. Noin 18 000
potilaalla oli munuaisten vajaatoiminta, ja heistä valittiin satunnaisesti 900 henkilöä, joiden mahdolliset lääkehaitat käytiin läpi. Heistä 498 oli altistunut lääkkeelle, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa, ja
90:llä todettiin lääkkeestä aiheutunut haittavaikutus. Haittavaikutuksista 91 prosenttia olisi ollut estettävissä tarkistamalla munuaisten toiminnan edellyttämä annos. Huomattavaa on, että haittavaikutuksista 51 prosenttia oli vakavia, 44 prosenttia merkittäviä ja 4,5 prosenttia henkeä uhkaavia (Hug ym.
2009).
Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa todettiin
500 000 kanadalaisen aikuispotilaan aineistosta, että kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan
potilaan riski saada sairaalahoidon aikainen komplikaatio oli kaksinkertainen verrattuna munuaisten
suhteen terveisiin potilaisiin. Vaikeaa vajaatoimintaa
sairastavilla riski oli 80 prosenttia suurempi. Yhtenä
syynä tähän pidettiin sitä, että munuaisten vajaatoimintaa ja sen edellyttämiä lääkityksen muutoksia ei
ollut huomioitu riittävästi (Bohlouli 2016).
Vaikka tulehduskipulääkkeiden haitallisuus munuaisille tunnetaan hyvin, niitä kuitenkin käytetään
yleisesti. Amerikkalaisen ja australialaisen tutkimuksen mukaan vähintään vaikeaa kroonista munuaisten
vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä yli 15 prosentille oli määrätty tulehduskipulääkkeitä, englantilaisessa tutkimuksessa yli 11 prosentille (Patel ym. 2012,
Hull ym. 2014, Adams ym. 2011).
Saksassa tutkittiin noin 700:aa hoitokodeissa olevaa iäkästä henkilöä, joista 15 prosentilla oli vaikea
munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 30 ml/min). Kaikista tutkituista 20 prosenttia oli hoidettu vähintään
yhdellä tulehduskipulääkkeellä. Myös vaikeaa vajaatoimintaa sairastavilla luku oli 21 prosenttia huolimatta siitä, että käyttö oli myös valmisteyhteenvetojen mukaan vasta-aiheista (Dörks ym. 2016).
Munuaisten vajaatoiminnan
pahenemisen ehkäisy
Vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR olisi hyvä määrittää aina kun potilaan kreatiniiniarvo on koholla sekä yli 65-vuotiaiden lääkitystä aloitettaessa. Kun munuaisten toiminta on heikentynyt, on tärkeää yrittää
estää taudin eteneminen ja välttää vajaatoimintaan
liittyviä komplikaatioita. Tähän pyritään muun muassa verenpaineen ja diabeteksen hyvällä hoidolla,
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kalsium–fosforitasapainon seuraamisella ja anemian korjaamisella.
Akuuttia munuaisten lisävauriota voivat aiheuttaa kuivuminen esimerkiksi oksentelun, ripulin tai
fyysisen rasituksen yhteydessä, sekä munuaistoksiset
lääkkeet. Iäkkäillä vajaatoiminnan pahenemisen riski on suurentunut paitsi ikään liittyvän munuaisten
toiminnan heikkenemisen myös monien sairauksien,
kuten diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan sekä
monilääkityksen myötä.
Munuaisten kautta eliminoituvien lääkkeiden
kohdalla on tarkistettava annoksen muutoksen tarve ja sovitettava se munuaisten toiminnan ja potilaan
vasteen mukaan. Joskus voi olla tarpeen seurata lääkkeen pitoisuuksia seerumissa. Munuaissairailla pitää
kiinnittää huomiota myös itsehoitolääkkeiden, erityisesti tulehduskipulääkkeiden, käyttöön.
Lääketieto munuaisista Terveysportissa
Kaikkia asioita ei onneksi tarvitse muistaa itse. Terveysportissa olevassa Lääkkeet ja munuaiset -tietokannassa (renbase©) on GFR-laskuri, jonka avulla voi
arvioida munuaisten toiminnan, jos tiedetään potilaan sukupuoli, kreatiniiniarvo ja ikä. Tietokannasta löytyvät kaikkien Suomessa kaupan olevien lääkkeiden annossuositukset munuaisten vajaatoiminnan eri asteissa, myös dialyysipotilaalle, jos kyseistä
tietoa on kirjallisuudessa löydettävissä. Lisäksi tietokannasta löytyy satojen erityisluvalla käytettävien
lääkeaineiden annostiedot kroonisessa munuaisten
vajaatoiminnassa. Annossuositusten lisäksi tietokannassa on myös muuta munuaisten kannalta oleellista
tietoa, esimerkiksi tieto lääkkeen munuaistoksisuudesta tai lääkkeen turvallisen käytön edellyttämästä
seurannasta.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta
lääkitystä aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havaitaan, niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti.
Näin ei valitettavasti vielä aina tehdä. Toivommekin, että farmasian ammattilaiset voisivat omalta
osaltaan olla edistämässä tietoisuuden lisääntymistä tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoidon arviointien yhteydessä.
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Renal failure becomes more common with age but
remains unnoticed too often. Studies in USA and
Europe revealed that only a fraction of people were
aware of their renal failure. Negligence of renal failure when planning patient's medical treatment often
leads to adverse drug reactions, and sometimes also
to reduced efficacy of the drug.
Common drug classes that call for checking the
dosage at least for patients with severe renal failure
include antihypertensives (especially ACE inhibitors),
opioids and anti-inflammatory analgesics. The patients with severe renal failure should not use anti-inflammatory analgesics. Topical analgesics and
paracetamol are safer non-prescription alternatives
for them.
In order to detect renal failure, glomerular filtration rate (GFR) should be determined whenever patient's creatine level is elevated, or new medication is
prescribed for a patient over 65 years old. In patients
with kidney failure it is essential to prevent progression of the disease and complications.
The Renbase© database includes a GFR calculator.
From the database, GFR dependent dose recommendations can be found for the licensed drugs in Finland as well as dosage recommendations for many
drugs with special permission for compassionate use.
Key words: kidneys, renal failure, antihypertensive

