
©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      1/201999

Farmaseuttinen aikakauskirja 
Vol. 35 | 2/2019

TEEMA: ALLERGIAT, ASTMA, KEUHKOSAIRAUDET

PÄÄKIRJOITUKSET
Tari Haahtela:  
Apteekkien korvaamaton apu astmaohjelmalle ja allergiaohjelmalle ............................................... 101

Johanna Salimäki: Ruoho on vihreämpää aidan tällä puolella .......................................................... 103 

ALKUPERÄISTUTKIMUKSET
Sirpa Peura, Juha Jantunen, Johanna Salimäki, 
Lellu Leinonen, Tari Haahtela, Paula Kauppi:  
Is pharmacy personnel a significant source of information for patients with asthma?................106

Petri Mankinen, Erkki Soini, Miika Linna, Juha Turunen, Janne Martikainen, Juha Laine:  
Näkökulma vaikuttaa terveysteknologioiden taloudellisen arvioinnin 
tuloksiin – esimerkkinä iäkkäiden pneumokokkirokottaminen ........................................................... 118

Ville Andersson, Stina Parkkamäki, Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Juha Heikkilä:  
Apteekkien farmasistien osaaminen ja tiedontarpeet 
keuhkoahtaumataudista ja sen hoidosta .................................................................................................. 136

KATSAUKSET
Paula Kauppi: Biologiset lääkehoidot astmassa ....................................................................................150

Maria Valkonen:  
Astmaa sairastavien ja kontrollihenkilöiden altistuminen mikrobeille Euroopassa ......................160

TIETEELLISET KOMMENTIT
Kaisa Toikko, Paula Hellemaa:  
Säännöllisellä ohjauksella ja sähköisillä palveluilla tukea astman 
omahoitoon sitoutumiseen ja lääkehoidon onnistumiseen ................................................................. 168

Kristiina Takkinen, Juha Rouvinen:  
Allergeenien ja IgE-vasta-aineiden rakennetutkimuksesta uuden 
sukupolven allergiarokotteiden kehitykseen ........................................................................................... 176

Kirjoita teemanumeroon / Contribute to the special issue .............................................................. 186



©  DOSIS     2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry100 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019101

Julkaisija
Suomen Farmasialiitto ry /  
viestintä
Asemamiehenkatu 2 
00520 Helsinki

Päätoimittaja
Dosentti Anneli Ritala-Nurmi
VTT
Tietotie 2  
Espoo
dosis@farmasialiitto.fi

Farmaseuttinen aikakauskirja 
Vol. 35 | 2/2019

Toimituskunta
Dosentti Katri Hämeen-Anttila
Proviisori, toksikologi Antti Kataja
Farmasian tohtori Anne Lecklin
Farmasian tohtori Minna Matikainen
Farmasian tohtori Joni Palmgrén
Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä

Ulkoasu
Omnipress Oy 
Oona Kavasto/Hank, 
www.omnipress.fi

ISSN 0783-4233

PÄÄKIRJOITUS

Apteekkien korvaamaton 
apu astmaohjelmalle ja  
allergiaohjelmalle

 K ansallinen astmaohjelma vuosi-
na 1994–2004 oli merkkipaalu, jo-
ka muutti syvällisesti astman hoi-
don periaatteita ensin Suomessa ja 
sitten maailmalla. Apteekit tulivat 
ohjelmaan mukaan jo varhaises-

sa vaiheessa vuonna 1997 ja olivat hyvin motivoitu-
neita tekemään oman osuutensa. Terveydenhuollon 
toimijoiden osaamista vahvistettiin pitkäjänteisen 
koulutuksen avulla, josta vastasi Filha (Finnish Lung 
Health Association, ent. Tuberkuloosin Vastustamis-
yhdistys). 

Tehokkaan lääkejakelun lisäksi apteekkien piti 
huolehtia ainakin kolmesta asiasta: 1) potilas ymmär-
si keuhkoputkia avaavan (inhaloitava β2-agnonisti) ja 
astmatulehdusta hoitavan lääkkeen (inhaloitava kor-
tisoni) eron, 2) inhalaatiotekniikka oli kunnossa ja 3) 
potilas osasi käyttää PEF-mittaria (peak expiratory 
flow = uloshengityksen huippuvirtaus) seuratakseen 
tilannetta kotona, jos oireet pahenivat. Apteekkeihin 
nimettiin astmasta vastaavia farmaseutteja ja provii-
soreja, jotka koordinoivat työtä ja kehittivät potilai-
den neuvontaa erityisesti ns. ohjatun omahoidon to-
teuttamiseksi. Apteekit olivat perusterveydenhuollon 
toimijoiden kanssa avainasemassa, kun astmatuleh-
dusta hoitavat inhaloitavat kortisonit piti nostaa en-
silinjan lääkkeiksi, joita avaavat lääkkeet täydensivät. 
Nykyisissä yhdistelmävalmisteissa on nämä molem-
mat lääkkeet. 

Timo Klaukka, Sirpa Peura ja Petra Vidgren 
aloittivat ns. astmabarometrikyselyt, joiden avul-
la seurattiin potilaiden, niin aikuisten kuin lasten, 
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vointia ja lääkekäyttöä vuosina 1998, 2001 ja 2010. 
Viimeistä vuoden 2016 kyselyä kutsuttiin allergiaba-
rometriksi, koska se liittyi astman lisäksi muihin al-
lergisiin oireisiin kansallisen allergiaohjelman (2008–
2018) myötä. Kyselyt ovat kattaneet koko maan ja val-
taosan apteekeista. Barometrin avulla on voitu hyvin 
seurata potilaiden kokonaistilannetta, oireiden vai-
keutta, hoidon muutoksia ja siihen sitoutumista. Ap-
teekkariliitto ja viimeksi Johanna Salimäki on vas-
tannut kyselyiden toteuttamisesta. Hän myös ideoi 
allergisen nuhan kampanjaa apteekeissa.

Suomalaiset astma- ja allergiapotilaat voivat pa-
remmin kuin useimmissa muissa maissa. Allergiaoh-
jelman aikana astman ensiapukäynnit ovat romahta-
neet ja sairaalahoidot edelleen vähentyneet. Ohjelma 
on myös onnistunut kääntämään allergiadieetit ja al-
lergiset ammattitaudit laskuun sekä pienentämään 
kustannuksia. Mutta astmatilanne ei silti ole hyvä, 
koska pääkaupunkiseudun aikuisväestöstä noin 10 
prosenttia sairastaa lääkärin diagnosoimaa astmaa 
ja Kelan astmalääkkeiden erityiskorvausrekisterissä 
on melkein 270 000 suomalaista. Ne ovat tolkutto-
mia lukuja ja ovat pakottaneet tutkimaan ”epidemi-
an” juurisyitä. Ne näyttävät liittyvän luonto(mikrobi)
yhteyden heikentymiseen elintapojen ja ympäristön 
muuttuessa kaupungistumisen myötä. 

Olemme kuitenkin oikealla tiellä, mistä suuri kii-
tos myös farmasian kovan luokan ammattilaisille, 
jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toteuttavat teho-
kasta ja turvallista lääkehoitoa. Tutkimus, koulutus, 
aktiivinen osallisuus terveydenhuollon yhteisiin pon-
nistuksiin ja omat innovaatiot ovat yhä tärkeämpiä 
myös farmasian muuttavassa maailmassa. Astmaoh-
jelma oli hyödyllinen harjoitus, josta tuli yhteistyön 
malli ja avain monien muidenkin kansansairauksi-
en torjuntaan.

➔ Tari Haahtela
emeritusprofessori

PS. Tiedän edellä kirjoittamani hyvin senkin takia, 
että vaimoni Ulla toimi vuosia Lauttasaaren keskus-
apteekissa astmayhdyshenkilönä!

LÄHTEET

Suomen Lääkärilehdessä julkaistut 
astma- ja allergiabarometritutkimukset

Klaukka T, Peura S, Vidgren P: Astmaohjelma etenee 
myös apteekeissa. Suom Lääkäril 53: 2441, 1998

Klaukka T, Hirvonen A, Peura S, Päkkilä H: Astman 
hoitotilanne vuonna 2001. Suom Lääkäril 57: 292–
294, 2002

Klaukka T, Hirvonen A, Karhula K, Peura S: Hyviä ja 
huonoja uutisia astmasta. Astmabarometrin 2004 
keskeiset tulokset. Suom Lääkäril 59: 4002–4004, 
2004

Kaila M, Pietinalho A, Vanto T, Klaukka T, Hirvonen 
A: Miten lasten astmaa hoidetaan Suomessa? Suom 
Lääkäril 59: 2937–2939, 2004

Jantunen J, Haahtela T, Salimäki J, Pelkonen A, 
Mäkelä M, Kauppi P: Astma ja allergia lievenevät 
Suomessa – apteekkien allergiabarometri 2010–
2016. Suom Lääkäril 73: 367–371, 2018

Suomen Lääkärilehdessä julkaistu astmaohjelma 
1994–2004 ja sen 10-vuotistulokset. Allergiaohjel-
ma 2008–2018 ja sen puolivälitulokset.

Koskela K, Haahtela T, Ahonen E ym.: Kansallinen 
Astmaohjelma 1994–2004. Sosiaali– ja terveysminis-
teriö. Työryhmämuistioita 1994; 16: 1-62. Suom Lää-
käril 29: 2889–2921, 1994

Haahtela T, Pietinalho A, Tuomisto LE ym.: Suomen 
astmaohjelma 10 vuotta–suuri muutos parempaan. 
Suom Lääkäril 61: 4369–78, 2006 

Haahtela T, von Hertzen L, Mäkelä M ym.: Kansal-
linen allergiaohjelma 2008–2018 – aika muuttaa 
suuntaa. Suom Lääkäril Allergialiite 14: 9–21, 2008
 
Haahtela T, Valovirta E, Hannuksela M ym.: Kansalli-
nen Allergiaohjelma 2008–2018 puolivälissä – suun-
nan muutos tuo tuloksia. Suom Lääkäril 70: 2165–
2172, 2015

PÄÄKIRJOITUS

Ruoho on vihreämpää  
aidan tällä puolella

 A pteekeissa toimii satojen astmayh-
dyshenkilöiden maankattava ver-
kosto. OECD on nostanut Suomen 
esille esimerkkimaana, jossa aptee-
kit ovat aktiivisesti mukana suurten 
kansansairauksien ennaltaehkäisys-

sä ja hoidossa.
Menestystarinaksi osoittautuneen Valtakunnalli-

sen astmaohjelman (1994–2004) kylkeen rakennettiin 
apteekkiohjelma 22 vuotta sitten silloisen Apteekka-
riliiton farmaseuttisen johtajan Sirpa Peuran sin-
nikkyyden ja astmaohjelman taustaorganisaatioiden 
ja muiden sidosryhmien tuen avulla. 

Apteekkien antamalle neuvonnalle ja paikalliselle 
yhteistyölle määriteltiin ensimmäistä kertaa kansalli-
set tavoitteet ja toimintatavat. Astmaohjelman myötä 
uudistuneet hoitokäytännöt jalkautettiin suunnitel-
mallisesti apteekkeihin, jotta voitiin varmistaa poti-
laan saavan yhdenmukaiset ja kattavat tiedot eri ter-
veydenhuollon toimipisteistä. 

Apteekit tarttuivat haasteeseen innokkaasti. Jo en-
simmäisenä toimintavuotena luotiin noin 500 ast-
mayhdyshenkilöksi nimetyn farmaseutin ja proviiso-
rin maankattava verkosto, joka toimii edelleen. Vuosi-
en varrella apteekkien astmaohjelma on laajentunut 
kattamaan myös keuhkoahtaumataudin, tupakasta 
vieroituksen, allergiset ja atooppiset sairaudet, sekä 
viimeisimpänä terveysliikunnan Liikkujan Apteekki 
-konseptin.

Valtakunnallista astmaohjelmaa seurasi Kansalli-
nen allergiaohjelma (2008–2018), jonka päättymises-
tä huolimatta yhteistyö sen tavoitteiden eteenpäin 
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viemiseksi jatkuu edelleen. Tuberkuloosin ja keuh-
kosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry (Finnish 
Lung Health Association, www.filha.fi/) on järjestä-
nyt tänäkin vuonna alueellisia, moniammatillisia al-
lergia- ja astmakoulutuksia, joihin on kutsuttu mu-
kaan apteekkien astmayhdyshenkilöt. Koulutuksissa 
väsymättä maata kiertäneet Allergiaohjelman vies-
tintuojat Erja Tommila ja Erkka Valovirta ovat 
tulleet sadoille apteekkilaisille tutuiksi. He myös ke-
hottavat apteekkeja osallistumaan perusteilla oleviin 
alueellisiin allergiatyöryhmiin, joiden tehtävänä on 
jatkossa suunnitella ja järjestää moniammatillista al-
lergia- ja astmakoulutusta alueella. Eli nyt on hyvä ti-
laisuus selvittää, onko alueella jo perustettu työryh-
mä ja miten siihen pääsee mukaan!

Kuten tämän numeron toisessa pääkirjoituksessa 
astmaohjelman emeritusprofessori Tari Haahtela 
toteaa, astmaohjelmastamme on tullut malli muil-
lekin. Esimerkkinä tästä, maailman arvostetuimpiin 
lääketietieteellisiin julkaisuihin kuuluva The Lancet 
Respiratory Medicine on maaliskuussa 2019 julkais-
tussa artikkelissa kehottanut muita maita ottamaan 
oppia suomalaisen astmaohjelman saavutuksista. Va-
kavista astmaoireista kärsivien potilaiden määrä on 
vähentynyt vuosien 1994 ja 2016 välillä 20 prosentista 
2,5 prosenttiin. Samalla astman yhteiskunnalle koitu-
vat kustannukset ovat pienentyneet vuosien 1993 ja 
2013 välillä nykyrahaksi muutettuna 330 miljoonasta 
eurosta 191 miljoonaan euroon, huolimatta siitä, että 
astmadiagnoosin saaneiden määrä on kasvanut tänä 
aikana tasaisesti. Tärkeänä elementtinä astmaohjel-
man onnistuneelle jalkauttamiselle on nähty lääkäri-
en, hoitajien ja apteekkien farmaseuttisen henkilös-
tön kouluttaminen ja verkostoituminen hoitoketju-
jen muodostamiseksi, sekä potilaiden opettaminen 
pahenemisvaiheiden tunnistamiseen ja lääkityksen 
säätämiseen ohjatun omahoidon keinoin.

Apteekkien astmaohjelma ja muut kansanterve-
ysohjelmat ovat myös ensimmäistä kertaa mukana 
Farmasian maailmanjärjestön FIP:n keväällä 2019 il-
mestyneessä katsauksessa apteekkien roolista tarttu-
mattomien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. ”Case 
Finland” on innoittanut Suomalaisten astma- ja aller-
giaohjelmien esittelyyn Euroopan farmasian opiske-
lijoille (EPSA) Bulgariassa sekä belgialaisessa apteek-
kialan lehdessä.

Myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen jär-
jestö OECD on vuonna 2016 nostanut Suomen esille 
esimerkkimaana, jossa apteekit ovat aktiivisesti mu-
kana suurten kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja 
hoidossa. OECD kehottaa muitakin maita laajenta-

maan apteekkien roolia terveydenhuollossa. Voidaan 
siis sanoa, että Allergia- ja astmaohjelmat ja niihin 
liittyvä apteekkiohjelma ovat kiinnostava vientituote!

Apteekkien arjen tasolla tämä kansainvälinen 
tunnustus saattaa tuntua hieman etäiseltä. Kiireen 
ja vaihtuvien lääkärien myötä yhteistyö ei ehkä su-
ju toivotusti, ja aikaa suunnitelmalliselle astmayh-
dyshenkilötyön toteutukselle ei aina löydy. Kuiten-
kin apteekkien astmaohjelman ydin koostuu nimen-
omaan apteekin arjessa tapahtuvista pienistä teoista 
asiakkaiden hoidon onnistumisen varmistamiseksi. 
Apteekkikäyntinsä jälkeen keuhkoahtaumatautipoti-
las osaa käyttää uutta inhalaattoriaan; pelkkää avaa-
vaa lääkettä hakenut astmapotilas ottaakin mukaansa 
myös hoitavan lääkkeen ja saa muistutuksen kontrol-
likäynnin tarpeesta; astmaoireista kärsivä uskaltaa 
käyttää ohjeiden mukaista tupla-annosta lääkkeis-
tään flunssan aikana; allergiaoireinen asiakas saa ti-
lanteeseensa parhaiten sopivat lääkkeet ja ohjauksen 
niiden käyttöön ilman lääkärissäkäyntiä. 

Farmasisteina voimme olla ylpeitä työstämme, jol-
la on merkitystä. Astma- ja allergiapotilaiden parhaan 
hoitotasapainon saavuttamiseksi tarvitaan jokaista 
apteekissa työskentelevää farmasian ammattilaista, 
oli sitten astmayhdyshenkilö tai ei.

➔ Johanna Salimäki
Asiantuntijaproviisori, FaL
Suomen Apteekkariliitto
johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi
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SUMMARY
Objective: The aim of this study was to explore how patients obtain the information and education on the 
use of asthma medications.

Material and methods: The study was conducted as a survey in 2010 (n=1207) and 2016 (n=956) during one 
week on September with individuals purchasing asthma and allergy drugs in Finnish pharmacies all around the 
country. The study participants were asked from where (physician, nurses, pharmacists, patient associations, 
courses or books and journals) they received information concerning asthma drugs and how much informa-
tion they had received. The respondents were divided into most severely ill (MSI, emergency care or hospital 
care for asthma) and less severely ill asthma patients (LSI, the other asthma patients without emergency care). 

Results: Physicians were the most frequent source of information for the MSI asthma patients (60% of pa-
tients), followed by pharmacists (55%) and nurses (45%). Pharmacists informed more equally the most severely 
ill asthma patients (MSI) and LSI asthma patients. All in all, 7% of the MSI patients and 21% of the LSI patients 
reported not having received any information either from physicians, nurses or pharmacists.

Conclusions: Pharmacy personnel distribute regularly information on asthma medication and this should 
be further strengthened. Although most of the asthma patients recalled having received information on their 
asthma drugs still every fifth patient reported not having received any information. It is important to con-
tinuously pay attention to proper education for guided self-management and to further improve sources for 
asthma information in order to achieve good asthma control.

Key words: asthma, drug, pharmacy, pharmacy personnel, information and education on medication
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INTRODUCTION
Adherence of asthma patients to their medication is 
crucial for symptom control and to prevent exacer-
bations. Nevertheless, a significant proportion of pa-
tients have insufficient adherence to the medications 
or use the medication improperly or have both (Sin-
clair et al. 1987, Diamond and Chapman 2001, Schulz 
et al. 2001, Barber et al. 2004, Gregoriano et al. 2018).

It has been repeatedly demonstrated that suffi-
cient patient information and education on disease 
improves treatment adherence and asthma control, 
leading to substantially better outcomes (Cordina et 
al. 2001, Barbanel et al. 2003, Bunting and Cranor 
2003, Gregoriano et al. 2018, Stanford et al. 2019). 
However, there are only few reports on the access, 
amount, sources, and the matching of the informa-
tion and education on disease with the needs of spe-
cific patient populations (Närhi et al. 2001).

To support the well-being of patients with asth-
ma, to decrease disease severity and mortality and to 
control the economic burden, a comprehensive Finn-
ish National Asthma Programme (FNAP) was imple-
mented in Finland 1994–2004 (Haahtela et al. 2006). 
As the patients’ empowerment for the success of the 
treatment is essential, the FNAP emphasized self-
management guided by physicians, nurses and phar-
maceutical personnel. Therefore, the FNAP recom-
mended establishing of a specialized asthma nurse 
and pharmacist network in the Primary Health Care 
and pharmacies. However, little is known what is the 
current distribution of the patients’ self-management 
guidance between the networks and professions, and 
specifically, how the pertinent information and edu-
cation on disease has been delivered to the patients.

The current study explores how patients obtain 
information and education on asthma and on the 
use of asthma medications – what are the sources 
and amount of the information and education. The 
primary hypothesis of the study was that physicians 
are the most common source of the information and 
education on asthma, followed equally by nurses and 
pharmaceutical personnel, with only negligible im-
pact from other sources. Secondary hypothesis was 
that the most severely ill (MSI) patients obtain more 
extensive information from each of the sources than 
their less severely ill (LSI) counterparts. 

MATERIAL AND METHODS
The present asthma study was a part of a large na-
tionwide allergy and asthma survey. Allergy Barom-
eter questionnaires were given to all individuals pur-
chasing asthma and allergy drugs in pharmacies all 
around Finland in September 2010 and 2016 (Kauppi 
et al. 2015, Jantunen et al. 2018). The Allergy Barom-
eter is a questionnaire on demography (gender, edu-
cation), diagnosis, specific allergy- and asthma-relat-
ed symptoms and medications, precipitating factors, 
the participants’ subjective perceptions on the sever-
ity of their disease, tobacco smoking, use of Health 
Care Services, received guided self-management ad-
vice and opinions on the need of information of asth-
ma and asthma medication. In 2010 patients were also 
asked if they like to make an appointment with phar-
macy personnel for the information and education of 
asthma drugs. The patients were enquired how much 
they had received information on allergy or on asthma 
from physicians, nurses, pharmacies, patient organiza-
tions, courses and books. Internet as a source for in-
formation was enquired in the survey only in 2016. In 
addition, they were enquired which of the following 
they found difficult (taking medication at time, under-
standing instructions for use, inhalation technique, 
safety of medication, or not having problems or some 
other problem (if so, what it would be). Pharmacies 
were asked to enroll the first five patients purchas-
ing asthma and allergy medication during the week. 

The inclusion criteria for the asthma branch were: 
age 16–75 years, diagnosis of asthma, and special re-
imbursement for asthma medication. Based on their 
current medication, patients with the Chronic Ob-
structive Pulmonary Disease were excluded.

The patients who were treated in the emergency 
room or who had at least one day hospital care with-
in the last year were defined as the most severely ill 
(MSI). All the other asthma patients were categorized 
into the less severely ill (LSI) group. From altogether 
1 207 responders in 2010, 538 patients (n=66 for the 
MSI and n=472 for the LSI group) were eligible for 
the analysis (Figure 1). In 2016 956 responses were 
received and 492 of them were included in the study 
(n=77 for the MSI and n=415 for the LSI group). Re-
sults in 2010 and 2016 are presented as sums of both 
years if the study year is not mentioned.

Statistical significances of differences between the 
sources of the information and education for MSI 
and LSI patients were assessed with Pearsons’ chi 
square independence test. P values of <0.05 were 
considered statistically significant. 

Table 1. Sources of information and education for asthma patients (% of responded, sum of years 2010 
and 2016). MSI = severely ill asthma patients (emergency care or hospital care for asthma) and LSI = less 
severely ill asthma patients (the other asthma patients without emergency care).

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

MSI
%

n=140
13 
27 
25 
35 

n=134
33 
22 
26 
19 

n=133
20 
25 
30 
25 

n=122
86 
8 
5 
1 

n=122
93 
2 
2 
2 

n=128
38 
25 
23 
15 

n=71
34
28
24
14

LSI
%

n=840
44 
21 
21 
14 

n=811
62 
18 
12 
8 

n=828
33 
31 
24 
12 

n=780
90 
5 
3 
2 

n=781
94 
2 
2 
2 

n=823
39 
31 
20 
10 

n=381
50
23
17
9

All
%

n=980
39 
22 
22 
17 

n=945
58 
19 
14 
9 

n=961
31 
30 
25 
14 

n=902
89 
6 
3 
1 

n=903
94 
2 
2 
2 

n=951
39 
30 
20 
11 

n=452
48
24
18
10

Pearsons’ 
χ² -test (p)

< 0.001

< 0.001

< 0.001

0.436

0.878

0.227

0.069

Physician 

Nurse

Pharmacy personnel

Patient organizations

Courses 

Books, journals etc.

Internet (only 2016)
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RESULTS
Of all sources of information and education on asth-
ma medication received by the MSI patients, the 
most abundant source was physicians (60% with 
quite a lot or a lot of information altogether). This 
was followed by pharmacists (55%), nurses (45%), 
books or journals (38%), patient associations (6%) 
courses (4%) and the internet 38% (assessed only in 
2016) (Table 1, Figure 2 and 3). In 2010, 78% of the 
respondents were women and in 2016, 79% of the 
respondents were women (p non-significant (ns)). 
Likewise, the mean age of the respondents was 52.5 
years (SD 14.7) in 2010 and 54.5 (SD 14.8) in 2016 (p 
= 0.031). Distribution of education level of the re-
spondents were similar in both years. Of the re-
spondents in 2010, 23% had received university de-
gree and 29% in 2016, correspondingly (p ns). 

The MSI patients received information statistically 
significantly more often than their LSI counterparts 
from physicians and nurses in 2010 and 2016, and 
from pharmacy in 2016. No such differences were 
found for other sources. Of the MSI patients, 20% 
reported not having received any information from 
the pharmacy, while corresponding figure for physi-
cians was 13% and for nurses 33% (Table 1, Figure 2).

Of the LSI patients, 35% reported having received 
quite a lot or a lot of information from physicians, 
36% from pharmacists, and 20% from nurses. Of the 
LSI patients, 33% reported not having received any 
information from the pharmacy. Of the LSI patients, 
44% reported not having received any information 
from physicians and 62% from nurses. Of all asthma 
patients 19% (7% of MSI, 21% LSI patients) report-
ed not having received any information either from 
physicians, nurses or pharmacist (Table 1, Figure 2). 

In the group of LSI patients, information given by 
nurses had increased significantly (a lot or quite a lot 
from 17% in 2010 to 23 % in 2016) and information re-
ceived from books and journals had decreased (a lot 
or quite a lot from 35 % in 2010 to 25 % in 2016). In 
the group of MSI patients, corresponding differences 
were not detected (Table 1, Figure 2).

58% of the MSI patients and 54% of LSI patients (in 
2010), considered that a scheduled appointment with 
pharmacy personnel for the information and educa-
tion on the medication was desirable.

DISCUSSION
In this study, physicians were the most frequent 
source of the information and education of asthma, as 
expected. What was unexpected was the higher pro-

portion of the information given by the pharmaceuti-
cal personnel than that provided by nurses. Further-
more, while the physicians and nurses seem to focus 
mostly on the MSI patients, the pharmacy personnel 
divided their effort more equally between the MSI and 
LSI patients. Moreover, one fifth of all the patients re-
ported not having received any information and edu-
cation whatsoever from the health care professionals. 
Of other sources, such as the books, journals and the 
internet were also important, whereas patient organi-
zations and courses had only minor impact.

In 2001, 69% and 23% of the study participants had 
appointment with a physician or a nurse, respective-
ly (Haahtela et al. 2006). In 2010, the corresponding 
figures remained unchanged, 65% and 22% (Jantunen 
et al. 2018) indicating an information and education 
gap in the Primary Care. However, all of these pa-
tients were in contact with pharmaceutical person-
nel when buying their asthma medication which of-
fers to the latter an opportunity to reduce this gap. 
Nevertheless, it seems that in some cases the infor-
mation and education was not provided by the phar-
macy personnel either, despite the requirement of 
Finnish legislation for pharmacy personnel to ensure 
the proper and safe use of the dispensed medicines 
(Medicines Act 395/1987). Probably limited time for 
one patient or insufficient guidance to patient edu-
cation may prevent proper information and educa-
tion from pharmacy personnel. Reluctance to receive 
information or rush may be obstacles from the pa-
tient perspective. 

It is not surprising that physicians and nurses, 
who are aware of the severity of illness of their pa-
tients, invest – in accordance with the patients’ need 
– more information and education work in the MSI 
than in the LSI populations. Since the pharmaceuti-
cal personnel do not have such data on the disease, 
they seem to divide the information and education 
more equally between the MSI and LSI. Neverthe-
less, for the MSI patients, pharmacists represent the 
second most important source of information and 
education.

For the LSl patients, the pharmacy personnel and 
physicians were an equally important source of infor-
mation and education. The role of information and 
education delivered by pharmacy personnel appears 
to be a valuable resource, which is worth of further 
development to secure access of pertinent informa-
tion and education for both MSI and LSI patients. 
This would be in concert with the opinion of the pa-
tients surfaced in our study. Figure 1. Patient selection to the study population.

Returned questionnaires
n=1207 (2010); n=956 (2016)

Patients with physician diagnosed asthma 
n=892 (2010); n=750 (2016)

Patients with specially reimbursed 
medicines for asthma 

n=720 (2010); n=570 (2016)

COPD excluded
n=636 (2010); n=514 (2016)

Age 16−75 years 
n=538 (2010); n=492(2016)

Patients with COPD
n=84 (2010)
n=56 (2016)

Age under 
16 years

n=98 (2010)
n=22 (2016)

The most severly  
ill patients (MSI)

–  ≥1 emergency room visits or ≥1 
hospital stay due to asthma  

during the previous year
n=66 (2010)
n=77 (2016)

Less severly  
ill patients (LSI)

Neither emergency room  
visits nor hospitalizations during  

the previous year
n=472 (2010)
n=415 (2016)

↓

↓

↓

↓ ↓

↓
↓

↓



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry112 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019113

Besides the severity of the disease, there are also 
other factors that have been earlier identified as a risk 
for insufficient information and education in asthma. 
These include age (65 years or more), male sex, long 
history on medication and new medicines (Närhi et 
al. 2001, Barber et al. 2004, Puumalainen et al. 2005). 
However, this is contradictory to expectations, since 
it could be expected that in association to medica-
tion changes the patient would receive more infor-
mation. Structured and motivational asthma infor-
mation and education programs should be brought 
into use. Such protocols can successfully be delivered 
by pharmacies, as shown in numerous studies (Närhi 
et al. 2001, Fathima et al. 2013, Ottenbros et al. 2014). 
For better allocation of resources, pharmacies would 
also benefit from validated screening tools to identify 
patients with specific need of information and edu-
cation. These tools are already available but their use 
should be implemented in daily practice (LeMay et 
al. 2014, Naik-Panvelkar et al. 2015). Further, eHealth 

solutions should be rigorously developed and imple-
mented to ensure availability and affordability of in-
formation and education for this patient population. 

One limitation of the current study was the ab-
sence of the Internet as a source of information and 
education in the earlier Allergy Barometer question-
naire. It is likely, however, that the responders inter-
preted the alternative “Books, journals etc.” broadly 
enough and the Internet-delivered information was 
included. 

This study included relatively small number of the 
MSI patients which was a limitation, too. However, 
the sample is representative as its MSI/LSI patients 
ratio is in line with earlier asthma barometer studies 
(Kauppi et al. 2015). Further, a visual analogue scale or 
a numerical rating scale might have given a more pre-
cise results on amount of given information (Salo et 
al. 2016). Recall bias, on the other hand, may have an 
impact on the results. Thus, it is possible that amount 
of given information is larger and it is offered more 

Figure 2. The information source for asthma and asthma medication reported by the most severely ill ast-
hma patients (MSI) and less severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= so-
me information, 2= quite a lot, 3 = a lot of information.

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Physicians

0 1 2 3

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Nurses

0 1 2 3

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Pharmacists

0 1 2 3

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Books, journals etc.

0 1 2 3

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Patients organizations

0 1 2 3

  

Figure 2. The information source for asthma 
and asthma medication reported by the most severely ill asthma patients (MSI) and less 
severely ill asthma patients (LSI) in 2010 and 2016. 0 = no information, 1= some information, 
2= quite a lot, 3 = a lot of information.  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 1 2 3

MSI10
MSI16
LSI10
LSI16

Physicians Nurses 

Pharmacists Books, journals etc. 

Patients organizations Courses

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Courses

0 1 2 3

Figure 3. The internet as an information sour-
ce for asthma and asthma medication reported 
MSI and LSI asthma patients (LSI) in 2016. 0 = 
no information, 1= some information, 2= quite 
a lot, 3 = a lot of information.
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often to the patients than reported here. 
One of the achievements of the Finnish National 

Asthma Programme (FNAP) was a consensus on the 
task division and collaboration between physicians, 
nurses and pharmacists regarding the information 
and education for patients with asthma (Haahtela et 
al. 2006). When physicians and nurses educated pa-
tients for asthma and guided self-management, phar-
macy personnel focused more on inhalation tech-
nique and proper use of devices. Since the launch 
of the National Guidelines emphasizing guided self-
management, the morbidity and mortality due to 
asthma have decreased (Haahtela et al. 2006). This 
might explain the relatively small proportion of MSI 
patients in this study which is in line with the overall 
significant decrease of self-reported asthma severity 
within the last decade, as demonstrated by earlier 
Finnish studies (Browatzki et al. 2009, Pallasaho et 
al. 2011, Kauppi et al. 2015).

CONCLUSIONS 
Pharmacy personnel is a significant source of infor-
mation and education for asthma patients. This role 
should be strengthened by introducing new tools 
and practice support for pharmacies especially con-
sidering the enlarging group of drugs and inhalers for 
asthma patients in the recent years. It is important 
to continuously pay attention to proper education 
for guided self-management and to further improve 
sources for asthma information and education in or-
der to achieve good asthma control.
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Taustaa: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvit-
tää, kuinka potilaat saavat tietoa ja ohjausta astmaan 
ja astmalääkkeisiin. 

Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostuu kahdes-
ta kyselystä, jotka kumpikin toteutettiin apteekeissa 
yhden viikon aikana syyskuussa 2010 ja syyskuussa 
2016. Tutkimukseen vastasi 1 207 henkilöä vuonna 
2010 ja 956 henkilöä vuonna 2016. Vastaajilta kysyt-
tiin, mistä he olivat saaneet tietoa astmasta ja ast-
malääkkeistä (lääkäriltä, hoitajalta, apteekista, poti-
lasyhdistyksiltä, kursseilta tai kirjoista ja lehdistä) ja 
kuinka paljon he olivat saaneet tietoa astmasta. Po-
tilaat jaettiin vaikeaa astmaa sairastaviin (päivystys-
käynti tai sairaalahoito astman vuoksi) ja lievempää 
astmaa sairastaviin (muut astmapotilaat). 

Tulokset: Vaikeaa astmaa sairastavat saivat useimmin 
tietoa lääkäriltä (60 %), apteekeista (55 %) tai hoitajil-
ta (45 %). Apteekit jakoivat tietoa tasaisemmin vaike-
aa astmaa sairastaville ja lievää astmaa sairastaville. 
Tutkimuksen tulosten mukaan 7 prosenttia vaikeaa 
astmaa sairastavista ja 21 prosenttia lievää astmaa sai-
rastavista eivät kokeneet saaneensa tietoa sairaudes-
taan lääkäriltä, hoitajalta eikä apteekista. 

Johtopäätökset: Apteekkien henkilökunta jakaa 
tietoa astmalääkkeistä säännöllisesti, ja tätä pitäisi 
edelleen lisätä. Vaikka suurin osa astmaa sairastavis-
ta oli saanut tietoa astmasta ja astmalääkkeistä, sil-
ti noin joka viides koki, ettei saanut mitään tietoa. 
On tärkeää jatkuvasti kiinnittää huomiota ohjatun 
omahoidon neuvontaan ja edelleen parantaa astman 
hoito-ohjeiden saatavuutta hyvän astman hallinnan 
saavuttamiseksi. 

 
Avainsanat: apteekki, astma, farmaseutti, lääke, 
lääkeohjaus
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Terveysteknologioiden arvioinnin (health technology assessment, HTA) keskeinen osa on talou-
dellinen arviointi. Taloudellisessa arvioinnissa tehdään valintoja esimerkiksi arvioinnissa käytettävän näkö-
kulman vuoksi. Suomessa terveydenhuollon arviointinäkökulma on HTA-ohjeiden suosittelema näkökulma. 
Terveysteknologioilla on kuitenkin laajempia vaikutuksia, joita terveydenhuollon näkökulma ei huomioi. Ar-
vioimme eri näkökulmien vaikutuksia taloudellisen arvioinnin tuloksiin rokotusesimerkin avulla. 

Aineisto ja menetelmät: Eri kustannusnäkökulmien (terveydenhuollon, terveys- ja sosiaalipalvelujen, laajen-
nettu sote-, yhteiskunnallinen näkökulma) tuottamien tulosten arvioinnissa käytettiin esimerkkinä pneumo-
kokkirokottamiseen (PCV13) liittyvää HTA-arviointia. Arvioinnin kohteena olivat 65–99-vuotiaat suomalaiset 
jaettuna kolmeen ikä- ja riskiryhmään. Interventio oli rokottaminen 13-valenttisella pneumokokkikonjugaat-
tirokotteella, ja verrokki oli vallitseva käytäntö, ei rokotusta. Näkökulmien vaikuttavuutta tuloksiin arvioi-
tiin 20 vuoden aikahorisontilla Markov-mallirakenteeseen perustuvina kustannuksina ja inkrementaalisina 
kustannus-vaikuttavuussuhteina, jotka diskontattiin 3 prosenttia per vuosi.