drugs, opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs
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Lääkkeiden saatavuus
ja saavutettavuus –
lääkkeiden saatavuusongelmat
Suomessa ja harvinaislääkkeiden
saavutettavuus Euroopassa

TIIVISTELMÄ

Johdanto: Lääkkeiden hyvä saatavuus on viime aikoina noussut kansainväliseen keskusteluun. Tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia suomalaisille apteekeille sekä saatavuusongelmien syitä lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa. Lisäksi selvitettiin, onko harvinaislääkkeille käytössä erillistä hinta- tai korvattavuussääntelyä, sekä tutkittiin kymmenen harvinaislääkkeen saatavuutta, jakelukanavia ja potilaan omavastuukäytäntöä avohoidossa Euroopassa.
Aineistot ja menetelmät: Lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia tutkittiin 129 suomalaisen apteekin (66 %, n=195) raportoinneista. Saatavuusongelmien syitä selvitettiin lisäksi haastattelututkimuksella Suomessa toimivien lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen edustajille (n=30). Harvinaislääkkeiden saavutettavuutta tutkittiin viranomaiskyselyllä 24:ssä Euroopan maassa.
Tulokset: Lähes 80 prosentilla apteekeista oli saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin. Saatavuusongelmien syy oli tiedossa apteekeille 11 prosentissa saatavuuskatkostapauksista. Kolmasosa tapauksista aiheutti
ongelmia apteekeille. Lääkkeiden saatavuusongelmien syynä olivat tavallisimmin Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko (n=29) ja äkilliset kysynnän muutokset (n=28). Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ollut
erillistä hinta- (n=20) tai korvattavuussääntelyä (n=22) harvinaislääkkeille. Kymmenestä harvinaislääkkeestä
keskimäärin viisi oli saatavilla. Lääkkeet toimitettiin yleisimmin apteekeista. Apteekeista toimitetuista lääkkeistä potilaat maksoivat yleensä osan lääkkeen hinnasta itse. Muista terveydenhuollon yksiköistä potilaat
saivat lääkkeet yleensä veloituksetta.

➔ Kati Sarnola
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Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea
kati.sarnola@fimea.fi

Proviisori Kati Sarnolan sosiaalifarmasian oppiaineeseen kuulunut väitöskirja ”Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus, Tutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista Suomessa ja harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta
Euroopassa” (Availability and accessibility of medicines, A study of medicine shortages in Finland and accessibility of orphan medicines in Europe) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa
17.8.2018. Vastaväittäjänä toimi professori Erkki Palva ja tilaisuuden valvojana Johanna Timonen Itä-Suomen
yliopistosta. Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston UEF Electronic Publications
-palvelussa: http://epublications.uef.fi/index.php

Johtopäätökset: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille apteekeille. Valtaosa saatavuuskatkostapauksista ei aiheuta ongelmia apteekeille. Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalta löytyi tyypillisemmin tarjonnasta kuin kysynnästä johtuvia syitä. Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ole erillistä sääntelyä päätettäessä harvinaislääkkeiden hinnasta tai korvattavuudesta. Kymmenen tutkimuksessa tarkastellun
harvinaislääkkeen saatavuus, jakelukanavat ja potilaan omavastuukäytäntö vaihtelevat maittain.
Avainsanat: lääkkeet; saatavuus; saavutettavuus; puutteet; harvinaiset taudit; lääkepolitiikka; kyselytutkimus; haastattelututkimus