Tulokset: Pneumokokkitaudeista aiheutuneet keskimääräiset kustannukset Suomessa vaihtelivat huomatta-
vasti näkökulmasta riippuen. Terveydenhuollon näkökulmassa kustannukset olivat rokottamattomilla 1,223 
ja rokotetuilla 1,228 miljardia euroa. Vastaavasti kustannukset olivat terveys- ja sosiaalipalveluiden näkökul-
massa 3,677 ja 3,558, sote-näkökulmassa 3,704 ja 3,591 ja yhteiskunnallisessa näkökulmassa 3,967 ja 3,840 mil-
jardia euroa. Rokottamisella saavutettiin 10 055 laatupainotettua lisäelinvuotta. Terveydenhuollon näkökul-
massa inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde oli 496 euroa/laatupainotettu lisäelinvuosi. Muissa 
näkökulmissa rokottaminen dominoi rokottamattomuutta, koska kokonaiskustannukset olivat rokotetuilla 
pienemmät ja rokotetut saavuttivat enemmän terveyshyötyä. Rokotuseuro tuotti kustannussäästöjä terveys- 
ja sosiaalipalveluille 1,72 euroa, sotelle 1,64 euroa ja yhteiskunnalle 1,84 euroa.

Johtopäätökset: Näkökulmalla oli sisällytettyjen vaikutusten kautta suuri vaikutus arvioinnin tuloksiin ja 
tulkintaan. Terveydenhuollon näkökulma jätti merkityksellisen osan kustannusvaikutuksista huomioimatta, 
mikä voi johtaa yhteiskunnallisesti kestämättömiin ratkaisuihin terveysteknologioiden käyttöönottopäätök-
sissä. Suosittelemmekin yleisesti käytettyjä laajempien yhteiskunnallisten arviointinäkökulmien käyttöä, jotta 
päätöksentekijä saa kattavan kuvan kokonaisuudesta. Arvioinnin perusteella rokottaminen pneumokokkia 
vastaan on perusteltua näkökulmasta riippumatta. 

Avainsanat: kustannusvaikuttavuus, kustannusten jakaminen, terveydenhuollon arviointimenetelmät, 
pneumokokkirokotteet, keuhkokuume
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JOHDANTO
Sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä tervey-
den ylläpitoon käytettävissä olevat voimavarat ovat 
rajallisia ja kaikkiin tarpeisiin riittämättömiä. Täl-
löin on suuri merkitys sillä, mihin tietoon perustu-
en päätöksiä tehdään ja miten voimavaroja näihin 
päätöksiin pohjautuen kohdennetaan. Rajallisista re-
sursseista johtuen terveysteknologioiden käyttöön-
ottoa ja niiden käytön laajuutta joudutaan usein ra-
joittamaan. Tehokkuutta optimoitaessa tulisi resurs-
sit käyttää mahdollisimman suuren terveyshyödyn 
tuottamiseen. 

Terveysteknologioiden arviointi (health techno-
logy assessment, HTA) ja näyttöön perustuva lääke-
tiede (evidence-based medicine, EBM) osa-alueineen 
ovat oleellisia menetelmiä tiedon tuottamiseksi hin-
ta-, korvattavuus- ja hankintapäätöksiä tai hoitosuo-
situksia varten (ks. Fimea 2012, Palveluvalikoimaneu-
vosto 2016, Duodecim HTA-opas 2017, Lääkkeiden 
hintalautakunta 2018). Yksi HTA:n keskeinen osa-
alue on terveysteknologioiden taloudellinen arvioin-
ti, jossa tyypillisesti pyritään arvioimaan eri vaihto-
ehtojen kustannuksien ja vaikuttavuuden eroja sekä 
näiden välisiä suhteita. Taloudellisen arvioinnin me-
netelmiä ovat havainnollistaneet esimerkiksi Marti-
kainen ym. (2006) ja Laine ym. (2010). 

Arvioinneissa tehdyt valinnat ja oletukset tulisi 
raportoida selkeästi analyysin läpinäkyvyyden var-
mistamiseksi. Esimerkiksi PICOSTEPS-lähestymis-
tapaa (Soini 2017a, Soini ym. 2017b, 2018) on sovel-
lettu taloudellisten arviointien raportoinnissa, koska 
se perustuu osin EBM:n yleisesti sovellettuun PICO-
periaatteeseen, mikä nostaa arvioinnin kohdepopu-
laation ja muut oleelliset osat keskiöön. PICOSTEPS 
kokoaa arvioinnin keskeiset osa-alueet yhteen esi-
merkiksi taulukkona tai kuvana ja soveltuu muun 
muassa hoitosuosituksen liitteeksi taloudellista ar-
voa arvioitaessa (Soini 2017a), real world data (RWD) 
-tutkimuksiin perustuvaan ennustemallinnukseen 
(Soini ym. 2017b), kustannusvaikuttavuuden arvioin-
tiin (Soini ym. 2018) ja kustannusarviointien tekemi-
seen (Mankinen ym. 2019). Luonnollisesti keskeinen 
osa PICOSTEPS:ia on näkökulma, joka määrittelee 
muun muassa sen, mitä kustannuseriä ja terveyshyö-
tyjä analyyseissä huomioidaan. 

Terveysteknologioiden taloudellisissa arvioinneis-
sa on Suomessa tyypillisesti huomioitu ainoastaan 
suorat kustannus- ja terveysvaikutukset. Lääkkeiden 
hintalautakunnan (Hila) ohje terveystaloudellisesta 
selvityksestä (2018) kehottaa huomioimaan kaikki 
potilaalle merkitykselliset tavoitellut ja tahattomat 

terveysvaikutukset. Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimean ohje lääkkeiden hoidollisen ja 
taloudellisen arvon arvioinnista (2012) kehottaa huo-
mioimaan hoitovaikutukset arvioinnin kohdeväes-
tössä ja käyttöaiheessa.

Vastaavasti Hilan ja Fimean HTA-ohjeistukset 
suosittelevat terveydenhuollon arviointinäkökul-
man käyttöä erityisesti kustannusten huomioinnin 
osalta (Fimea 2012, Hila 2018). Ohjeissa kehotetaan 
huomioimaan kaikki suorat terveydenhuollon kus-
tannukset ja näihin liittyvät sosiaalihuollon kustan-
nukset maksajasta riippumatta. Jos tuotannonme-
netykset huomioidaan, tulokset tulee esittää myös 
ilman niitä (Fimea 2012, Hila 2018). 

Terveysteknologioilla ja sairauksilla on kuitenkin 
laajempia vaikutuksia, joita terveydenhuollon näkö-
kulma ei huomioi (Cafiero-Fonseca ym. 2017, ESiOR 
2017, Soini 2017b, Lakdawalla ym. 2018). Tässä tutki-
muksessa arvioimme erilaisten kustannusten huo-
mioinnin näkökulmien vaikuttavuutta taloudellisen 
arvioinnin tuloksiin rokotusesimerkin avulla. Vastaa-
vaa työtä ei aiemmin ole Suomesta julkaistu, eivätkä 
kansainvälisetkään hyvin erilaisia näkökulmia käsit-
televät tutkimukset ole yleisiä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Suomessa sekä lääkkeiden että rokotteiden taloudel-
listen arviointien kustannuksien muodostamisessa 
käytetään yleisesti terveydenhuollon näkökulmaa. 
Käytettävän arviointinäkökulman osalta keskeisiä 
kysymyksiä ovat esimerkiksi:

1. Miten eri tasoilla aikaansaatavat vaikutukset 
ovat mahdollisesti yhteydessä toisiinsa?

2. Millaiseen voimavarojen kohdentamiseen nä-
kökulman käyttö mahdollisesti johtaa?

Taloudellisen arvioinnin näkökulman ja huomioi-
tavien vaikutusten valinta on erityisen tärkeässä ase-
massa suomalaisessa pääosin verovaroin rahoitetussa 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, sillä lopul-
ta suurin osa kustannuksista tulee veronmaksajien 
maksettavaksi. Taloudellisissa arvioinneissa käytet-
täviä näkökulmia kustannusten arviointiin on esitet-
ty taulukossa 1. 

Eri näkökulmien tarkastelun esimerkiksi valittiin 
rokottaminen, koska siinä yhdistyvät keskeiset arvi-
ointihaasteet: kenelle teknologia kohdennetaan ja 
mitä teknologiaa käytetään. Lisäksi rokottamisessa 
on kyse populaatiotason vaikutuksista ja ennaltaeh-
käisystä, johon yhdistyvät myös sairauden hoito ja 
tarve ennustaa. Lisäksi aiheesta on julkaistu aiemmin 
suomalaisia budjettivaikutustuloksia (Martikainen 

Osa-alueet

Terveyspalveluiden suorat 
kustannukset (esim. lääkäri- 
ja hoitajakäynnit, hoitojaksot, 
digitaaliset terveyspalvelut), 
terveyshyödyt

+ Sosiaalipalveluiden kustan-
nukset (esim. koti- tai ateria-
palvelu, lastensuojelu), pal-
veluiden tuottamat hyödyt

+ Muut suorat kustannukset, 
hyödyt (esim. matkakulut, 
ulkoisvaikutukset, kuten lau-
mavaikutus ja antibioottire-
sistenssi)

+ Tuottavuuskustannukset, 
hyödyt (esim. absenteeismi, 
presenteeismi)

+ Vaikutukset tuottavuuteen, 
hyödyt (esim. ansiot, työlli-
syys, koulutus)
+ Käyttäytymiseen liittyvät 
ulkoisvaikutukset (esim. lisä-
koulutus)

+ Omaishoitajan tuottavuus, 
hyödyt
+ Kansantuotteessa näkymä-
tön työ (esim. kotityö, vapaa-
ehtoisuus)
+ Ulkoisvaikutusten vaikutus 
tuottavuuteen
+ Riskien vähentyminen, tur-
vallisuus (esim. vakuutukset)
+ Muut hyvinvointivaikutuk-
set (esim. tasa-arvo) 

Taulukko 1. Arvioinnissa huomioitavien vaikutusten kumuloituminen näkökulman laajuuden kasvaessa, 
esimerkkinä rokottaminen*

 
1

2

3

4

5

6

Näkökulma

Terveyspalvelut
= Tyypillinen nykyinen

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut (sote, myös 
suorat ulkoisvaikutukset)
= laajennettu sote

Yhteiskunnallinen (suorat tuottavuusvaikutukset)
= Tyypillinen yhteiskunnallinen

Yhteiskunnallinen (epäsuorat tuottavuusvaikutukset)

Yhteiskunnallinen (kokonaistuottavuuden 
huomioiva, myös epäsuorat ulkoisvaikutukset)
= Laaja yhteiskunnallinen näkökulma

* mukailtu Cafiero-Fonseca ym. (2017) pohjalta.



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry122 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019123

ym. 2014), joita on hyvä täydentää terveyshyötyjen ja 
kustannusvaikuttavuuden huomioinnilla.

Taloudellisen arvioinnin menetelmät
Taloudellisessa arvioinnissa arvioitiin pneumokok-
kia vastaan rokottamisen aiheuttamia kustannuksia 
ja terveysvaikutuksia verrattuna rokottamatta jättä-
miseen suomalaisten 65–99-vuotiaiden henkilöiden 
väestössä (1 178 464 henkilöä vuonna 2017). Talou-
dellisen arvioinnin keskeinen sisältö on koottu tau-
lukkoon 2. 

Rokottamisen vaikutusta keuhkokuumeen ja 
pneumokokkitautien tapahtumien, kustannusten ja 
elämänlaatuvaikutuksien osalta arvioitiin Markov-
mallilla (Kuva 1). Kyseessä on PCV13-rokotevalmista-
jan tekemä malli, jota on käytetty useissa analyyseissä 
(esim. Weycker ym. 2012). Mallin avulla simuloitiin 
odotettujen tautitapahtumien ja kuolemien määrää 
sekä niistä johtuvia elämänlaatu- ja kustannusvaiku-
tuksia väestön rokottamisen ja rokottamatta jättämi-
sen skenaarioissa 20 vuoden aikahorisontilla. 

Mallinnetut riskiryhmät (matala, keskikorkea, kor-
kea riski) muodostettiin Kansaneläkelaitoksen (Kela) 
vuoden 2016 erityiskorvausoikeustietojen perusteella 
(lähde: Kelan rekisteriaineisto erityiskorvausoikeuk-
sien voimassaolosta 31.12.2016) arvioitujen pneumo-
kokkitaudeille altistavien taustasairauksien (sydän- ja 
verisuonitauti, maksasairaus, keuhkosairaus, diabe-

tes, astma, munuaisten vajaatoiminta, syöpä) perus-
teella. Matalan riskin ryhmään kuuluivat henkilöt, 
joilla ei ollut korvausoikeuksia. Keskikorkean tai kor-
kean riskin ryhmään luokiteltiin kuuluvaksi henkilöt, 
joilla oli korvausoikeus. Kelan erityiskorvausoikeuk-
sien perusteella keskikorkeassa riskissä arvioitiin ole-
van 90 prosenttia ja korkeassa riskissä 10 prosenttia 
korvausoikeuden haltijoista. 

13-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen 
(PCV13) teho tautitapahtumien ehkäisyssä perustui 
satunnaistettuun ja kontrolloituun CAPiTA-tutki-
mukseen (Bonten ym. 2015, Gessner ym. 2018). CA-
PiTA-tutkimuksessa havaittu PCV13-rokotteen teho 
rokoteserotyyppisen pneumonian aiheuttamia keuh-
kokuumeita vastaan oli 45,0 prosenttia (Bonten ym. 
2015). Kaikista keuhkokuumetapahtumista Strepto-
coccus pneumoniaen aiheuttamia Suomessa oli 41 
prosenttia (Jokinen ym. 2001) ja PCV13-rokotteen se-
rotyyppikattavuus oli Suomessa 52,91 prosenttia Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatau-
tirekisterin tietojen mukaisesti. Näin ollen PCV13:n 
tehoestimaattina kaikkia keuhkokuumeita vastaan 
käytettiin 9,76 prosenttia. 

PCV13:n teho rokoteserotyyppistä bakteremiaa ja 
aivokalvotulehdusta vastaan oli 75,0 prosenttia CA-
PiTA-tutkimukseen perustuen (Bonten ym. 2015). 
Korkeassa riskissä olevilla henkilöillä rokotteen teho 
bakteremiaa ja aivokalvotulehdusta vastaan oli 78,0 

Taulukko 2. Toteutetun taloudellisen arvioinnin keskeinen sisältö PICOSTEPS*-kehikossa.

Komponentti

P: Potilaat
(Patients)

I: Interventio
(Intervention)

C: Verrokki
(Comparator)

O: Tulosmuuttujat
(Outcomes)

S: Asetelma
(Setting)

T: Aika
(Timeframe)

E: Vaikutukset
(Effects) 

P: Näkökulma
(Perspective)

S: Epävarmuus
(Sensitivity analysis)

Sisältö

Suomalaiset 65–99-vuotiaat henkilöt

Prevenar 13 -pneumokokkikonjugaattirokote, Pfizer (PCV13)

Ei rokoteta (nykyinen toimintatapa väestötasolla) 

• Intervention teho: kliininen CAPiTA-tutkimus (Bonten ym. 2015)
• Hoidollinen arvo: invasiivisen pneumokokkitaudin (IPD, erityisesti baktere-
mia ja aivokalvotulehdus) ja keuhkokuumeen ilmaantuminen eli tapahtumat, 
sekä IPD- ja keuhkokuumekuolleisuus
• Taloudellinen arvo: rokotettujen ja rokottamattomien kokonaiskustannuk-
set ja elämänlaatukertymät väestötasolla sekä inkrementaalinen kustannus-
vaikuttavuussuhde eli PCV13:lla saavutetun laatupainotteisen lisäelinvuoden 
(quality-adjusted life year [QALY] gained, lisä-QALY:n) lisäkustannus (€/QALY)
• Investointinäkökulma: rokote-euron takaisinmaksu, rokoteinvestoinnin vai-
kuttavuuden tuottama nettohyöty euroina (vaikuttavuuden tuottama netto-
hyöty = kohderyhmän terveyshyöty / kohderyhmän koko * maksuhalukkuus 
lisäterveyshyöty-yksiköstä) ja kokonaisnettohyöty euroina

• Suomi, taloudellinen terveysteknologian arviointi 
• Staattinen Markov-malli Excelissä, jossa kohortit riskiryhmän mukaan
• Riskiryhmät sisältävät matalan (vastustuskykyinen ilman kroonista sairautta), 
keskimääräisen (vastustuskykyinen ja vähintään yksi krooninen sairaus, esim. 
kardiovaskulaarisairaus tai diabetes) ja korkean (vajavainen vastustuskyky 
esim. maligniteetista johtuen) riskin kohortit
• Ikäryhmät ovat 65–74-vuotiaat, 75–84-vuotiaat ja 85–99-vuotiaat. Tapahtu-
mat ja kuolleisuus sekä kustannukset mallinnetaan vuosittain iän, riskiprofiilin, 
rokotusstatuksen ja rokotusajan mukaan. Terveen väestön kuolleisuus perus-
tuu Tilastokeskuksen kuolemanvaaralukuihiin

• 20 vuoden aikahorisontti
• Yhden vuoden mallisykli
• Diskonttaus 3 % / vuosi (kansallinen käytänne, Hila 2018)

• Rokotuskattavuus: 100 % eli koko populaatio rokotettu
• Kustannukset: suomalaiset terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä yhteis-
kunnan kustannukset, jossa tuotannonmenetys inhimillisen pääoman mene-
telmällä arvioituna
• Elämänlaatu: laatupainotetut elinvuodet, tautitapahtumien aiheuttama disu-
tiliteetti
• Laumavaikutus, antibioottiresistenssi, omaishoito, läheisen taakka, koulutus-
vaikutukset: ei huomioitu

• Terveydenhuollon näkökulma
• Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma
• Laajennettu sote-näkökulma
• Yhteiskunnan näkökulma

• Heterogeenisyys (alaryhmäanalyysit): eri riskiryhmien arviointi
• Aikahorisontit: 5 vuotta, 10 vuotta, elinaika
• Tautitapahtuman elämänlaatumenetys

* Soini (2017a), Soini ym. (2017b, 2018)
Kuva 1: Arvioinnissa käytetyn päätösanalyyttisen mallin rakenne
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prosenttia sekä teho keuhkokuumeita vastaan oli 
65,0 prosenttia matalassa ja keskikorkeassa riskis-
sä olevien tehosta (Klugman ym. 2003). Matalan ja 
keskikorkean riskin välille ei oletettu tehoeroa. Ro-
kotetehon oletettiin alenevan 65–74-vuotialla 97,0, 
53,0, 18,0 ja 17,0 prosenttiin rokotushetken tehos-
ta 5, 10, 15 ja 16 vuotta rokottamisesta. Ikäryhmässä 
75–84-vuotiaat vastaavat prosentit olivat 95,0, 38,0, 
6,0 ja 6,0, ja 85–99-vuotiailla 91,0, 2,0, 0,0 ja 0,0 
prosenttia. Kaikissa ikäryhmissä rokoteteho ole-
tettiin nollaksi vuoden 16 jälkeen. Oletus perustuu 
PPV23-rokotteella havaittuun tehon heikkenemi-
seen, ja PCV13-rokotteen tehon heikkenemisvauh-
ti oletettiin 50,0 prosentiksi PPV23:n vastaavasta 
(Smith ym. 2008).

Tautitapahtumien ikäryhmittäiset ilmaantuvuu-
det olivat seuraavat (/100 000/vuosi): 65–74-vuotiaat: 
avohoitoinen keuhkokuume 340,0; sairaalahoitoinen 
keuhkokuume 869,3; bakteremia 21,4; aivokalvotu-
lehdus 0,5. 75–84-vuotiaat: avohoitoinen keuhkokuu-
me 480,0; sairaalahoitoinen keuhkokuume 2260,5; 
bakteremia 31,7; aivokalvotulehdus 0,3; 85–99-vuo-
tiaat: avohoitoinen keuhkokuume 1040,0; sairaala-
hoitoinen keuhkokuume 5097,5; bakteremia 47,9; 
aivokalvotulehdus 1,0 (avohoitoinen keuhkokuume, 
bakteremia ja aivokalvotulehdus Salo 2017, sairaala-
hoitoinen keuhkokuume Okasha ym. 2018). 

Kuolleisuus tautitapahtumiin arvioitiin seuraavas-
ti: 65–74-vuotiaat: sairaalahoitoinen keuhkokuume 
6,0 prosenttia, bakteremia ja aivokalvontulehdus 15,4 
prosenttia. 75–84-vuotiaat ja 85–99-vuotiaat: sairaa-
lahoitoinen keuhkokuume 17,0 prosenttia, baktere-
mia ja aivokalvontulehdus 22,9 prosenttia (sairaalahoi-
toinen keuhkokuume: alahengitystieinfektiot: Käypä 
hoito -suositus; bakteremia ja aivokalvotulehdus: Salo 
2017). Väestön taustakuolleisuutena käytettiin Tilas-
tokeskuksen ikäkohtaisia kuolemanvaaralukuja vuo-
delta 2016 korjattuna keuhkokuumekuolleisuudella. 

Yksilöiden lähtötilanteen elämänlaatuna käytet-
tiin keskimääräisiä suomalaisia ikäryhmittäisiä elä-
mänlaatuarvoja: 65–74-vuotiaille 0,776, 75–84-vuoti-
aille 0,633, 85–99-vuotiaille 0,446 (Saarni ym. 2006). 
Sairaalahoitoisen tautitapahtuman (bakteremia, ai-
vokalvotulehdus tai keuhkokuume) aiheuttamana 
elämänlaadun kokonaismenetys yhtä tapahtumaa 
kohden vuoden ajalta tarkasteltuna oli 0,130 QALY:ä 
(Mangen ym. 2017). Avohoitoisen keuhkokuumetau-
din QALY-menetys oli 0,004 (Melegaro ym. 2004).

Kustannusvaikuttavuusanalyysit tuottavat tyypil-
lisesti tuloksia, joissa vaikuttavamman vaihtoehdon 
käytöstä seuraisi lisäterveyshyötyjen lisäksi lisäkus-

tannuksia. Suomessa ei ole esitetty virallista maksu-
halukkuuden (willingness-to-pay, WTP) raja-arvoa 
lisähyödylle esimerkiksi lisä-QALY:n sallitun kus-
tannuksen muodossa, mikä tutkimuksien mukaan 
aiheuttaa haasteita kustannusvaikuttavuustulosten 
tulkinnassa (esim. Soini ym. 2012, Soini ym. 2015). 

Suomalaisissa kustannusvaikuttavuustutkimuk-
sissa onkin päädytty käyttämään esimerkiksi NICE:n 
erilaisia WTP-arvoja (katso NICE 2013) ja/tai viitattu 
Fimean esittämään WTP-arvioon (katso Fimea 2014). 
NICE:n WTP-arvoja (NICE 2013) on onnistuneesti 
käytetty euroiksi muunnettuina (Soini ym. 2018), jol-
loin uskottavin WTP-arvo vuoden 2018 kurssien kes-
kiarvolla (1 euro = 0,88471 Englannin puntaa (Suo-
men pankki 2019)) olisi alle 22 606 euroa, uskottava 
alle 33 909 euroa ja eräissä tapauksissa mahdollinen 
alle 56 516 euroa per lisä-QALY. Suomessa 68 000 
euroa per lisä-QALY vuoden 2014 tai vanhemmassa 
arvossa oli Fimean HTA-neuvottelukunnan mukaan 
maksuhalukkuuden ylärajoilla, kun arvioinnin koh-
teena oli bevasitsumabi metastasoituneen paksu- ja 
peräsuolisyövän hoidossa (Fimea 2014).

Taloudellisen arvioinnin näkökulmat ja 
niihin liittyvät kustannukset
Näkökulmina arvioinnissa käytettiin taulukossa 1 
esitettyjä näkökulmia 1, 2, 3 ja 6 soveltuvilta osin. 
Kustannuksina terveydenhuollon näkökulmassa 
(näkökulma 1) huomioitiin rokotuskustannukset 
ja tautitapahtumien hoitokustannukset. Sosiaali- 
ja terveyspalvelujen näkökulmassa (näkökulma 2) 
huomioitiin lisäksi pneumonian aiheuttamat sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kustannukset. Laajenne-
tussa sote-näkökulmassa (näkökulma 3) huomioitiin 
edellisten lisäksi matkakustannukset sekä rokotta-
misesta että tautitapahtumista johtuen. Yhteiskun-
nan laajassa näkökulmassa (näkökulma 6) huomioi-
tiin kaikkien edellä mainittujen lisäksi tautitapah-
tuman aiheuttaman toimintakyvyn aleneman aihe-
uttamat tuottavuuskustannukset, jotka arvioinnissa 
käytetyssä 65–99-vuotiaiden populaatiossa koostui-
vat kotityön tuottavuuden alenemisesta sekä lisäk-
si työllisten 65–74-vuotiaiden osalta (10,6 % kaikis-
ta 65–74-vuotiaista Tilastokeskuksen vuoden 2017 
työllisyysastetiedon mukaan) ansiotyön tuottavuu-
den alenemisesta. 

Kustannukset on kuvattu taulukossa 3. Tautita-
pahtumien hoitokustannusten arviointiin käytettiin 
suomalaisia terveydenhuollon yksikkökustannuksia. 
Myös muut kustannukset arvioitiin suomalaisia läh-
teitä käyttäen. 

Taulukko 3. Taloudellisessa arvioinnissa käytetyt yksikkökustannukset (65–99-vuotiaat suomalaiset)

Kustannusajuri

Prevenar 13 
rokotteen hinta

Rokottamiseen  
liittyvät 
kustannukset

Tapahtumien 
hoitokustannukset

Tapahtumiin liittyvät 
tuottavuus- 
kustannukset

Tapahtumien 
matkakustannukset

Syötearvo

58,41 €

Antokustannus 3 €

Antokäyntiin liittyvät tuottavuus-
kustannukset 1,02 €

Antokäyntiin liittyvät  
matkakustannukset 6 €

Terveydenhuollon näkökulmassa 
bakteremia 6 357,29, aivokalvo-
tulehdus 21 981,85 €, sairaala-
hoitoinen keuhkokuume 4 233,71 
€, avohoitoinen keuhkokuume 
219,81 €.

Terveys- ja sosiaalihuollon näkö-
kulmassa sairaalahoitoinen keuh-
kokuume 13 000 €

Ansiotyöhön liittyvät tuottavuus-
kustannukset:
65–74-vuotiaiden bakteremia, 
aivokalvotulehdus ja sairaalahoi-
toinen keuhkokuume 383,28 €, 
avohoitoinen keuhkokuume 
247,53 €.
75 vuotta täyttäneillä ei oleteta 
olevan ansiotyöhön liittyviä tuotta-
vuuskustannuksia.

Kotityöhön liittyvät tuottavuuskus-
tannukset: bakteremia, aivokal-
votulehdus ja sairaalahoitoinen 
keuhkokuume 812,04 €, avohoi-
toinen keuhkokuume 524,44 €

Bakteremia, aivokalvotulehdus ja 
sairaalahoitoinen keuhkokuume 
100,90 €/tapahtuma

Lähde

Lääketaksa 1/2019 (TMH ei sis. ALV)

Antokustannus perustuu oletettuun roko-
tuskäynnin kestoon (muutamia minuutteja). 
Rokote on mahdollista antaa myös osana 
muusta syystä tapahtuvaa vastaanottokäyn-
tiä, tai rokotuskäyntiin voidaan yhdistää mui-
ta toimia, kuten verenpaineen seurantaa.

Antokäynnin kokonaiskestoksi matkoi-
neen oletettu 0,5 h, keskimääräinen tun-
tiansio 33,48 € (Tilastokeskus), Työllisyys-
aste 6,09 % (Tilastokeskus)

Matkakustannukseksi oletettu kahden jul-
kisen liikenteen lipun hinta (keskimäärin 
3 €/kpl). Oletus perustuu rokotuskäyn-
nin luonteeseen ei-kiireellisenä, terveenä 
suoritettavana käyntinä, johon voidaan 
käyttää halvinta kulkuneuvoa.

Terveydenhuollon näkökulmassa Salo ym. 
(2008), indeksoitu vuoden 2016 arvoon 
(Tilastokeskus).* 

Terveys- ja sosiaalihuollon näkökulmassa 
THL:n kansallinen rekisteriaineisto kattaen 
seuraavat: hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo ja 
Avohilmo, Sosiaalihilmo), benchmarking-
tietokanta

Sairaalahoitoiset tapahtumat: keuhkosaira-
uksien pkl:n osastohoitojakso 5,1 vrk (Kapi-
ainen ym. 2014) + keuhkokuumetaudin sai-
rausloma 9,4 vrk (Kankaanpää ym. 2011). 
Avohoitoinen keuhkokuume: 9,4 vrk (Kan-
kaanpää 2011).
Keskimääräinen päiväkohtainen palk-
katyön tuottavuuskustannus: 251,09 €, 
65–74-vuotiaiden työllisyysaste vuonna 
2017 10,6 % (Tilastokeskus).

Kotityön tuottavuus: kotitaloustuotannon 
arvo vuorokaudessa/15 vuotta täyttänyt 
henkilö 56,39 €. (Tilastokeskus)

Kansaneläkelaitos: sairauden takia korva-
tun yhdensuuntaisen matkan keskimääräi-
nen kustannus 50,45 €

*Salo H, Ollgren J, Nohynek H ym. Pneumokokkikonjugaattirokotusohjelman kustannusvaikuttavuus. Kansanterveyslaitos 
2008 (Viitattu 18.1.2019) Saatavilla http://opasnet.org/fi_wiki/images/5/5c/PCV_KVAraportti_2008_080414.pdf
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Sairaalahoitoisen keuhkokuumeen terveys- ja so-
siaalipalveluille aiheuttamien kustannusten arvioin-
nissa (näkökulma 3) käytettiin kansallista THL:n re-
kisteriaineistoa. Kyseinen RWD perustui hoitoilmoi-
tusrekistereihin (Hilmo, Avohilmo, Sosiaalihilmo) se-
kä sairaaloiden benchmarking-tietokantaan. RWD 
sisälsi vuonna 2015 kaikkien yli 65-vuotiaiden hen-
kilöiden ensimmäiseen sairaalahoitoiseen keuhko-
kuumeeseen liittyvän sote-palveluiden käytön vuo-
si ennen ja kaksi vuotta jälkeen keuhkokuumeen il-
maantumisen. Kansallisen RWD:n käyttöön päädyt-
tiin, koska muun muassa keuhkokuume ei ole vain 
erikoissairaanhoitoon rajoittunut kertaepisodi kus-
tannusten eikä terveysvaikutusten osalta. 

Yksittäistä episodia ja myös muita yksikkökustan-
nuksia arvioidaan esimerkiksi usein käytetyssä Kapiai-
nen ym. (2014) lähteessä. Todellisuudessa keuhkokuu-
meella on kuitenkin pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen 
ja kustannuksiin esimerkiksi lisääntyneen palvelukäy-
tön, uusiutumisriskin ja kohenneen kardiovaskulaari-
sairauksien riskin kautta. Näitä seikkoja voitiin ainakin 
osin huomioida kansallisen RWD:n avulla. 

Ensimmäinen keuhkokuume määriteltiin siten, et-
tä henkilöllä ei ollut keuhkokuumetta edeltävän 365 
päivän aikana. Laitoshoidon kustannukset määritet-
tiin päivän tarkkuudella käyttäen THL:n yksikkökus-
tannusraporttia (Kapiainen ym. 2014). Erikoissairaan-
hoidon kustannukset määritettiin NordDRG-paino-
jen ja keskimääräisten jaksojen kustannusten avul-
la. Perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset 
määritettiin palvelun kontaktityyppien ja ammatti-
ryhmien mukaan. Aineistoon kuuluivat myös asu-
mismuodon muutokset ja pitkäaikaishoitoon jou-
tuminen. 

TULOKSET
Rokotettujen ja rokottamattomien mallinnetut ko-
konaiskustannukset väestötasolla vaihtelivat run-
saasti näkökulmasta riippuen. Suppeimmassa terve-
ydenhuollon näkökulmassa 65–99-vuotiaiden suo-
malaisten kokonaiskustannukset 20 vuoden ajan-
jaksolla olivat ilman rokotusta 1,223 miljardia euroa 
(terveydenhuollon kustannukset 100,0 %) ja väes-
tön rokotuksella 1,228 miljardia euroa (rokottami-
nen 5,9 %, terveydenhuollon kustannukset 94,1 %). 
Terveys- ja sosiaalipalvelujen näkökulmassa kustan-
nukset olivat vastaavasti 3,677 (terveydenhuolto 33,3 
%, sosiaalihuolto 66,7) ja 3,558 (rokottaminen 2,0 %, 
terveydenhuolto 32,5 %, sosiaalihuolto 65,5 %) mil-
jardia euroa, laajennetussa sote-näkökulmassa 3,704 
(terveydenhuolto 33,0 %, sosiaalihuolto 66,2 %, mat-

kakustannukset 0,7 %) ja 3,591 (rokottaminen 2,0 %, 
terveydenhuolto 32,2 %, sosiaalihuolto 64,9 %, matka-
kustannukset 0,9 %) miljardia euroa ja yhteiskunnan 
näkökulmassa 3,967 (terveydenhuolto 30,8 %, sosi-
aalihuolto 61,8 %, matkakustannukset 0,7 % ja tuot-
tavuuskustannukset 6,6 %) ja 3,840 (rokottaminen 
1,9 %, terveydenhuolto 30,1 %, sosiaalihuolto 60,7 %, 
matkakustannukset 60,7 %, tuottavuuskustannukset 
6,5 %) miljardia euroa (Kuva 2).

Mallinnettu invasiivisten pneumokokkitautien 
määrä perusanalyysissä rokottamattomilla oli 4 332, 
ja rokotetuilla 3 256, jolloin rokottamisella vältettiin 
1 076 IPD-tapausta. Sairaalahoitoisilla keuhkokuu-
meilla vastaavat luvut olivat 329 084, 314 352 ja 14 731 
ja avohoitoisilla keuhkokuumeilla 74 333, 70 741 ja 3 
592. Tautitapahtumista johtuvia kuolemia oli rokot-
tamattomilla 57 108 ja rokotetuilla 54 540, jolloin ro-
kottamisella vältettiin 2 568 kuolemaa. 

Kustannukset ja hyödyt
Suomalaisten 65–99-vuotiaiden PCV13-rokottami-
sen aiheuttamat lisäkustannukset terveydenhuollon 
näkökulmassa olivat 5,0 miljoonaa euroa 20 vuoden 
ajanjaksolla. Näkökulmaa laajennettaessa kustannus-
säästöjä tuli 118,6 (123,6-5,0) miljoonaa euroa sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen näkökulmassa, 113,0 (118,6-5,6) 
miljoonaa euroa laajemmassa sosiaali- ja terveyspal-
velujen näkökulmassa ja 126,6 (113,0+13,3) miljoonaa 
euroa yhteiskunnan näkökulmassa.

PCV13-rokotettujen ja rokottamattomien 
65–99-vuotiaiden suomalaisten QALY:t olivat yh-
teensä 7 259 707 ja 7 249 652 20 vuoden ajanjaksolla. 
Rokottamisella voidaan saavuttaa siis 20 vuodessa 10 
055 lisä-QALY:ä.  

Kustannusvaikuttavuus, investoinnin 
takaisinmaksu ja nettohyöty
Näkökulma vaikutti merkittävästi myös kustan-
nusvaikuttavuustuloksen tulkintaan. Suomalaisten 
65–99-vuotiaiden PCV13-rokottamisen inkremen-
taaliseksi kustannusvaikuttavuussuhteeksi terve-
ydenhuollon näkökulmassa muodostui 496 euroa 
per QALY (4 991 000 euroa per 10 055 QALY:ä), joka 
alittaa selkeästi esitetyt maksuhalukkuusarvot. Muis-
sa näkökulmissa rokottaminen dominoi rokottamat-
tomuutta, koska kokonaiskustannukset ovat rokote-
tuilla pienemmät ja terveyshyödyt suuremmat.

PCV13-rokotteen ostamisen kustannus tukkuhin-
nalla kaikille 65–99-vuotiaille suomalaisille on noin 
68,9 miljoonaa euroa. Näin ollen jokainen rokottami-
seen käytetty euro tuottaa kustannussäästöjä (return 

Kuva 2. Näkökulmittaiset kustannukset ilman 65–99-vuotiaiden suomalaisten PCV13-rokottamista
ja -rokotuksella sekä kustannusten erotus 20 vuoden ajanjaksolla
Huomioidut kustannukset. Terveyspalvelut: rokotteen ja rokottamisen kustannus, tautitapahtumien hoitoon 
liittyvät terveydenhuollon kustannukset. Sosiaalipalvelut: edellisiin lisäksi tautitapahtumien hoitoon liittyvät 
sosiaalihuollon kustannukset (mm. kotihoito, laitoshoito). Sosiaali- ja terveyspalvelut: edellisiin lisäksi rokot-
tamiseen ja tautitapahtumiin liittyvät matkakustannukset. Yhteiskunta: edellisiin lisäksi tautitapahtuman ai-
heuttamat tuottavuuskustannukset ansio- ja kotityön osalta.
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on investment, ROI) korkeintaan 20 vuoden tarkas-
teluaikana sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmas-
ta tarkasteltuna 1,72 euroa, laajennetusta sote-näkö-
kulmasta 1,64 euroa ja yhteiskunnan näkökulmasta 
1,84 euroa.