Väitöskirja perustuu seuraaviin julkaisuihin:
• Heiskanen K, Ahonen R, Karttunen P, Kanerva R, Timonen J:
Medicine shortages – A study of community pharmacies in Finland. Health Pol 119: 232–238, 2015
• Heiskanen K, Ahonen R, Kanerva R, Karttunen P, Timonen J:
The reasons behind medicine shortages from the perspective of pharmaceutical companies
and pharmaceutical wholesalers in Finland. PLoS One 12(6): e0179479, 2017
• Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J:
Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European countries.
Eur J Clin Pharmacol 74(7): 895–902, 2018
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JOHDANTO

Lääkkeiden hyvän saatavuuden turvaaminen on viime vuosina noussut kansainväliseen keskusteluun,
sillä potilaat eivät aina saa tarvitsemiaan lääkkeitä
käyttöönsä. Lääke on potilaan saatavilla, kun se on
olemassa, sille on myönnetty myyntilupa ja se on tuotu markkinoille (Thieren 2005, Habl ja Bachner 2011).
Lääkkeen saatavuusongelmalla tarkoitetaan hankintaongelmaa, joka vaikuttaa potilaan hoitoon ja jonka johdosta tavanomaisia hankinta- ja toimintatapoja joudutaan muuttamaan (Besançon ja Chaar 2013).
Kansainvälisten tutkimusten mukaan lääkkeiden
saatavuusongelmat ovat sairaaloissa yleisiä ja niiden
määrä on kasvussa (Claus ym. 2015). Saatavuusongelmia esiintyy yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä, kuten keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä ja infektiolääkkeissä. Avohoidossa lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyydestä ja lääkeryhmistä, joita ongelmat koskettavat, on vain vähän tietoa, sillä aiheesta
on julkaistu vasta yksittäisiä tutkimuksia (esim. Canadian Pharmacists’ Association 2010).
Lääkkeiden saatavuusongelmien tiedetään vaikuttavan negatiivisesti esimerkiksi potilaiden hoitoon ja
terveydenhuollon ammattilaisten työhön (McLaughlin ym. 2013, Tan ym. 2016). Saatavuusongelmat aiheuttavat esimerkiksi lääkehoidon ja leikkauksien
viivästymistä ja lisäävät terveydenhuollon ammattilaisten työtaakkaa. Saatavuusongelmat lisäävät myös
terveydenhuollon kustannuksia, sillä niiden vuoksi
voidaan joutua valitsemaan lääkehoito, joka on alkuperäistä hoitoa kalliimpi (Kaakeh ym. 2011). Vaikka
saatavuusongelmien haitalliset vaikutukset tunnetaan, niiden taustalla olevat syyt ovat harvoin tiedossa (Hawley ym. 2016). Ongelmien taustalla voivat olla
esimerkiksi tuotannolliset syyt, raaka-ainepuutokset tai kysynnän muutokset (Claus ym. 2015, Hawley ym. 2016).
Lääkkeiden hyvän saatavuuden turvaaminen voi
olla erityinen haaste tietyille potilasryhmille, kuten
harvinaissairauksia sairastaville potilaille. Harvinaissairaudet ovat hengenvaarallisia tai kroonisesti invalidisoivia sairauksia, joita sairastaa Euroopan unionin
alueella enintään viisi potilasta 10 000 asukasta kohti
(European Commission 2000). Harvinaissairauksia
sairastavia potilaita on Euroopassa noin 30 miljoonaa
ja Suomessa yli 300 000 (Penttilä 2016). Harvinaislääkkeet ovat näiden sairauksien hoitoon, ennaltaehkäisyyn tai diagnosointiin tarkoitettuja lääkkeitä
(European Medicines Agency 2017).
Markkinoille tuotujen harvinaislääkkeiden määrä
oli vähäinen vielä 2000-luvun alkupuolella (Tiwari
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2015). Euroopassa vuonna 2000 käyttöönotettu harvinaislääkeasetus on vauhdittanut harvinaislääkkeiden kehittämistä, ja harvinaislääkestatuksen ja myyntiluvan saaneiden harvinaislääkkeiden määrä on lisääntynyt merkittävästi (European Medicines Agency
2018). Harvinaislääkkeiden kustannukset potilaille
ja yhteiskunnalle ovat kuitenkin korkeat (Gammie
ym. 2015). Esimerkiksi vuosina 2002–2010 markkinoille tuotujen harvinaislääkkeiden keskimääräiset
kustannukset potilasta kohden olivat yli 32 000 euroa vuodessa (Schey ym. 2011). Lääkkeen korkea hinta ja korvattavuuden puuttuminen heikentävät lääkkeiden saavutettavuutta eli potilaan mahdollisuuksia
hankkia lääke ilman hallinnollisia tai taloudellisia esteitä (WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical
Pricing and Reimbursement Policies 2018).
Tässä tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia suomalaisille apteekeille sekä saatavuusongelmien syitä
lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta
Suomessa. Lisäksi selvitettiin, onko harvinaislääkkeille käytössä erillistä hinta- tai korvattavuussääntelyä,
sekä tutkittiin kymmenen harvinaislääkkeen saatavuutta, jakelukanavia ja potilaan omavastuukäytäntöä avohoidossa Euroopassa.