PCV13-rokotuksen odotetuista suorista terveys-
hyödyistä kertyvät nettohyödyt olivat noin 193, 289, 
482 ja 580 euroa per rokotettu henkilö, kun maksu-
halukkuus laatupainotetusta lisäelinvuodesta oli 22 
606, 33 909, 56 516 ja 68 000 euroa. Kun suorien ter-
veyshyötyjen tuottamiin odotettuihin nettohyötyi-
hin yhdistettiin näkökulmien mukaiset lisäkustan-
nukset tai kustannussäästöt, olivat vastaavat odote-
tut kokonaisnettohyödyt noin 189, 390, 578 ja 688 
euroa per rokotettu henkilö. Näistä saadaan tarvitta-
essa kohdeväestön mukaiset nettohyötytulokset koh-
deväestön koolla (1 178 464) kertomalla. Kustannus-
ten kokonaisuus ja myös suorat hyödyt huomioiden 
65–99-vuotiaiden PCV13-rokottamisen voidaan myös 
investointinäkökulmasta odottaa tuottavan merkit-
täviä nettohyötyjä.

Herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyyseissä käytettiin viiden ja kymme-
nen vuoden sekä elinaikahorisonttia. Viiden vuo-
den aikahorisontilla kustannukset erosivat perus-
skenaarion tuloksista: rokottaminen aiheutti ter-
veydenhuollon näkökulmassa 30,3 miljoonan euron 
lisäkustannukset ja muissa näkökulmissa rokotta-
minen tuotti perusskenaariota pienempiä kustan-
nussäästöjä (taulukko 4). Kymmenen vuoden aika-
horisontilla ja elinaikahorisontilla tarkasteltaessa 
kustannusvaikutukset olivat hyvin samankaltaiset 
perusskenaarion kanssa. Riskiryhmittäin tarkastel-
tuna rokottaminen aiheutti lisäkustannuksia 0 pro-
senttia matalassa riskissä (90 % keskikorkeassa ja 
10 % korkeassa riskissä), ja 100 prosenttia korkeas-
sa riskissä oleville populaatioille terveydenhuollon 
näkökulmassa. Kaikissa muissa asetelmissa rokotta-
minen oli kustannuksia säästävää. Lisäksi herkkyys-
analyyseissä tarkasteltiin tautitapahtumiin liittyviä 
laatupainotettujen elinvuosien menetyksiä. Mene-
tyksen ollessa 20 prosenttia pienempi perusskenaa-

rioon verrattuna rokotuksella saavutettiin 9 685 laa-
tupainotettua elinvuotta verrattuna rokottamiseen. 
Menetyksen ollessa 20 prosenttia perusskenaariota 
suurempi rokotuksella saavutettiin 10 426 laatupai-
notettua elinvuotta enemmän. 

Rokottamisella saavutettiin laatupainotettuja li-
säelinvuosia viiden vuoden aikahorisontilla 2 887, 
kymmenen vuoden aikahorisontilla 6 861 ja elinai-
kahorisontilla 10 410. Näin ollen rokottamisen ink-
rementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde tervey-
denhuollon näkökulmassa oli viiden vuoden aikaho-
risontilla 10 490 €/QALY, kymmenen vuoden aika-
horisontilla 708 €/QALY ja elinaikahorisontilla 503 
€/QALY. Muissa näkökulmissa rokottaminen tuotti 
lisäterveyshyötyä rokottamattomuutta pienemmin 
kokonaiskustannuksin kaikilla tarkastelluilla aika-
horisonteilla.

Riskiryhmittäin tarkasteltaessa matalassa riskissä 
olevien rokottaminen tuottaa säästöjä kaikissa näkö-
kulmissa. Vain kohonneessa riskissä (keskikorkea tai 
korkea) olevien rokottamisella saavutettiin 11 493 laa-
tupainotettua elinvuotta ja vain korkeassa riskissä ole-
vien rokottamisella 7 607 laatupainotettua elinvuotta. 
Näin ollen kustannusvaikuttavuussuhde näissä ryh-
missä oli 391 €/QALY ja 2 121 €/QALY. Tautitapahtu-
maan liittyvän laatupainotettujen elinvuosien mene-
tyksen ollessa 20 prosenttia perusskenaariota mata-
lampi, inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuh-
de oli 515 €/QALY ja menetyksen ollessa 20 prosenttia 
perusskenaariota korkeampi suhde oli 479 €/QALY.

POHDINTA
Näkökulma vaikuttaa merkittävästi taloudellisen ar-
vioinnin kustannus- ja kustannusvaikuttavuustulok-
siin sekä investoinnin kannattavuuden arviointiin. 
Kokonaiskustannukset olivat näkökulmasta riippu-
en 65–99-vuotiailla PCV13-rokotetuilla suomalaisil-
la 1,223–3,840 miljardia euroa ja rokottamattomilla 
1,228–3,967 miljardia euroa 20 vuoden tarkastelu-
ajanjaksolla. Terveydenhuollon näkökulmasta ro-
kottamisen inkrementaalinen kustannusvaikutta-
vuussuhde oli 496 €/QALY ja muissa näkökulmissa 
rokottamisella saavutettiin 113,0–126,6 miljoonan eu-
ron kustannussäästöt ja terveyshyötyjä. 

Rokottamiseen investoitu euro tuotti kustannus-
säästöjä sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmas-
ta tarkasteltuna 1,72 euroa, laajennetusta sote-näkö-
kulmasta 1,64 euroa ja yhteiskunnan näkökulmasta 
1,84 euroa. Maksuhalukkuuden ollessa 22 606, 33 909, 
56 516 ja 68 000 euroa per lisä-QALY, rokottamiseen 
investoidun euron odotetut kokonaisnettohyödyt 

olivat noin 189–688 euroa näkökulmasta riippuen. 
Myös terveyshyötyjä euromääräistettäessä saavute-
taan yhteiskunnan kannalta erittäin merkitykselli-
siä nettohyötyjä, joita voi tulkita varovaisesti myös 
kokonaiskustannussäästöinä.

Koska tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella 
eri näkökulmien vaikutuksia kustannusvaikuttavuus-
tuloksiin, aiempia kustannusvaikuttavuusjulkaisuja 
aiheesta ei käsitelty, eikä toteutettu probabilistista 
herkkyysanalyysiä hajontakuvioiden ja hyväksyttä-
vyyskäyrien muodossa. Kuitenkin kansainvälisestikin 
tarkastellen näkökulma-asia on herättänyt joitakin 
ajatuksia. Esimerkiksi Ison-Britannian NICE:ssa on 
keskusteltu siitä, pitäisikö myös yhteiskunnallinen, 
kaikki maksajat huomioiva näkökulma huomioida 
HTA:ssa. Tämä olisi loogista, koska mikro- ja mak-
rotasoilla aikaansaatavat vaikutukset ovat yhteydes-
sä toisiinsa (ks. Jit ym. 2015). Jos näkökulma rajataan 
liian kapeaksi, ei ole mahdollista arvioida makrota-
loudellisia vaikutuksia laajasti kustannuksien ja ter-
veyden osalta, eikä vertailla yhteiskunnallisessa pää-
töksenteossa interventioita tai toimintatapoja esi-
merkiksi budjettirajojen yli (ks. esim. Chen ym. 2019). 

Taloudellisen arvioinnin perinteisten elementtien 
eli laatupainotettujen elinvuosien ja suorien ja epä-
suorien kustannusten lisäksi on laajempaa näkökul-
maa käyttäen tuoreessa julkaisussa tunnistettu 12 ele-
menttiä, jotka liittyvät terveysteknologian tai terve-
ydenhuollon tuottamaan arvoon yhteiskunnassa 
(Lakdawalla ym. 2018). Näistä elementeistä yleisesti 
käytetyiksi taloudellisen arvioinnin ydinelementeik-
si nimetään laatupainotetut elinvuodet ja nettokus-
tannukset, joista molempia tämä tutkimus tarkaste-
li. Yleisesti käytetyiksi mainitaan myös vaikutukset 
tuottavuuteen ja hoitoon sitoutumiseen (adherenssi), 
mutta vaikutuksia tuottavuuteen ja hoitoon sitoutu-
miseen on käytetty epäjohdonmukaisesti. Tässä tut-
kimuksessa käytettiin inhimillisen pääoman mene-
telmää tuotannonmenetysten arvottamiseen, mut-
ta toisaalta tuotannonmenetyksiä voidaan arvioida 
esimerkiksi kitkakustannuksen avulla. Kitkakustan-
nusmenetelmä on kuitenkin monimutkainen ja se 
soveltuu paremmin pitkäkestoisten tuotannonmene-
tysten arviointiin. Lyhytkestoisissa tuotannonmene-
tystapauksissa, kuten tässäkin analyysissä esitetyissä 
terveydenhuoltokäynnistä tai lyhtyaikaisesta sairas-
tamisesta johtuvissa tuottavuuden alenemisissa, kit-
kakustannusmenetelmään kuuluva tuotannon kor-
vautuminen sopivan, mutta aiemmin tuottamatto-
man yhteiskunnan jäsenen panoksella tulee kysee-
seen vain poikkeustapauksissa.

Taulukko 4. Herkkyysanalyysejä: PCV13-rokottamisen aiheuttamat kustannukset rokottamattomuuteen ver-
rattuna 5 vuoden, 10 vuoden ja elinajan horisonteilla sekä eri riskiryhmissä 65–99-vuotiailla suomalaisilla

Herkkyysanalyysi/
alaryhmä

Perusskenaario

Aikahorisontti
5 vuotta
10 vuotta
Elinaika

Riskiryhmät
100 % matalassa riskissä

0 % matalassa riskissä: 
90 % keskikorkeassa 
riskissä, 10 % korkeassa 
riskissä

100 % korkeassa riskissä

Terveyden- 
huolto

5,0 M€

30,3 M€
4,9 M€
5,2 M€

-0,6 M€

6,0 M€

24,1 M€

Sosiaali- ja  
terveydenhuolto

-118,6 M€

-46,7 M€
-119,2 M€
-117,9 M€

-135,5 M€

-116,1 M€

-63,5 M€

Laajennettu  
sote

-113,0 M€

-40,6 M€
-113,6 M€
-112,2 M€

-130,1 M€

-110,5 M€

-57,5 M€

Yhteis- 
kunta

-126,6 M€

-48,7 M€
-127,2 M€
-125,8 M€

-145,8 M€

-124,4 M€

-67,5 M€

Näkökulma

M = miljoona
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Suomessa taloudellisessa arvioinnissa yleisesti käy-
tettyjä elementtejä ovat laatupainotetut elinvuodet 
ja nettokustannukset sekä tuottavuuskustannukset 
myös erikseen esitettyinä (Fimea 2012, Hila 2018). 
Hoitoon sitoutumiseen liittyviä asioita ei yleensä tar-
kastella suoraan, vaan sitoutumisen paranemiseen 
liittyvällä tekijällä tulee olla jokin mitattavissa oleva 
suure, kuten peroraaliseen antoreittiin liittyvä anto-
kustannusten pieneneminen. Vastaavasti persistens-
siin eli terveysteknologian käyttöön yli ajan liittyvien 
seikkojen huomiointi vaatii yli ajan olevan käyttöin-
formaation hyödyntämistä. Oman haasteensa asiaan 
luo kliinisten tutkimusten intention to treat (ITT) 
-asetelma, jonka tuottamassa teho- ja turvallisuus-
tiedossa on periaatteessa jo lähtökohtaisesti muka-
na adherenssi ja tutkimusajan hoidossa pysyminen 
eli persistenssi. Samoin RWD:n mukaisessa todelli-
sen elämän käytössä ovat mainitut elementit läsnä.

Muita Lakdawallan ym. (2018) tunnistamia arvon 
elementtejä olivat muun muassa tekijät, jotka liitty-
vät sairauden lopputulemaan liittyvän epävarmuu-
teen, tartunnan pelkoon tai riskiin, sairauden vaka-
vuuteen, toivoon, tasa-arvoon, ja tieteen kehittymi-
seen liittyviin heijastevaikutuksiin. Nämä tekijät ovat 
erityisen vaikeita arvottaa ja siten ymmärrettävästi 
vaikeita sisällyttää taloudelliseen arviointiin. Niiden 
merkitystä potilaan hoidosta kokemaan hyötyyn ja 
yhteiskunnalle koituvaan hyötyyn ei kuitenkaan tu-
le aliarvioida. 

Kuten tämäkin tutkimus osoitti, hyödyillä voi olla 
hyvin merkittävä vaikutus kustannuksiin nettohyö-
dyn avulla tarkasteluina. Jo terveydenhuollon näkö-
kulmassa rokottamisesta kertyi kustannussäästöjä, 
ja laajemmissa näkökulmissa rokottamisen kustan-
nussäästöt kasvoivat, kun nettohyöty huomioitiin 
lisä-QALYjen ja maksuhalukkuuden (€/QALY) avul-
la. Mikäli maksuhalukkuustasot laatupainotetuis-
ta elinvuosista olisi Suomessa määritelty, voitaisiin 
periaatteessa ja kustannus-hyötyanalyysin hengessä 
muuntaa QALYja euroiksi päätöksenteon tueksi ja 
näin yhteismitallistaa hyödyt ja kustannukset euroik-
si esimerkiksi uskottavimpien, uskottavien ja kenties 
mahdollisten (vrt. NICE 2013: maksuhalukkuustasot) 
kokonaiskustannuksien kategorioissa. 

Toisaalta joihinkin maksuhalukkuustasoihin voi 
sisältyä lähtökohtainen olettamus siitä, että parannus 
potilaan terveydentilassa lisää hänen tuottavuuttaan 
yhteiskunnalle. Jos tuottavuuskustannusten sisällyt-
täminen kustannusten tai nettohyödyn laskentaan 
aiheuttaisi kaksinkertaista laskentaa QALY:jen mu-
kanaolon vuoksi, maksuhalukkuustason arvioija oli-

si tällöin lähtökohtaisesti olettanut QALY:n tuotta-
van esimerkiksi bruttokansantuotetta (BKT) yhteis-
kunnalle, eikä pelkkää terveyshyötyä. Terveyshyöty ja 
BKT tulisi nähdä eri asioina, vaikka ne olisivat osin 
samassa lopputulemassa mukana. Jos niiden ajatel-
taisiin olevan suorassa yhteydessä toisiinsa, terveys-
hyöty tuottaisi aina kansantuotetta ja kansantuote 
terveyshyötyä, ja yksilön terveyden arvo on hänen 
tuottamansa kansantuotteen arvoinen. Osassa mak-
suhalukkuusarviointeja mukana ei ole BKT vaan ter-
veyshyödyt (vrt. esim. Soini ym. 2012), kun toisaalla 
on saatettu arvottaa QALY BKT:een perustuen, jol-
loin QALY:n oletettu arvo seuraisi suoraan BKT:sta 
(Bertram ym. 2016). Tähän perustuen BKT-pohjaista 
maksuhalukkuusarvioita Suomesta ei esitetty. 

Esimerkiksi suomalaisessa pitkäaikaissairauksia 
koskevassa selvityksessä (ESiOR 2017, Soini 2017b) 
huomattiin sekä alueellisia eroja epäsuorien kustan-
nusten ajureiden osalta että esimerkiksi pitkäaikaissai-
raudesta johtuvan presenteeismin, eli vajaakuntoisena 
työssäolon, sekä työttömyyden ja koulutuksen olevan 
erittäin merkittäviä epäsuorien kustannuksien ajurei-
ta. Tämän tutkimuksen laajan yhteiskunnallisen näkö-
kulman epäsuorat kustannukset ovat aliarvioita, mikä-
li tavoitteena on rokottaa laajempi kohderyhmä, koska 
muun muassa presenteeismin osalta kustannustietoja 
ei ollut tutkimukseemme saatavissa ja arviointikohde 
olivat 65–99-vuotiaat. Mikäli suomalaisen pitkäaikais-
sairauksia koskevan selvityksen tulokset (ESiOR 2017, 
Soini 2017b) olisivat ekstrapoloitavissa tähän tutki-
mukseen, voisivat yhteiskunnalliset kustannukset ol-
la nyt arvioitua laajemmassa kohderyhmässä monin-
kertaiset tässä esitettyihin verrattuna.

Aiemmissa suomalaisissa taloudellisissa arvioin-
neissa on käytetty varsin harvoin yhteiskunnallista 
näkökulmaa kustannusten arvioinnissa. Suomessa 
esimerkiksi multippeliskleroosi- (Soini ym. 2017b) ja 
aktiinikeratosiinihoitojen (Soini ym. 2015) kustan-
nusvaikuttavuuteen, riskinjaon eli niin sanotun eh-
dollisen korvattavuuden tuloksiin (Soini ym. 2017a), 
nivelreumaan (Martikainen ym. 2016) ja sairaalassa 
annettavien lääkkeiden antokustannuksiin (Man-
kinen ym. 2019) jo kapealla yhteiskunnallisella kus-
tannusnäkökulmalla on ollut merkittävää vaikutus-
ta. Mielestämme tutkimuksien resursseja olisikin hy-
vä kohdentaa suurien kustannuskokonaisuuksien ja 
vaikuttavuuden tarkasteluun, koska sitä tukevat sekä 
tämä tutkimus että mainitut suomalaiset ja kansain-
väliset tutkimukset.

Cafiero-Fonseca ym. (2017) tunnistaa pneumokok-
kirokottamiseen liittyvinä arvon elementteinä pait-

si terveydenhuollon kustannukset ja suorat terveys-
hyödyt, myös muun muassa tuottavuuden parane-
misen, perheen tai muiden läheisten toteuttaman 
hoivan tarpeen vähenemisen ja lisääntyneet mah-
dollisuudet osallistua kotiaskareisiin ja vapaaehtois-
työhön, laumaimmuniteettivaikutuksen, mikrobi-
lääkeresistenssin kehittymisen hidastumisen ja sai-
raalainfektioiden määrän vähentymisen, rokotteen 
antaman suojan antaman mielenrauhan, sekä tasa-
arvon toteutumisen. Näistäkin elementeistä suurin 
osa jää huomioimatta tavanomaisessa taloudellisen 
arvioinnin näkökulmassa, eikä niitä tässäkään tutki-
muksessa pystytty kaikilta osin huomioimaan.    

Kaiken kaikkiaan myös hankalasti arvotettavil-
la elementeillä on paitsi henkilön ja omaisten hy-
vinvointiin ja elämänlaatuun, myös yhteiskunnalle 
koituviin kustannuksiin liittyviä vaikutuksia. Tarvi-
taankin lisää tutkimustietoa hankalasti arvioitavi-
en elementtien arvioinnista ja arvottamisesta, jotta 
niitä voitaisiin tulevaisuudessa uskottavasti huomi-
oida osana taloudellisia arviointeja. Nykyisin talou-
dellisissa arvioinneissa kustannukset huomioidaan 
pääasiassa suorien terveydenhuollon kustannusten 
ja niihin suoraan verrattavissa olevien sosiaalihuol-
lon kustannusten osalta (Fimea 2012, Hila 2018). Jos 
arvioinnin tarkoituksena on tarkastella vaikutuksia 
ainoastaan terveydenhuollon näkökulmasta, on näi-
den kustannusten huomiointi perusteltua. Kokonais-
kustannusten kannalta oleellisten arvon elementtien 
arviointi voi olla hankalaa, jolloin näkökulman rajaa-
minen helpommin arvioitavia ja näytön asteeltaan 
paremmaksi koettuja elementtejä huomioivaksi voi 
olla perusteltua. Toisaalta, liiallinen välinpitämättö-
myys (esimerkiksi tiettyjen epäsuorien kustannusten 
systemaattinen huomiottajättö) johtaa yleensä har-
haan (bias) ainakin, jos tuloksia tulkitaan väärästä nä-
kökulmasta suhteessa huomiotuihin kustannuksiin. 
Tällöin välinpitämättömyys voi myös johtaa erittäin 
suureen epävarmuuteen, koska se jo lähtökohtaises-
ti kaventaa merkittävästi muun muassa päätökseen 
liittyvän tiedon määrää ja vaikeuttaa epävarmuuden 
arviointia. Maksajaa kiinnostaakin yleensä maksetta-
van määrän lisäksi erityisesti tieto siitä, kuka, miten 
ja milloin maksaa sekä kuinka varmaa tieto on – lii-
an kapeassa näkökulmassa todelliset kustannukset ja 
niiden kohdistuminen voivat jäädä huomiotta. Näin 
ollen joidenkin kustannuslajien arviointiin mahdol-
lisesti liittyvä epävarmuus ei saisi liiallisuuksiin es-
tää niiden huomiointia taloudellisessa arvioinnissa.

Kuten tämä tutkimus osoitti, on keinoja esittää 
myös terveyshyötyjä euroina nettohyödyn avulla, mi-

kä auttaa investointinäkökulmaan liittyvien hyötyjen 
ja kokonaisarvon määrällistämisessä. Kokonaisarvon 
arviointia voivat hämärtää muun muassa budjetti-
rajat sekä ennaltaehkäisyn merkitys. Suomalaisen 
yhteiskunnan, jossa jo pelkästään julkiseen tervey-
denhuoltoon kuluu 6,8 prosenttia BKT:sta, on syytä 
tarkastella asioita – ei pelkästään sairauden hoitoa – 
myös laajemmin, yhteiskunnan näkökulmasta (THL 
2019). Syitä on useita: Merkitystä on esimerkiksi työ-
terveyshuollolla ja verokertymällä, joita tulonsiirtoi-
na ei saisi perinteisesti huomioida. 

Usein esiin nousevalla väitteellä tuotannonmene-
tyksien huomioinnin työssäkäyviä ja muuta väestöä 
eriarvoistavasta vaikutuksesta on kaksi puolta: toi-
saalta oikeus terveyteen ja vaikuttavaan terveyden-
huoltoon on yhtäläinen kaikilla, eikä yksilön hyödyl-
lisyyden yhteiskunnalle tulisi vaikuttaa taloudellisen 
arvioinnin tulokseen, ja siten investointipäätöksiin. 
Toisaalta niukkoja terveydenhuoltoon käytettävis-
sä olevia varoja tulisi käyttää mahdollisimman te-
hokkaasti suurimman terveyshyödyn saavuttami-
seksi. Jos terveysteknologialla on saavutettavissa ta-
loudellista hyötyä tuottavuuden paranemisena, sen 
ulosmittaaminen on kannattavaa, sillä se vapauttaa 
yhteiskunnan resursseja sairastamisesta muuhun 
käyttöön, kuten terveydenhuoltoon, mikä taas lisää 
hyvinvointia koko yhteiskunnassa ja mahdollistaa 
osaltaan parempien terveyspalvelujen tarjoamisen.

Tutkimuksemme tuotti tietoa kysymykseen ter-
veysteknologioiden arvioinnin ja taloudellisen arvi-
oinnin yhteydessä käytettävistä näkökulmista. Esi-
merkkiarvioinnin toteuttamisessa käytettiin viimei-
simpiä saatavilla olevia tietoja niin PCV13-rokotteen 
tehosta kuin tautitapahtumien ilmaantuvuudesta. 
Sairaalahoitoisen keuhkokuumeen aiheuttamien 
kokonaiskustannusten arvioinnissa käytettiin uut-
ta muun muassa THL:n hoitoilmoitusrekisteristä 
saatua RWD:a sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nuksista kahden vuoden ajalta keuhkokuumetapah-
tumasta. Tutkimuksemme tarjosi kattavamman vaih-
toehdon kokonaiskustannusten arviointiin perinteis-
ten sairaalahoitojaksoon keskittyvien kustannusar-
viointien sijaan.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Näkökulmalla oli sisällytettyjen kustannusvaikutus-
ten kautta merkittävä vaikutus terveysteknologian 
taloudellisen arvioinnin tuloksiin ja monissa tapauk-
sissa myös tulkintaan. Terveydenhuollon näkökulma 
jätti merkityksellisen osan kustannusvaikutuksista 
huomioimatta, mikä voi johtaa yhteiskunnallisesti 
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kestämättömiin ratkaisuihin terveysteknologioiden 
käyttöönottopäätöksissä. Suosittelemmekin erilais-
ten ja myös laajojen arviointinäkökulmien käyttöä, 
jotta päätöksentekijä saa kattavan kuvan kokonaisuu-
desta. Lisäksi merkittävien tulosvaikutusten vuoksi 
on syytä tarkastella myös terveyshyötyjä ja vaikutta-
vuutta, joita esimerkiksi nettohyödyn avulla voidaan 
myös euromäärällistää. Lähtökohtaisesti tutkijan teh-
tävä on auttaa päätöksenteossa tuomalla esiin mah-
dollisimman laajasti erilaisia näkökulmia ja HTA:ssa 
tehtäviä valintoja. Esimerkkinä käyttämämme arvi-
oinnin perusteella rokottaminen pneumokokkia vas-
taan on perusteltua näkökulmasta riippumatta.

SUMMARY
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Introduction: Health economic evaluation (HEE) is 
an essential component of Health Technology As-
sessment (HTA). In HEE, choices regarding effects 
are made based on perspective used. In Finland, HTA 
guidelines recommend narrow health care (HC) per-
spective. However, HTs have broader effects, which 
the HC perspective ignores. The impacts of different 
HEE perspectives to the results were studied using 
vaccination as a pragmatic example.

Materials and methods: HEE results obtained us-
ing different perspectives (HC, health and social 
care [HSC], wider HSC, societal) were demonstrat-
ed using an HTA evaluating the cost-effectiveness of 
pneumococcal vaccination with 13-valent pneumo-
coccal conjugate vaccine (PCV13). The target popu-
lation was Finns aged between 65-99 years in three 
age and risk groups (65-74, 75-84, 85-99 years; low, 

moderate, high risk). Intervention was vaccination 
with PCV13, and comparator was current treatment 
practice, no vaccination. The impacts of different 
perspectives on the results were estimated with a 
Markov model using 20-year time horizon and an 
annual discounting of 3%.

Results: Costs without and with vaccination varied 
significantly depending on the perspective. In Fin-
land, the respective costs were 1.223 and 1.228 billion 
euros in HC, 3.677 and 3.558 billion euros in HSC, 
3.704 and 3.597 billion euros in wider HSC, and 3.967 
and 3.840 billion euros in societal perspective. Vacci-
nation resulted in an additional 10 055 quality-adjust-
ed life years (QALYs) compared with no vaccination. 
The incremental cost-effectiveness ratio of HC per-
spective was 496 €/QALY gained. Vaccination dom-
inated in other perspectives, due to its smaller total 
costs and additional QALYs compared with no vac-
cination. One vaccination euro invested resulted in 
savings of 1.72 euros in HSC perspective, 1.64 euros 
in broader HSC perspective, and 1.84 euros in soci-
etal perspective.

Conclusions: Perspective had a significant impact 
on the HEE results and their interpretation due to 
the differences in included effects. Narrow health 
care perspective ignored a significant proportion of 
costs, which can lead to societally unsustainable deci-
sions. Broader societal perspectives for HTA are rec-
ommended in order to present the decision maker 
a more complete picture of the evaluated technolo-
gy. Based on the analysis, vaccinating against pneu-
mococcal diseases is justified regardless of the per-
spective.

Keywords: cost-effectiveness, cost sharing, health 
care evaluation mechanisms, pneumococcal vac-
cines, pneumonia 

Sidonnaisuudet
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palkkioita lukuisilta eri lääke- ja terveysalan yrityksiltä 
sekä julkisilta terveydenhuollon toimijoilta.



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry134 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019135

KIRJALLISUUS

Bertram MY, Lauer JA, De Joncheere K ym. Cost-
effectiveness thresholds: pros and cons. Bull 
World Health Organ 94: 925-930, 2016

Bonten MJM, Huijts SM, Bolkenbaas M ym. 
Polysaccharide conjugate vaccine against pneu-
mococcal pneumonia in adults. N Engl J Med 
372: 1114-25, 2015

Cafiero-Fonseca ET, Stawasz A, Johnson ST, Sato 
R, Bloom DE. The full benefits of adult pneumo-
coccal vac-cination: A systematic review PLoS 
One 12(10):e0186903, 2017

Chen C, Liceras FC, Flasche S ym. Effect and 
cost-effectiveness of pneumococcal conjugate 
vaccination: a global modelling analysis. Lancet 
Glob Health 7:e58-67, 2019

ESiOR. Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kus-
tannuksia – Selvitys tulehduksellisia suolistos-
airauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja 
toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheu-
tuvista kustannuksista. ESiOR Oy; Raportti Heinä-
kuu 2017. [viitattu 18.1.2019] Saatavilla: https://www.
researchgate.net/publication/318420433_Teke-
matonta_tyota_nakymattomia_kustannuksia_-_
Selvitys_tulehduksellisia_suolistosairauksia_ja_
reumasairauksia_sairastavien_tyo-_ja_toiminta-
kyvysta_seka_niiden_menetyksesta_aiheutuvis-
ta_kustannuksista 

Fimea. Lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan 
kokous 3/2014. Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus, Muistio 20.10.2014.

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja talou-
dellisen arvon arvioinnista. Fimea kehittää, arvioi 
ja informoi -julkaisusarja 2/2012.

Gessner BD, Jiang Q, Van Werkhoven CH ym. A 
public health evaluation of 13-valent pneumococ-
cal conjugate vaccine impact on adult disease 
outcomes from a randomized clinical trial in the 
Netherlands. Vaccine 2018 May 31 (epub ahead 
of print)

Hila. Terveystalousselvityksen selvityksen laatimi-
nen lääkevalmisteen korvattavuus- ja tukkuhinta-
hakemukseen, 1.11.2018. Helsinki: Lääkkeiden hin-
talautakunta; 2018.

HTA-opas. Versio 1.1 Helsinki: Suomalainen Lääkä-
riseura Duodecim; 2017. [Viitattu 22.1.2019] Saata-
villa: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/hta-opas

Jit M, Hutubessy R, Png ME ym. The broader eco-
nomic impact of vaccination: reviewing and app-
raising the strength of evidence. BMC Medicine 
13;209. DOI 10.1186/s12916-015-0446.9, 2015

Jokinen C, Heiskanen L, Juvonen H ym. Microbial 
etiolofy of community-acquired pneumonia in the 
adult population of 4 municipalities in Eastern Fin-
land. Clin Infect Dis 32: 1141-1154, 2001

Kankaanpää AT, Franck JK, Tuominen RJ. Variations 
in primary care physicians’ sick leave prescribing 
practices. Eur J Public Health 22(1): 92-96, 2011

Kapiainen S, Väisänen A, Haula T. Terveyden- ja 
sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa 
vuonna 2011. Raportti 3/2014. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos, Helsinki 2014.

Klugman K, Madhi SA, Huebner RE ym. A trial of 
9-valent pneumococcal vaccine in children with 
and those without HIV infection. N Engl J Med 
349: 1341-1348, 2003

Laine J, Soini E, Martikainen J. Taloudellisen arvi-
oinnin asema terveydenhuollon menetelmien 
käyttöönotossa: Esimerkkinä kansallinen rokotus-
ohjelma. Suom Lääkäril 65: 1019-1025, 2010

Lakdawalla DN, Doshi JA, Garrison LP, Phelps CE, 
Basu A, Danzon PM. Defining elements of value 
in health care - A health economics approach: An 
ISPOR special task force report. Value Health 21: 
131-139, 2018

Mangen MJ, Huijts SM, Bonten MJ, de Wit GA. 
The impact of community-acquired pneumonia 
on the health-related quality of life in elderly. BMC 
Infect Dis 17(1) :208, 2017

Mankinen P, Vihervaara V, Torvinen S, Martikainen 
J, Soini E. Costs of administration, travelling, and 
productivity losses associated with hospital admi-
nistration of multiple myeloma drugs in Finland. J 
Med Econ 22(4): 328-335, 2019

Martikainen J, Hallinen T, Soini E. Lääkkeiden 
taloudellinen arviointi – Lääketaloustieteen teoria, 
tutkimus ja käytäntö. Dosis 22: 289-300, 2006

Martikainen J, Soini E, Laine J, Åhman H, Postila 
V, Klemets P. Economic impact of 13-valent pneu-
mococcal conjugate vaccine in Finnish adults >50 
years with underlying chronic medical conditions. 
J Eval Clin Prac 20: 333-341, 2014

Martikainen JA, Kautiainen H, Rantalaiho V, Puo-
lakka K. Longterm Work Productivity Costs Due 
to Absenteeism and Permanent Work Disability in 
Patients with Early Rheumatoid Arthritis: A Nation-
wide Register Study of 7831 Patients. J Rheumatol 
43: 2101-2105, 2016

Melegaro A, Edmunds WJ. Cost-effectiveness 
analysis of pneumococcal conjugate vaccination 
in England and Wales. Vaccine 22: 4203-4214, 
2004

NICE. Guide to the methods of technology app-
raisal 2013. Lontoo: National Institute for Health 
and Care Excellence; 2013.

Okasha O, Rinta-Kokko H, Palmu AA, Ruokokoski 
E, Jokinen J, Nuorti JP. Population-Level impact of 
infant 10-valent pneumococcal conjugate vacci-
nation on adult pneumonia hospitalisations in Fin-
land. Thorax 73(3): 262-69, 2018.

Palveluvalikoimaneuvosto. Terveydenhuollon pal-
veluvalikoiman nykytila, määrittelyn perusteet ja 
kehittämistarpeet. Terveydenhuollon palveluvali-
koimaneuvoston väliraportti; Helsinki 26.5.2016. 
[viitattu 22.1.2019] Saatavilla: https://palveluvalikoi-
ma.fi/documents/1237350/2901139/26.5.2016+hy
v%C3%A4ksytty+v%C3%A4liraportti.pdf/57c7915c-
8021-4a01-9af3-cb2368e9f443

Saisiko tänne lisäyksenä viitteen: Salo H, Ollgren 
J, Nohynek H ym. Pneumokokkikonjugaattiroko-
tusohjelman kustannusvaikuttavuus. Kansanterve-
yslaitos 2008 (Viitattu 18.1.2019) Saatavilla http://
opasnet.org/fi_wiki/images/5/5c/PCV_KVAraport-
ti_2008_080414.pdf

Salo H. Economic evaluations in adopting new 
vaccines in the Finnish national vaccination pro-
gramme. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, lääketie-
teellinen tiedekunta, 2017.

Soini E. Biologisten lääkkeiden kustannusvaikut-
tavuus nivelpsoriaasin hoidossa. Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotauti-
lääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; 1.3.2017. 

[viitattu 18.1.2019] Saatavilla: https://www.kaypahoi-
to.fi/nix02465

Soini E. Productivity losses. Helsinki: 2nd Nor-
dic conference on Real World Data, Collabora-
tion between Pharma industry and Academia; 
27.9.2017. [viitattu 18.1.2019] Saatavilla: https://
www.pif.fi/sites/default/files/attachments/esior_
productivity_losses_2nd_nordic_rwd_congress.
pdf 

Soini E, Asseburg C, Taiha M, Puolakka K, Pur-
caru O, Luosujärvi R. Modeled Health Economic 
Impact of a Hypothetical Certolizumab Pegol 
Risk-Sharing Scheme for Patients with Moderate-
to-Severe Rheumatoid Arthritis in Finland. Adv 
Ther 34: 2316-2332, 2017

Soini E, Hallinen T, Sokka AL, Saarinen K. Cost-
Utility of First-Line Actinic Keratosis Treatments in 
Finland. Adv Ther 32: 455-476, 2015

Soini E, Joutseno J, Sumelahti ML. Cost-Utility 
of First-Line Disease-Modifying Treatments for 
Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Clin Ther 
39: 537-557.e10, 2017

Soini E, Kukkonen J, Myllykangas M, Ryynänen 
OP. Contingent Valuation of Eight New Treat-
ments: What is the Clinician’s and Politician’s 
Willingness to Pay? The Open Complementary 
Medicine Journal 4: 1-11, 2012

Soini E, Riekkinen O, Kröger H, Mankinen P, Hallinen 
T, Karjalainen JP. Cost-effectiveness of pulse-echo 
ultrasonometry in osteoporosis management. Clini-
coecon Outcomes Res 2018;10:279-292.

Suomen Pankki. Valuuttakurssit, vuoden keskiar-
vo. Suomen Pankki; 24.1.2019. [viitattu 25.1.2019] 
Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/
valuuttakurssit/taulukot/valuuttakurssit_taulukot_
fi/valuuttakurssit_short_fi/ 

THL. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2017. 
Tilastoraportti 15/2019, Suomen virallinen tilasto, 
Terveydenhuollon menot ja rahoitus, THL.