AINEISTOT JA MENETELMÄT

Tutkimus apteekeille
Apteekit raportoivat tilauksistaan saamatta jääneet
lääkkeet sekä saatavuusongelmien syyt ja vaikutukset apteekille lähes kuukauden mittaisen seurantajakson aikana syys–lokakuussa 2013. Tutkimukseen
kutsutut yksityiset apteekit (n=194) valittiin satunnaisotannalla Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä niin, että ne edustivat kolmasosaa jäsenrekisterin apteekeista. Tutkimukseen kutsuttiin lisäksi yksi
yliopiston apteekin toimipiste. Aineisto analysoitiin
kuvailevalla analyysilla käyttäen suoria jakaumia ja
ristiintaulukointia (IBM SPSS Statistics 21.0).
Tutkimus lääkeyritysten ja
lääketukkukauppojen edustajille
Haastattelututkimus Suomessa toimivien lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen edustajille toteutettiin maalis–kesäkuussa 2016. Tutkimukseen kutsuttiin 41 toimijaa; lääkeyrityksistä Lääketeollisuus ry:n
(n=30) ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset (n=7) sekä lääkeyritys, joka on merkittävä toimija
Suomen lääkemarkkinoilla, mutta joka ei kuulu edellä mainittuihin etujärjestöihin. Lääketukkukaupoista
tutkimukseen kutsuttiin ne, joilla on koko maan kat306
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tava jakeluverkosto (n=3). Haastattelut toteutettiin
puolistrukturoituina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen riittävä määrä varmistettiin saturaatiolla
(Hennink ym. 2016). Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella ja litteroitiin sanatarkasti. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla (Microsoft
Office 2016 Word) (Hirsjärvi ja Hurme 2014, s. 173).
Saatavuusongelmien syiden tyypillisyyden selvittämiseen käytettiin laskemista ja taulukointia (Hirsjärvi
ja Hurme 2014, s. 172).
Tutkimus lääkkeiden hinta- ja
korvattavuusviranomaisille
Sähköinen kysely Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI) -verkostoon kuuluville lääkkeiden hinta- ja korvattavuusviranomaisille
46 maassa lähetettiin huhtikuussa 2016. Kysely sisälsi kysymyksiä harvinaislääkkeiden hinnoitteluja korvattavuuspäätöksiin liittyvistä säännöksistä sekä kysymyksiä kymmenen harvinaislääkkeen
saatavuudesta, jakelukanavista ja potilaan omavastuukäytännöstä. Tutkimukseen valituilla harvinaislääkkeillä (Taulukko 1) oli keskitetty myyntilupa ja
harvinaislääkestatus. Lääkkeet poimittiin Euroopan lääkeviraston julkisten arviointiraporttien rekisteristä (EPAR) myyntiluvan myöntämispäivämäärän mukaisessa takautuvassa järjestyksessä vuoden
2013 lopusta. Vuosi 2013 valittiin myöhäisimmäksi myyntiluvan myöntämisajankohdaksi, jotta lääkkeiden hintataso ja korvattavuuskäytännöt olisivat
tutkimushetkellä vakiintuneet. Tutkimus keskittyi
avohoidossa käytettäviin harvinaislääkkeisiin ja näin
ollen injektiot ja infuusiot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Aineisto analysoitiin kuvailevalla analyysilla käyttäen suoria jakaumia (IBM SPSS Statistics
23.0). Aineiston säännönmukaisuuksien tunnistamiseen käytettiin lisäksi taulukointia (Microsoft Office 2016 Excel).

TULOKSET

Tutkimus apteekeille
Tutkimukseen osallistui 129 apteekkia (66 % kutsutuista), jotka edustivat reseptuuriltaan ja sijainniltaan
hyvin kaikkia Suomen apteekkeja. Aineisto koostui
3 311 raportointilomakkeesta.
Seurantajakson aikana lähes 80 prosentilla apteekeista oli saatavuusongelmia päivittäin tai lähes
päivittäin. Lääkkeiden saatavuusongelmia oli yleisimmin keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä (31 %) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä (18 %). Saatavuusongelmien syy oli tiedossa ap© Suomen Farmasialiitto ry

teekeissa 11 prosentissa saatavuuskatkostapauksista.
Apteekkien henkilökunnan mukaan tavallisin saatavuusongelmien syy oli tuotteen loppuminen toimittajalta (49 %). Lääkkeiden saatavuusongelmat
aiheuttivat ongelmia apteekeille kolmasosassa saatavuuskatkostapauksista. Tavallisimmin saatavuusongelmat aiheuttivat tyytymättömyyttä asiakkaissa
(54 %) ja pitkittivät asiakaspalvelutilanteita (53 %).
Lääkkeiden saatavuusongelmat eivät aiheuttaneet
ongelmia apteekeille kahdessa kolmasosassa saatavuuskatkostapauksista, useimmiten koska korvaava
valmiste oli saatavilla (49 %).
Tutkimus lääkeyritysten ja
lääketukkukauppojen edustajille
Tutkimukseen osallistui 30 yritystä; 27 lääkeyritystä ja 3 lääketukkukauppaa. Tutkimushaastatteluun
osallistui yksi henkilö kustakin yrityksestä lukuun
ottamatta kahta yritystä, joiden toiveesta haastatteluun osallistui kaksi henkilöä, jotka edustivat yrityksen eri lääkkeiden saatavuuteen liittyviä toimintoja.
Aineisto saturoitui 22 haastattelun jälkeen. Haastattelut kestivät keskimäärin 34 minuuttia (vaihteluväli
21–58 minuuttia).
Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla oli
monia syitä, jotka jakautuivat kahteen kategoriaan: ”Tarjontaan liittyvät syyt” ja ”Kysyntään liittyvät syyt” (Kuva 1). Tarjonnasta johtuvista syistä yleisin lääkkeiden saatavuusongelmien syy oli Suomen
lääkemarkkinoiden pieni koko (n=29). Haastateltavat kertoivat, että Suomen lääkemarkkinat ovat pienet verrattuna muun Euroopan tai maailman lääkemarkkinoihin. Tarjonnasta johtuvista syistä myös
varastojen pieni koko missä tahansa lääkejakeluverkoston osassa (n=25) aiheutti saatavuusongelmia.
Haastateltavien mukaan lääkkeiden varastointi on
Suomessa kalliimpaa kuin joissakin muissa Euroopan maissa, mikä saattaa vähentää lääkeyritysten tai
lääketukkukauppojen halukkuutta pitää suuria varastoja Suomessa.
Kysynnästä johtuvat syyt liittyivät yleisimmin
muutoksiin kysynnässä. Haastateltavien mukaan
äkilliset kysynnän muutokset (n=28) aiheutuivat yleisimmin tuotteiden myynnin kausivaihtelusta tai toisten lääkeyritysten tuotteiden saatavuusongelmista.
Tuotteiden myynnin kausivaihtelua voidaan ennustaa melko luotettavasti, mutta toisten lääkeyritysten
tuotteiden saatavuusongelmista saadaan harvoin tietoa etukäteen. Näin ollen lääkeyritysten on vaikea ennakoida omien tuotteiden kysynnän äkillistä kasvua
ja syntyy saatavuusongelmia.
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Taulukko 1. Tutkimukseen valitut harvinaislääkkeet.

Valmistenimi

Vaikuttava aine

Indikaatio

Bosulif

bosutinibi

krooninen myelooinen
leukemia

Bronchitol
Iclusig

mannitoli
ponatinibi

kystinen fibroosi

27.3.2013
13.4.2013

akuutti lymfoblastinen
leukemia, krooninen
myelooinen leukemia

1.7.2013

pomalidomidi

multippeli myelooma

5.8.2013

Kalydeco

ivakaftori

kystinen fibroosi

23.7.2012

Opsumit

masitentaani

pulmonaarihypertensio

20.12.2013

Orphacol

koolihappo

synnynnäiset
aineenvaihdunnan
häiriöt ja sairaudet

12.9.2013

merkaptamiinibitartraatti

kystinoosi

6.9.2013

Vyndaqel

tafamidisiinimeglumiini

amyloidoosi

16.11.2011

Xaluprine

merkaptopuriinimonohydraatti

lymfoidinen leukemia

9.3.2012
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Lääkemarkkinoiden rakenne
Lääkemarkkinoiden pieni
koko (n=29)

Riippuvaisuus
ulkomaisesta
tuotannosta
(n=22)
Toimijoiden
rajallinen
määrä (n=19)
Pieni kielialue,
jossa kaksi
kansalliskieltä
ja spesifiset
pakkausvaatimukset (n=16)

Logistiset ja jakeluun liittyvät syyt

Varastojen
pieni koko
missä tahansa
lääkejakeluverkoston
osassa (n=25)

Maantieteellinen sijainti ja
pitkät välimatkat (n=12)