Weycker D, Sato R, Strutton D, Efelsberg J, 
Atwood M, Jackson LA. Public health and eco-
nomic impact of 13-valent pneumococcal conju-
gate vaccine in US adults ≥50 years. Vaccine 30: 
5437-5444, 2012



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry136 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019137

Apteekkien farmasistien  
osaaminen ja tiedontarpeet 
keuhkoahtaumataudista  
ja sen hoidosta
➔ Ville Andersson*
proviisori 
Kliinisen farmasian ryhmä, 
Farmakologian ja lääkehoidon 
osasto, Farmasian tiedekunta, 
Helsingin yliopisto 
ville.andersson.ville@gmail.com

➔ Stina Parkkamäki
FaT, apteekkari
Willan Kehrä Apteekki
stina.parkkamaki@gmail.com 

➔ Marika Pohjanoksa-Mäntylä
FaT, yliopistonlehtori
Kliinisen farmasian ryhmä, 
Farmakologian ja lääkehoidon 
osasto, Farmasian tiedekunta, 
Helsingin yliopisto
marika.pohjanoksa@helsinki.fi

➔ Juha Heikkilä
proviisori
Hartolan apteekki
juha.markus.heikkila@gmail.com

*Kirjeenvaihto

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Farmasistien antamalla hoidon ohjauksella ja lääkeneuvonnalla on havaittu olevan myönteistä 
vaikutusta keuhkoahtaumatauti (COPD) -potilaiden tietämykseen lääkehoidostaan, hoitoon sitoutumiseen 
ja hoitotuloksiin. Farmasistien osaamisesta ja tiedontarpeista COPD:sta ja sen hoidosta tiedetään vain vä-
hän. Tutkimuksessa selvitettiin apteekkien farmasistien itsearvioitua ja väittämäkysymyksin mitattua COPD-
osaamista, koulutustarpeita sekä COPD-potilaan hoidon ohjausta ja lääkeneuvontaa vaikeuttavia tekijöitä. 

Aineisto ja menetelmät: Sähköinen kysely lähetettiin tammikuussa 2017 Suomen Apteekkariliiton jäse-
napteekeille ja sivuapteekeille, Helsingin Yliopiston Apteekin toimipisteille sekä Itä-Suomen yliopiston ap-
teekille. Vastausta pyydettiin astmayhdyshenkilöltä tai vaihtoehtoisesti toiselta asiakaspalvelutyötä tekevältä 
farmasistilta. Osaamista arvioitiin Likert-asteikollisella itsearviointimittarilla sekä oikein/väärin-väittämillä. 
Avoimilla kysymyksillä selvitettiin tiedontarpeita sekä COPD-potilaiden lääkeneuvontaa ja hoidon ohjausta 
vaikeuttavia tekijöitä. 

Tulokset: Vastauksia saatiin 263 kappaletta (vastausprosentti 35 %), joista 196 oli astmayhdyshenkilöiltä (vas-
tausprosentti 42 %). Farmasistit arvioivat osaavansa joko hyvin tai erittäin hyvin COPD:n syyt (91 % vastan-
neista), oireet (90 %), taudin hoidossa käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet (87 %) ja ei-lääkkeelliset hoidot 
(84 %). Alle puolet vastaajista arvioi osaavansa hyvin tai erittäin hyvin muut kuin inhaloitavat lääkevalmisteet 
(49 %) ja Käypä hoito suosituksen (48 %). Lisätietoa haluttiin erityisesti ravitsemuksesta (42 %), lääkehoidos-
ta (27 %) ja pahenemisvaiheista (23 %). Lähes kaikki (98 %) tiesivät, että COPD:n aiheuttaa tupakointi ja et-
tä COPD:sta ei voi parantua (99 %). Vastaajista 27 % ei tiennyt, ettei inhaloitava kortikosteroidi aina kuulu 
COPD:n lääkehoitoon, ja 44 % ei tiennyt tupakoinnin lopettamisen pysäyttävän taudin etenemisen. Vastaa-
jista 41 % koki COPD:n lääkeneuvonnan vaikeaksi. Syiksi mainittiin erityisesti ei-vastaanottavaiset potilaat 
ja oma puutteellinen tiedotaito COPD:sta.

Johtopäätökset: Farmasistit arvioivat COPD-osaamisensa hyväksi. COPD:n Käypä hoito -suosituksesta ja 
ei-lääkkeellisestä hoidosta tarvitaan lisäkoulutusta. Koulutuksen tulisi käsitellä vuorovaikutustaitoja ja antaa 
valmiuksia motivoivaan hoidon ohjaukseen ja lääkeneuvontaan. 

Avainsanat: Keuhkoahtaumatauti, COPD, farmaseutti, proviisori, osaaminen, tiedontarpeet, lääkeneuvonta
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JOHDANTO
Keuhkoahtaumatauti (COPD) on yhteiskunnallista 
tautitaakkaa aiheuttava merkittävä kansansairaus, 
jonka esiintyvyys Suomessa on eri tutkimusten mu-
kaan 3,7–9 prosenttia (Kanervisto ym. 2011, Kainu 
ym. 2013, Kainu ym. 2016, Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2019). COPD on hengitysteiden pääosin 
palautumaton ahtauma, ja sairaus on länsimaissa 
lähinnä tupakoinnin aiheuttama (Kankaanranta ja 
Moilanen 2013, Katajisto ym. 2013). Sen tavallisim-
pia oireita ovat runsas limaneritys, rasitushengen-
ahdistus ja pitkittynyt yskä (Katajisto ym. 2013). Oi-
reet kehittyvät vähitellen, ja tauti on merkittävästi 
alidiagnosoitu. 

COPD:n ensisijainen hoitokeino on tupakoinnin 
lopettaminen (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito 
-suositus 2014, Global Initiative for Chronic Obstruc-
tive Disease 2019). Lisäksi COPD:n lääkkeettömään 
hoitoon kuuluvat liikunnallinen kuntoutus ja oikean-
laisesta ravitsemuksesta huolehtiminen (Keuhkoah-
taumatauti: Käypä hoito -suositus 2014, Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Disease 2019). Lääke-
hoidon perustana ovat hengitysteitä avaavat lyhyt- tai 
pitkävaikutteiset inhaloitavat muskariinireseptorin 
salpaajat eli antikolinergit tai beta-2-adrenergiset 
agonistit tai näiden yhdistelmävalmisteet potilaan 
oireiden mukaan. Vaikeaa COPD:ta sairastavilla ja 
potilailla, joilla on suuri COPD:n pahenemisvaiheen 
riski, käytetään inhaloitavien avaavien lääkkeiden li-
säksi inhaloitavaa kortikosteroidia (Keuhkoahtauma-
tauti: Käypä hoito -suositus 2014, Global Initiative 
for Chronic Obstructive Disease 2019). Lääkehoidon 
tavoitteena on vähentää potilaan oireita ja pahene-
misvaiheiden ilmaantumista (Keuhkoahtaumatauti: 
Käypä hoito -suositus 2014).

Potilaiden tiedon puute COPD:sta ja sen hoidos-
ta, heikko hoitoon sitoutuminen, virheelliset inha-
lointitekniikat, tupakointi, liikkumattomuus ja huo-
not ravitsemustottumukset voivat vaikeuttaa taudin 
optimaalista hoitoa (van der Molen ym. 2017). Ap-
teekkien farmasisteilla eli farmaseuteilla ja proviiso-
reilla on hyvä mahdollisuus COPD-potilaiden oma-
hoidon tukemiseen ja hoidon seurantaan (van der 
Molen 2017). Aikaisempien tutkimusten perusteella 
tiedetään, että apteekkien farmasistien interventi-
oilla voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi potilai-
den tietämykseen ja hoitoon sitoutumiseen ja siten 
myös hoitotuloksiin (Khdour ym. 2009, Reema ym. 
2010, Hämmerlein ym. 2011, Jarab ym. 2012, Zhong 
ym. 2014, Suhaj ym. 2016). Apteekkien farmasistien 
toiminta voi myös edistää tupakoinnin lopettamis-

ta ja tukea potilaan vieroittautumista tupakoinnista 
(Sinclair ym. 2004, Cramp ym. 2007, Dent ym. 2007, 
Mdege ja Chindove 2014, Saba ym. 2014). 

Vaikka apteekkien ja farmasistien roolia COPD-
potilaiden hoidon ohjauksessa ja omahoidon tuke-
na on selvitetty useissa tutkimuksissa, tiedetään far-
masistien COPD-osaamisesta ja hoidon ohjauksen 
käytännöistä apteekeissa vain vähän. Vuonna 2017 
tehdyssä suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, et-
tä Suomessa apteekkien farmasistien hoidon ohja-
us ja lääkeneuvonta painottuvat enemmän COPD:n 
lääkkeelliseen hoitoon kuin elämäntapamuutoksiin 
ja lääkkeettömiin hoitokeinoihin (Heikkilä ym. 2018). 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaaji-
en itsearvioitua osaamista COPD:sta ja sen hoidosta 
sekä vastaajien mitattua osaamista COPD:sta fakta-
pohjaisin oikein/väärin-kysymyksin. Lisäksi selvitet-
tiin farmasistien koulutustarpeita ja näkemyksiä siitä, 
miksi COPD-potilaan hoidon ohjaus ja lääkeneuvon-
ta voidaan kokea vaikeaksi.  

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Suomen 
Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja niiden sivuaptee-
keille, Helsingin Yliopiston Apteekin toimipisteille 
sekä Itä-Suomen yliopiston apteekille tammikuus-
sa 2017. 

Kyselylomake ja sen laatiminen
Kysely laadittiin Helsingin yliopiston E-lomakkeelle. 
Kysely sisälsi kysymyksiä neljästä teemasta: 1) itsear-
vioitu COPD-osaaminen ja väittämäkysymyksin mi-
tattu osaaminen; 2) COPD-potilaan hoidon ohjaus ja 
lääkeneuvontakäytännöt apteekissa; 3) farmasistin 
näkemykset COPD-potilaan hoidon ohjauksesta ja 
lääkeneuvonnasta; ja 4) vastaajan taustatiedot. Täs-
sä tutkimuksessa on hyödynnetty teemojen yksi ja 
kolme kysymyksiä. Teemaan kolme liittyvät struk-
turoidut kysymykset on julkaistu jo aiemmin (Heik-
kilä ym. 2018). 

COPD-osaamisen itsearviointiin laadittiin mit-
tari, jossa oli kymmenen Käypä hoito -suositukseen 
(Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus 2014) 
pohjautuvaa väittämää, joihin liittyvää osaamista vas-
taajat arvioivat neliportaisella Likert-asteikolla (osaan 
erittäin hyvin – hyvin – huonosti – erittäin huonosti). 
Väittämät liittyivät COPD:n syihin, oireisiin, taudin 
kulkuun, taudin eroihin ja samankaltaisuuksiin ast-
man kanssa, ei-lääkkeellisiin hoitoihin, inhaloitaviin 
lääkevalmisteisiin, muihin kuin inhaloitaviin lääke-
valmisteisiin, taudin pahenemisvaiheen oireisiin, pa-

henemisvaiheen lääkehoitoon sekä Käypä hoito -suo-
situksen tuntemiseen. 

Itsearvioinnin lisäksi kyselyssä oli viisi oikein/
väärin-väittämää, joilla mitattiin vastaajan osaamis-
ta (Kuva 2). Viimeisenä väittämänä oli ”Koen, että 
COPD-potilaiden hoito-ohjaus ja lääkeneuvonta 
on vaikeaa ja monimutkaista”. Tähän kysymykseen 
myöntävästi vastanneille aukesi avoin kysymys, jos-
sa vastaajaa pyydettiin perustelemaan, miksi näin on. 
Erillisellä avoimella kysymyksellä selvitettiin, mistä 
keuhkoahtaumatautia ja COPD-potilaan hoidon oh-
jausta ja lääkeneuvontaa koskevista asioista vastaaja 
tarvitsisi lisätietoa. 

Taustatietoina kysyttiin vastaajan sukupuoli, syn-
tymävuosi, työvuosien määrä, koulutus, onko vastaa-
ja apteekin astmayhdyshenkilö, aloittamisvuosi ast-
mayhdyshenkilönä ja kuinka usein vastaaja antaa 
COPD-potilaille lääkeneuvontaa ja hoidon ohjausta 
apteekissa. Lisäksi kysyttiin apteekin perustiedot: re-
septuuri, sijaintialueen tyyppi, sijaintipaikkakunnan 
asukasluku, sijaintipaikkakunnan terveydenhuollon 
palveluita sekä apteekin tarjoamat asiantuntijapalve-
lut, mittaukset ja testit.

Kyselyn validiteetin ja teknisen toimivuuden var-
mistamiseksi lomake esitestattiin viidellä henkilöllä, 
joista kaksi oli apteekkifarmaseuttia, kaksi proviisoria 
sekä yksi kyselytutkimuksiin ja e-lomaketyökaluun 
perehtynyt asiantuntija. Esitestauksen perusteella ky-
selyyn tehtiin vähäisiä muutoksia lähinnä kieliasuun 
ja teknisiin seikkoihin. 

Aineiston keruu ja analyysi
Sähköinen kysely lähetettiin yhteensä 759 eri apteek-
kiin. Vastauksia pyydettiin yhdeltä farmasistilta jokai-
sesta apteekista, ensisijaisesti apteekin astmayhdys-
henkilöltä. Jos apteekissa ei ollut astmayhdyshenki-
löä, pyydettiin vastausta joltain muulta asiakaspalve-
lutyötä tekevältä farmasistilta, jonka työhön kuuluu 
COPD-potilaiden hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta. 
Farmasistia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin mi-
tään lähdeaineistoa käyttämättä. Kysely oli avoinna 
kolmen viikon ajan. Tänä aikana kyselystä lähetettiin 
kaksi muistutusta viikon välein. Kyselystä tiedotettiin 
myös Suomen Apteekkariliiton extranet-sivustolla. 

Strukturoitujen kysymysten vastaukset analysoi-
tiin Statistical Package for Social Sciences (SPSS) -ti-
lasto-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics for Windows, 
Released 2016, Version 24.0. Armonk, NY: IBM 
Corp.). Farmasistien itsearvioitua osaamista mittaa-
vien kysymysten ja oikein/väärin-kysymysten vasta-
uksista laskettiin frekvenssit ja prosentit. Muuttujien 

välisiä yhteyksiä analysoitiin khiin neliö -testillä. Ti-
lastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p<0,05.

Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin ai-
neistolähtöisellä sisällönanalyysillä (Hämeen-Anttila 
ja Katajavuori 2008). Sisällönanalyysissä vastaajien 
mainitsemat lisätiedon tarpeet ja haasteet COPD-
potilaiden hoidon ohjauksessa ja lääkeneuvonnassa 
luokitettiin yhdistämällä saman sisältöiset asiat sa-
maan luokkaan. Farmasistien lisätiedon tarpeita kos-
kevan kysymyksen vastaukset luokiteltiin seuraaviin 
luokkiin: ravitsemus, lääkehoito, pahenemisvaiheet, 
liikunta, COPD kokonaisuutena ja muut lisätiedon 
tarpeet. Lääkkeettömään hoitoon liittyvät vastaukset 
(n=15) luokiteltiin sekä ravitsemuksen että liikunnan 
luokkaan, sillä ravitsemus ja liikunta muodostavat tu-
pakoimattomuuden ohella lääkkeettömän hoidon 
perustan (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suo-
situs 2014). Perustelukysymyksen ”Miksi COPD-po-
tilaiden hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta on mieles-
täsi vaikeaa ja monimutkaista” -vastaukset ryhmitel-
tiin seuraaviin luokkiin: ei-vastaanottavaiset potilaat, 
oma puutteellinen tietotaito, paljon uusia tai erilaisia 
lääkkeitä, monimutkainen sairaus, ajanpuute neu-
vonnassa, hyvin erilaisia potilaita ja yksittäiset eril-
liset seikat. Luokka ei-vastaanottavaiset potilaat si-
sältää myös ei-motivoituneet potilaat. Puutteellisella 
tietotaidolla tarkoitetaan vastaajan osaamisen puu-
tetta itse COPD:sta sairautena, ei tietämättömyyt-
tä yksittäisen potilaan tilasta. Aineistoa kvantifioi-
tiin laskemalla, kuinka monta kertaa tietyn luokan 
sisältämä asia ilmenee aineistossa. Tulokset esitetään 
frekvensseinä ja prosentteina.

TULOKSET
Kyselyyn vastasi 263 farmasistia (vastausprosentti 35 
% suomalaisista apteekkitoimipisteistä) (Taulukko 1). 
Astmayhdyshenkilöitä vastanneista oli 196, joka on 
42 prosenttia Suomen apteekkien astmayhdyshen-
kilöistä (Suomen Apteekkariliitto: henkilökohtainen 
tiedonanto kyselyn tekijälle 15.5.2017). Vastaajista 92 
prosenttia prosenttia oli naisia ja 84 prosenttia kou-
lutukseltaan farmaseutteja.
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Itsearvioitu COPD-osaaminen 
Kyselyyn vastanneista farmasisteista (n=263) lähes 
kaikki arvioivat osaavansa COPD:n syyt (91 %), oi-
reet (90 %), taudin hoidossa käytettävät inhaloitavat 
lääkevalmisteet (87 %) ja ei-lääkkeelliset hoidot (84 %) 
joko erittäin hyvin tai hyvin (Kuva 1). Muut kuin in-
haloitavat lääkevalmisteet (49 %) ja Käypä hoito -suo-
situksen (48 %) arvioi osaavansa hyvin tai erittäin hy-
vin alle puolet vastaajista.

Vastaajien taustamuuttujista apteekin tarjoama lää-
kehoidon kokonaisarviointipalvelu (LHKA), apteekin 
astmapalvelu ja vastaajan antaman COPD:n lääkeneu-
vonnan yleisyys olivat yhteydessä tilastollisesti mer-
kitsevästi vastaajan itsearvioituun hyvään osaamiseen 
(p<0,05). Muilla taustamuuttujilla ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä itsearvioituun osaamiseen. 

Väittämäkysymyksin mitattu COPD-osaaminen
Lähes kaikki vastaajat tiesivät, että COPD:n pääasi-
allinen aiheuttaja Suomessa on tupakointi (98 %) ja 
että COPD:sta ei voi parantua (99 %). Vastaajista 27 
prosenttia ei tiennyt, että inhaloitava kortikosteroidi 
ei aina kuulu COPD:n lääkehoitoon. Vastaajista 44 % 
ei tiennyt, että tupakoinnin lopettaminen pysäyttää 
COPD:n etenemisen. ja keuhkofunktion huonone-
minen jatkuu sen

jälkeen samanlaisena kuin ei-tupakoivalla henkilöil-
lä. Väittämään, jonka mukaan COPD on kansansai-
raus, vastasi 46 prosenttia vastanneista väärin (Kuva 
2). Astmayhdyshenkilöt tiesivät tilastollisesti merkit-
sevästi (p<0,05) paremmin, että tupakoinnin lopetta-
minen pysäyttää sairauden etenemisen ja kortikoste-
roidien aseman COPD:n hoidossa kuin ei-astmayh-
dyshenkilöt. Muuten taustamuuttujat eivät vaikutta-
neet tilastollisesti merkitsevästi oikeiden vastauksien 
määrään.