Jakeluvirheet
(n=5)

Velvoitevarastointi (n=13)

Procysbi

n:0 4/2018

Tarjontaan
liittyvät syyt

Pitkä toimitusaika (n=23)

Imnovid
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Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla olevat syyt

Myyntiluvan
myöntämispäivämäärä
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Tuotannolliset
syyt
Pitkä tai monimutkainen
toimitusketju
(n=23)
Raaka-ainepuutokset (n=21)

Kysyntään
liittyvät syyt
Viranomaismääräykset
Tiukentuneet viranomaismääräykset
(n=16)

Tiedonkulku
ja valvonta
Riittämätön
tiedonkulku
ja inhimilliset virheet
(n=3)

Muutokset
kysynnässä
Äkilliset
kysynnän
muutokset
(n=28)

Kysynnän
rakenne

Heikentynyt
ostovoima

Epätyypillinen
kysyntä

Sairaalakauppa (n=18)
Korvattavuushaasteet
(n=13)

Tuotanto-ongelmat (n=19)

Lääkevaihto
ja viitehintajärjestelmä
(n=7)

Kapasiteettiongelmat (n=18)

Kaupalliset
syyt

Rinnakkaisvienti
ja -tuonti
(n=6)

Rajallinen
halukkuus
tai kyky
maksaa
lääkkeistä
(n=4)

Laatu- ja prosessiongelmat
(n=16)

Matala hintataso ja heikko
kannattavuus (n=21)

Myyntiluvanhaltijan muutokset
(n=13)

Maiden tai markkinaalueiden priorisointi (n=19)
Lääkeyritysten
priorisointi (n=6)

Tuotantopaikan
muutokset (n=7)

Spot-kauppa (n=5)
Luonnonkatastrofit (n=3)

Kuva 1. Lääkkeiden saatavuusongelmien syyt Suomessa. (n = niiden haastattelujen lukumäärä, joissa
kyseinen syy tuotiin spontaanisti esille, tehdystä 30 haastattelusta Suomessa toimivien lääkeyritysten ja
lääketukkukauppojen edustajille. (Sarnola 2018, kuva julkaistu ensimmäisen kerran Itä-Suomen yliopiston
”Publications of the University of Eastern Finland – Dissertations in Health Sciences” -julkaisusarjassa)
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Tutkimus lääkkeiden hinta- ja
korvattavuusviranomaisille
Yhden muistutuksen jälkeen kyselyyn vastasi 24
maata (52 % kutsutuista). Kaikki tutkimukseen osallistuneet maat olivat Euroopan maita, ja niistä 18 oli
Euroopan unionin jäsenmaita, jotka hyväksyvät Euroopan lääkeviraston myöntämät myyntiluvat sellaisenaan. Vastanneet maat ja tulokset yksittäisistä vastaajamaista löytyvät kokonaisuudessaan alkuperäisjulkaisusta Sarnola ym. (2018).
Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ollut erillistä hinta- (n=20) tai korvattavuussääntelyä (n=22)
harvinaislääkkeille, vaan päätökset tehtiin samalla tavalla kuin muissakin lääkkeissä. Joissain maissa (n=13)
oli kuitenkin otettu käyttöön muita harvinaislääkkeiden hinnoittelu- tai korvattavuuspäätöksiin liittyviä
järjestelyitä, kuten erilliset budjetit, joista harvinaislääkkeitä korvataan.
Kymmenen harvinaislääkkeen saatavuutta ja jakelukanavia koskeviin kysymyksiin vastasi 23 maata.
Kymmenestä lääkkeestä keskimäärin viisi oli saatavilla kyselyyn vastanneissa maissa. Vaihtelu maiden
välillä oli kuitenkin suurta. Valtaosa lääkkeistä oli saatavilla monessa Keski- ja Länsi-Euroopan maassa, ja
esimerkiksi Alankomaissa, Maltalla ja Puolassa kaikki
kymmenen lääkettä olivat saatavilla. Sen sijaan joissakin Itä-Euroopan maissa lääkkeistä oli saatavilla alle puolet ja neljässä maassa (Latvia, Liettua, Turkki
ja Valko-Venäjä) ei yhtään kymmenestä lääkkeestä.
Harvinaislääkkeet toimitettiin potilaille tavallisimmin apteekeista (n=8). Myös toimittaminen muista
terveydenhuollon yksiköistä, kuten sairaaloista tai
terveyskeskuksista oli yleistä (n=5).
Kymmenen harvinaislääkkeen potilaan omavastuuta koskeviin kysymyksiin vastasi 19 maata. Vastauksia potilaan omavastuuta koskeviin kysymyksiin
pyydettiin silloin, kun lääkkeet olivat saatavilla avohoidossa kyseisessä maassa. 14 maassa potilaat maksoivat yleensä osan lääkkeen hinnasta itse tai saivat
lääkkeet veloituksetta. Kun lääkkeet toimitettiin potilaille apteekeista, potilaat maksoivat yleensä osan
niiden hinnasta itse. Kun lääkkeet toimitettiin potilaille muista terveydenhuollon yksiköistä, potilaat
saivat ne yleensä veloituksetta. Viidessä maassa lääkkeet olivat pääosin ei-korvattavia, eli potilaat maksoivat lääkkeiden hinnan kokonaan itse. Lääkkeet toimitettiin potilaille apteekeista ja muista terveydenhuollon yksiköistä.
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POHDINTA

Lääkkeiden saatavuusongelmat
Suomessa
Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille apteekeille, ja niitä esiintyy yleisesti käytetyissä
lääkeryhmissä. Valtaosa lääkkeiden saatavuuskatkostapauksista ei aiheuta ongelmia apteekeille. Saatavuusongelmilla voi silti olla merkittävä vaikutus apteekkien arkeen. Tutkimuksen tulokset korostavatkin hyvän tiedonkulun tärkeyttä. Puutteelliset tiedot
lääkkeiden saatavuusongelmien syistä ja lääkkeiden
seuraavista toimitusajankohdista vaikeuttavat apteekkihenkilökunnan työtä asiakaspalvelutilanteissa ja vievät työaikaa. Siksi tiedonkulkua lääkeyrityksiltä ja lääketukkukaupoilta apteekkeihin tulisi parantaa. Tietoa voidaan jakaa esimerkiksi apteekkien
tietojärjestelmien kautta, jolloin se on käytettävissä
asiakasta palveltaessa.
Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla on monia syitä, jotka voivat vaikuttaa myös samanaikaisesti.
Suomen lääkemarkkinoiden koko on pieni verrattuna moneen muuhun maahan. Markkinoiden pieni
koko voi vähentää markkinoilla olevien toimijoiden
määrää ja pienentää lääkkeiden varastointimääriä
(Besançon ja Chaar 2013). Pienet varastointimäärät
missä tahansa lääkejakeluverkoston osassa voivat
puolestaan ehtyä nopeasti ja aiheuttaa saatavuusongelmia. Lisäksi äkilliset kysynnän muutokset heikentävät lääkeyritysten omien tuotteiden kysynnän
ennakoitavuutta. Lääkeyritysten näkökulmasta liiketoiminnan heikko ennustettavuus voi vähentää
yritysten halukkuutta tuoda lääkkeitä markkinoille
(Besançon ja Chaar 2013). Tässä tutkimuksessa esille tulleet saatavuusongelmien syyt korostavat varautumissuunnittelun merkitystä. Saatavuusongelmiin
varaudutaan Suomessa esimerkiksi lainsäädännöllä (laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 979/2008).
Velvoitevarastointilaki turvaa erityisesti suurten terapiaryhmien lääkkeiden saatavuutta (Juhola 2017).
Saatavuusongelmiin varaudutaan lisäksi viranomaistoimin. Viranomaiset arvioivat esimerkiksi saatavuushäiriöiden vaikutuksia ja tekevät kansallisen riskiarvion jälkitoimitukseen jääneen lääkkeen kriittisyydestä (Linnolahti 2017). Potilaiden hoidon kannalta kriittisten lääkkeiden saatavuus voidaan turvata
esimerkiksi myyntiluvanhaltijoille myönnettävillä
poikkeusluvilla.
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Harvinaislääkkeiden saavutettavuus
Euroopassa
Euroopan maissa on harvoin käytössä erillistä hintatai korvattavuussääntelyä harvinaislääkkeille. Sääntelyn tarpeesta käydään kuitenkin kansainvälistä keskustelua, koska nykyiset lääkkeiden hinnoittelu- ja
korvausjärjestelmät eivät välttämättä sovellu harvinaislääkkeille (Schlander ym. 2016). Ratkaisuna tähän
on ehdotettu esimerkiksi eurooppalaista yhteistyötä
harvinaislääkkeiden hinnoittelu- ja korvattavuuspäätöksiä varten tehtävässä arvioinnissa (Habl ja Bachner 2011, Euroopan parlamentti 2017). Tämä voisi vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa harvinaislääkkeiden arvioinnin nykyistä keskitetymmin.
Tutkimukseen valittujen kymmenen harvinaislääkkeen saatavuus, jakelukanavat ja potilaan omavastuukäytäntö vaihtelevat Euroopan maiden välillä. Suurin osa lääkkeistä on saatavilla Keski- ja Länsi-Euroopan maissa, kun taas Itä-Euroopassa lääkkeitä on saatavilla vähemmän tai ei lainkaan. Tämä
voi johtua siitä, että Keski- ja Länsi-Euroopan maiden korkeammat bruttokansantuotteet ja suuremmat terveydenhuollon budjetit mahdollistavat myös
kalliiden lääkkeiden sisällyttämisen korvausjärjestelmään, jolloin lääkkeitä saatetaan tuoda markkinoille
enemmän (OECD 2008, Habl ja Bachner 2011). Lääkkeiden sisällyttäminen korvausjärjestelmään voi paitsi lisätä markkinoille tuotavien lääkkeiden määrää,
myös parantaa lääkkeiden saavutettavuutta potilaiden näkökulmasta, sillä potilaat eivät tällöin joudu
maksamaan apteekeista toimitettavien lääkkeiden
hintaa kokonaan itse (Gammie ym. 2015). Toisaalta
harvinaislääkkeiden jakeleminen sairaaloista tai terveyskeskuksista voi parantaa niiden saavutettavuutta, sillä tällöin potilaat saavat lääkkeet usein veloituksetta. Lääkkeiden saavutettavuutta voidaan kuitenkin arvioida luotettavasti vasta, kun lääkkeiden hinta
sekä potilaan omavastuuosuuden suuruus, tulotaso
ja muut terveydenhuollon kulut otetaan huomioon
(EURORDIS 2011). Näin ollen olisi tärkeää, että harvinaislääkkeiden rahoitus- ja jakelukanavia tarkasteltaisiin kokonaisuutena.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille apteekeille. Vaikka valtaosa saatavuuskatkostapauksista ei aiheuta ongelmia apteekeille, saatavuusongelmilla voi olla merkittävä vaikutus apteekkien
arkeen. Tiedonkulun parantaminen lääkealan toimijoiden välillä voisi sujuvoittaa asiakaspalvelutilanteita ja helpottaa siten lääkkeiden saatavuusongelmien
käsittelemistä apteekeissa.
Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla on monia syitä, kuten Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko ja äkilliset kysynnän muutokset. Tutkimuksen tulokset korostavat varautumissuunnittelun tärkeyttä,
jotta lääkkeiden hyvä saatavuus saadaan turvattua.
Euroopassa on harvoin käytössä erillistä sääntelyä päätettäessä harvinaislääkkeiden hinnasta tai korvattavuudesta. Tutkimukseen valittujen kymmenen
harvinaislääkkeen saatavuus, jakelukanavat ja potilaan omavastuukäytäntö vaihtelevat maittain. Harvinaislääkkeiden saavutettavuutta tulee tutkia sekä
arvioida lisää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Lisää tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten harvinaislääkkeiden hinnoittelu- ja korvattavuuspäätöksiä varten tehtävä arviointi tulisi toteuttaa sekä siitä,
mitkä ovat lääkkeiden saavutettavuuden ja lääkehoidon vaikuttavuuden kannalta sopivimmat jakelu- ja
rahoituskanavat harvinaislääkkeille.
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Background: Availability of medicines has become
one of the priority health issues worldwide. This
study aimed to explore the frequency, the reasons
behind and the consequences of medicine shortages
to Finnish community pharmacies, and the reasons
behind shortages from the perspective of pharmaceutical companies and pharmaceutical wholesalers
in Finland. Additionally, this study aimed to study,
whether special policies had been implemented for
assessing the reimbursement status or pricing of orphan medicines, and the availability and distribution
settings of ten recently authorised orphan products
suitable for outpatient care, and whether patients receive these products free of charge or have to pay
some or all of the costs themselves.

was studied by a survey to competent authorities in
24 European countries.
Results: Almost 80% of the pharmacies had medicine shortages daily or almost daily. The reasons behind medicine shortages were reported to the pharmacies in 11% of the shortage cases. One third of
shortage cases caused problems to the pharmacies.
Medicine shortages were most commonly caused by
the small size of the pharmaceutical market (n=29)
and sudden or fluctuating demand (n=28). Most European countries had not implemented specific pricing (n=20) or reimbursement (n=22) policies for orphan medicines. Of the ten studied orphan medicines, the average number of available products per
country was five. Products were most commonly dispensed from community pharmacies. When products were dispensed from community pharmacies,
patients typically paid part of the price themselves.
Products dispensed from other health care units
were often free of charge for the patients.
Conclusions: Medicine shortages are common to
Finnish community pharmacies. Majority of medicine shortages don’t cause problems for the pharmacies. The reasons behind shortages are rarely reported to the pharmacies. The reasons behind shortages
are more often supply-related than demand-related.
Special policies on pricing and reimbursement on orphan medicines are rarely implemented in European countries. Availability, distribution settings and
patients’ share of the costs of ten orphan medicines
varies between countries.
Keywords: medicines; availability; accessibility;
medicine shortages; health policy; surveys and
questionnaires, interviews
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