Lisätiedon tarpeet COPD:sta
Vastaajista 136 (52 %) vastasi kyselyssä avoimeen kysy-
mykseen Mistä COPD:ta ja COPD-potilaan hoidon 
ohjausta ja lääkeneuvontaa koskevista asioista tarvit-
see lisätietoa. Monissa avoimissa lisätiedon tarvetta 
koskevissa vastauksissa nousi esiin lääkkeetön hoito 
(Kuva 3). Eniten lisätietoa kaivattiin ravitsemukses-
ta (42 %). Liikunnasta tarvitsi lisätietoa 21 prosenttia 
vastaajista. Vajaa neljännes (23 %) koki tarvitsevansa 
lisätietoa pahenemisvaiheiden hoidosta. Myös lääke-
hoidosta (28 %) kaivattiin lisätietoa. Lääkehoidosta 
vastauksissa toistui lisätiedon tarve COPD:n hoidos-
sa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeista 
sekä uusista lääkeaineista ja -valmisteista. Myös inha-
laatiolaitteiden käyttö mainittiin useassa vastaukses-

Muuttuja

Sukupuoli
Mies
Nainen

Syntymävuosi
1948–1959 
1960–1969 
1970–1979 
1980–1989 
1990–        

Koulutus
Farmaseutti
Proviisori

Apteekin astmayhdyshenkilö
Kyllä
Ei

Työkokemus farmaseuttisissa tehtävissä
Alle 10 vuotta
10–19 vuotta
20–29 vuotta
30 vuotta tai yli

Kuinka usein antaa lääkeneuvontaa ja hoidon 
ohjausta COPD-potilaalle apteekissa
Harvemmin kuin kerran viikossa
Noin kerran viikossa
Useita kertoja viikossa, ei päivittäin
Noin kerran päivässä
Useita kertoja päivässä

Apteekin koko (toimitettuja  
reseptejä vuodessa)
Alle 20 000 
20 001 – 40 000 
40 001 – 60 000
60 001 – 80 000
80 001 – 100 000
100 000 – 120 000
120 001 – 140 000
Yli 140 000

Apteekin tarjoamat asiantuntijapalvelut
Lääkityksen tarkistuspalvelu
Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Apteekin astmapalvelu

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden farmasistien (n=263) vastaukset väittämään ”Osaan mielestäni seuraavat 
asiat keuhkoahtaumataudista (COPD)”. 

 

Itsearvioitu COPD-osaaminen  

Kyselyyn vastanneista farmasisteista (n=263) lähes kaikki arvioivat osaavansa COPD:n syyt (91 

%), oireet (90 %), taudin hoidossa käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet (87 %) ja ei-

lääkkeelliset hoidot (84 %) joko erittäin hyvin tai hyvin (Kuva 1). Muut kuin inhaloitavat 

lääkevalmisteet (49 %) ja Käypä hoito -suosituksen (48 %) arvioi osaavansa hyvin tai erittäin 

hyvin alle puolet vastaajista. 
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Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden farmasistien (n=263) vastaukset väittämään ”Osaan mielestäni 

seuraavat asiat keuhkoahtaumataudista (COPD)”.  

Apteekin tarjoamat asiantuntijapalvelut 
Lääkityksen tarkistuspalvelu 
Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu 
Lääkehoidon kokonaisarviointi 
Apteekin astmapalvelu

53 
23 
20 
14

139 
60 
52 
37

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden ja apteekkien taustatiedot (% vastanneista, n=263)
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5
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5
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5
17
19
13
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15
7
9

53
23
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14

N

21
242

26
87
82
55
13

220
43

196
67

60
83
84
36

13
29
86
69
66

14
45
50
33
40
39
19
23

139
60
52
37
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sa. Noin viidennes (21 %) vastaajista koki tarvitsevan-
sa lisätietoa COPD:sta kokonaisuutena, esimerkiksi 
Käypä hoito -suosituksesta. 

Farmasistien kokemia syitä lääkehoidon 
ohjauksen ja neuvonnan vaikeudelle
Vastaajista 109 (41 %) raportoi kokevansa COPD-poti-
laiden hoidon ohjauksen vaikeaksi. Näistä vastaajista 
100 perusteli vastauksensa avoimeen kenttään. Eniten 
neuvontaa vaikeuttaviksi seikoiksi koettiin ei-vastaan-
ottavaiset potilaat (42 %) ja vastaajan oma puutteel-
linen tietotaito (32 %). Myös markkinoilla oleva laa-
ja lääkevalikoima (25 %) koettiin hankalaksi (Kuva 4). 

POHDINTA
Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa apteekeissa työs-
kentelevien farmasistien COPD-osaamisesta ja lisä-
tiedon tarpeista. Kyselyyn vastanneet farmasistit ar-
vioivat COPD-osaamisensa pääsääntöisesti hyväksi. 

Mitä useammin farmasistit neuvoivat COPD-poti-
laita, sitä paremmiksi he arvioivat oman osaamisen-
sa. Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua (LHKA) ja 
astmapalvelua tarjoavissa apteekeissa työskentelevät 
farmasistit arvioivat osaamisensa paremmiksi kuin 
farmasistit, joiden apteekit eivät tarjonneet näitä pal-
veluja. Millään taustamuuttujilla ei havaittu tilastol-
lisesti merkitsevää vaikutusta väittämäkysymyksillä 
mitattuun osaamiseen. 

Farmasistien COPD-osaaminen 
Farmasistit arvioivat osaavansa parhaiten COPD:n 
syyt, ei-lääkkeelliset hoidot, oireet sekä hoitoon käy-
tettävät inhaloitavat lääkevalmisteet. Sen sijaan huo-
nommin he kokivat tuntevansa COPD:n Käypä hoito 
-suosituksen ja muut kuin inhaloitavat lääkevalmis-
teet. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempi-
en tutkimusten kanssa, joiden mukaan tupakasta vie-
roituksen ja COPD:n hoitosuosituksia ei tunneta eri-

Kuva 2. Oikein ja väärin vastanneiden (n=263) osuus farmasistien osaamista mittaavissa kysymyksissä. 
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Vastaajista 136 (52 %) vastasi kyselyssä avoimeen kysymykseen Mistä COPD:ta ja COPD-
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Myös lääkehoidosta (28 %) kaivattiin lisätietoa. Lääkehoidosta vastauksissa toistui lisätiedon 

tarve COPD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeista sekä uusista 

lääkeaineista ja -valmisteista. Myös inhalaatiolaitteiden käyttö mainittiin useassa vastauksessa. 

Noin viidennes (21 %) vastaajista koki tarvitsevansa lisätietoa COPD:sta kokonaisuutena, 

esimerkiksi Käypä hoito -suosituksesta.  

Kuva 4. COPD:sta neuvonnan antamisen vaikeaksi kokeneiden farmasistien (% kysymykseen vastanneis-
ta, n=100) näkemyksiä vaikeuden syistä. 
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1) mm. lääkkeiden kalliit hinnat, jotka vievät potilaiden halun käyttää lääkkeitä ja huonontavat hoitoon sitoutumista, 
sekä aiheen arkuus 

Kuva 4. COPD:sta neuvonnan antamisen vaikeaksi kokeneiden farmasistien (% kysymykseen 

vastanneista, n=100) näkemyksiä vaikeuden syistä.  
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1) mm. lääkkeiden kalliit hinnat, jotka vievät potilaiden halun käyttää lääkkeitä ja huonontavat hoitoon sitoutumista, sekä aiheen arkuus

Kuva 3. Lisätiedon tarpeita koskevaan avoimeen kysymykseen vastanneiden raportoimat lisätiedon 
tarpeet COPD:sta (% kysymykseen vastanneista, n=136).

 1) mm. lääkeneuvonnan käytännöt ja muun terveydenhuollon toiminta

1)



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry144 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019145

tyisen hyvin (Kurko ym. 2010, Verma ym. 2012). Kurko 
ym. (2010) tutkimuksessa noin puolet suomalaisista 
farmasisteista tunsi tupakoinnin lopettamisen Käy-
pä hoito -suosituksen, ja Verna ym. (2012) tutkimuk-
sen mukaan noin puolet farmasisteista Englannissa 
oli lukenut COPD:n paikallisen hoitosuosituksen. 
Helsingin yliopiston opetusapteekeille tehdyssä ky-
selytutkimuksessa viidesosa vastanneista raportoi 
hyödyntävänsä Käypä hoito -suosituksia työssään 
päivittäin ja noin puolet viikoittain (Niittynen ym. 
2017). Farmasian opiskelijoista noin 70 prosenttia on 
raportoinut hyödyntävänsä Käypä hoito -suosituk-
sia vähintään viikoittain apteekkiharjoittelunsa ai-
kana (Pitkä ym. 2018). Vaikka näyttöön perustuvaa 
toimintaa on pyritty edistämään terveydenhuollossa 
jo pitkään, on ilmeistä, että ainakaan COPD:n Käypä 
hoito -suositus ei vielä täysimääräisesti ole jalkautu-
nut käytäntöön apteekeissa. Käypä hoito -suosituk-
set ovat hyödyllisiä työkaluja kliinisessä työssä. Eri-
tyisesti Käypä hoito -suosituksen potilaille tarkoite-
tut versiot, joissa on tiivistetyssä muodossa potilaan 
kannalta keskeinen sisältö Käypä hoito -suositukses-
ta, ovat hyviä apuvälineitä myös hoidon ohjauksessa 
ja lääkeneuvonnassa. Potilasversioita voi tarvittaes-
sa neuvontatilanteessa käydä läpi tai suositella lisä-
tiedon lähteeksi sairaudesta ja sen hoidosta. Hoidon 
ohjauksesta ja lääkeneuvonnasta toivottiin lisätietoa 
myös tässä tutkimuksessa, mikä olisi tärkeää huomi-
oida erityisesti farmasian täydennyskoulutuksessa. 

Vaikka perusasiat COPD:n hoidosta ovat farmasis-
teilla tämän tutkimuksen perusteella hyvin tiedossa, 
niin myös lisätiedon tarve on ilmeinen. COPD-osaa-
mista mitanneiden väittämäkysymysten perusteella 
farmasistit tiesivät hyvin, että COPD:n pääasiallinen 
aiheuttaja on tupakointi ja että COPD on parantu-
maton sairaus. Oikeiden vastausten määriä arvioita-
essa on huomioitava, että pelkästään arvaamalla oli 
50 prosentin todennäköisyys valita oikea vastaus. Sii-
hen nähden yllättävän pieni osuus vastaajista tiesi, 
että tupakoinnin lopettaminen pysäyttää sairauden 
etenemisen tai että COPD on Suomessa kansansai-
raus. Monet aihepiirit, esimerkiksi Käypä hoito -suo-
situs, ravitsemus, liikunta ja pahenemisvaiheet, joista 
vastaajat mainitsivat kyselyssä kaipaavansa lisätietoa, 
mainittiin kyselyn alussa itsearviointiosuudessa. Itse-
arviointimittarissa mainitut aihealueet ovatkin voi-
neet jäädä mieleen vastaukseksi avoimeen kysymyk-
seen lisätiedon tarpeesta. Aliedustettuina taas saatta-
vat olla ne aihealueet, joita ei ollut mainittu kyselyn 
itsearviointiosuudessa, sillä nämä eivät ehkä tulleet 
vastaajalle mieleen. 

Mielenkiintoista on, että ravitsemuksen mainit-
si lisätiedon tarpeena yli 40 prosenttia vastaajista 
ja liikunnan yli viidennes vastaajista. Itsearvioitua 
osaamista mittaavassa kysymyksessä 84 prosenttia 
vastaajista vastasi tuntevansa ei-lääkkeelliset hoidot 
joko hyvin tai erittäin hyvin. COPD:n Käypä hoito 
-suosituksen nouseminen lisätiedon tarpeena taas on 
täysin ymmärrettävää, sillä yli puolet (52 %) vastaa-
jista arvioi osaavansa suosituksen huonosti tai erit-
täin huonosti.  

COPD-potilaiden lääkeneuvonta ja 
sitä vaikeuttavat tekijät
Useimmin mainittuna COPD-potilaiden hoidon oh-
jausta ja lääkeneuvontaa vaikeuttavana tekijänä nousi 
esiin potilaiden ei-vastaanottavaiset asenteet. Tuo-
reen järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen (Gar-
dener ym. 2019) perusteella COPD-potilaat koke-
vat tarvitsevansa terveydenhuollon ammattilaisilta 
tukea ja lisätietoa muun muassa COPD:sta sairau-
tena yleensä, oireiden hallinnasta, lääkehoidosta ja 
terveellisistä elämäntavoista. Apua kaivataan myös 
hoidon seurantaan ja päätöksenteon tueksi omahoi-
dossa esimerkiksi oireiden pahenemisvaiheessa ja 
akuuteissa kysymyksissä, jolloin olisi tärkeää tavoit-
taa terveydenhuollon ammattilaisia matalalla kyn-
nyksellä ja helposti. Vaikka tähän järjestelmälliseen 
kirjallisuuskatsaukseen sisältyneet tutkimukset oli 
tehty muualla kuin Suomessa, voidaan olettaa, että 
tiedon ja tuen tarvetta on myös suomalaisilla COPD-
potilailla. Apteekeissa neuvotaan asiakkaita yleensä 
hyvin inhalaattoreiden käytöstä, käydään läpi hyvin 
lääkevalmisteen perustiedot (mm. annostelu, otto-
ajankohdat, enimmäisannos, vaikutusmekanismit, 
haittavaikutukset) ja keskustellaan yleisellä tasolla 
tupakoinnista (Heikkilä ym. 2018). Sen sijaan liikun-
nan merkityksestä, ravitsemukseen liittyvistä asiois-
ta, rokotuksista ja taudin pahenemisvaiheista ei aina 
keskustella. Näihin tulisi kiinnittää huomiota lääke-
neuvonnassa sekä ottaa huomioon asiakkaan yksi-
lölliset tarpeet. 

Vaikka vain muutama vastaaja raportoi kaipaavan-
sa lisätietoa vuorovaikutustaidoista, kuten neuvon-
nan käytännön toteutuksesta, niihin tulisi kiinnit-
tää huomiota farmasistien koulutuksessa. Koulutuk-
sen olisi hyvä antaa teoreettista pohjaa myös moti-
voivasta keskustelusta, jota voi hyödyntää erilaisissa 
neuvonta- ja ohjaustilanteessa. Motivoiva keskuste-
lu kannustaa potilaita hoidossa ja lisää heidän vas-
tuullisuuttaan sekä tietoisuutta terveydestään (Reh-
man ym. 2017). Onnistuessaan apteekkien farmasis-

tien neuvonnalla saadaan selviä hyötyjä niin potilaal-
le itselleen kuin yhteiskunnallisestikin (Khdour ym. 
2009, Reema ym. 2010, Hämmerlein ym. 2011, Jarab 
ym. 2012, Zhong ym. 2014, Suhaj ym. 2016, van der 
Molen ym. 2017). Esimerkiksi elämänlaadun on ha-
vaittu parantuneen ja lääkärikäyntien sekä sairaala-
hoidon tarpeen vähentyneen onnistuneen neuvon-
nan myötä.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus tavoitti kohderyhmänsä vain kohtalaises-
ti (vastausprosentti 42 % Suomen apteekkien ast-
mayhdyshenkilöistä). Vastausprosentti on kuiten-
kin yhdenmukainen aikaisemmin Suomessa tehty-
jen vastaavien sähköisten kyselyiden kanssa (Wester-
ling 2010, Sinnemäki ym. 2014). Kyselyyn vastanneet 
edustavat hyvin farmasistien sukupuoli- ja koulutus-
jakaumaa Suomen apteekeissa. Vastauksia on saatu 
hyvin myös erikokoisista apteekeista. Kysely pilotoi-
tiin ennen kyselyn lähettämistä kohderyhmään kuu-
luvilla, mikä vahvistaa tulosten luotettavuutta. Yhte-
nä kyselyn heikkoutena voidaan pitää sitä, että far-
masistien osaamisen arviointi perustui pääosin itse-
arvioon. Vastaajat voivat arvioida oman osaamisensa 
ylä- tai alakanttiin (Pennycook ym. 2017). Kyselyyn oli 
lisätty myös muutama vastaajien osaamista kartoitta-
va väittämäkysymys, joilla pyrittiin selvittämään vas-
taajien todellista osaamista.  

Kyselyn vastaajat olivat etupäässä apteekkien ast-
mayhdyshenkilöitä (75 %), joten kyselyn tulos ku-
vastaa pitkälti astmayhdyshenkilöiden näkemyksiä. 
Tietotaso COPD:sta saattaisi mahdollisesti muiden 
farmasistien keskuudessa olla heikompaa. Kaikkiin 
Suomen farmasisteihin yleistettävien tulosten saa-
miseksi olisi tarvetta jatkotutkimukselle. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Farmasistit arvioivat COPD-osaamisensa kokonai-
suudessaan hyväksi. COPD-potilaan lääkeneuvon-
taa vaikeuttaviksi tekijöiksi koetaan erityisesti ei-vas-
taanottavaiset potilaat ja vastaajien itsearvioima oma 
puutteellinen tietotaito. COPD:n Käypä hoito -suo-
situksesta ja ei-lääkkeellisestä hoidosta tarvitaan li-
säkoulutusta. Koulutuksen tulisi sisältää myös vuo-
rovaikutustaitojen kehittämistä ja antaa valmiuksia 
motivoivan keskustelun hyödyntämiseen hoidon oh-
jauksessa ja lääkeneuvonnassa.
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Introduction: It has been shown that medication 
self-management support and counselling in com-
munity pharmacies have a positive impact on COPD 
patients' knowledge, adherence, and medication out-
comes. However, there is only little evidence on phar-
macists' competence and information needs relat-
ing to COPD and its' medication. This study assessed 
pharmacists' self-reported COPD knowledge, infor-
mation needs and barriers to medication counselling 
of COPD patients in pharmacies.   

Materials and methods: An electronic survey was 
e-mailed to Finnish community pharmacies and 
their subsidiary pharmacies via the Association of 
the Finnish Pharmacies, to subsidiaries of Helsinki 
University Pharmacy and to the University Pharmacy 
of Eastern Finland, in January 2017. One pharmacist 
from each pharmacy, preferably a specialist in asth-

ma, was invited to answer. Pharmacists' knowledge 
was both self-assessed by respondents and measured 
with no/yes statements. Information needs and bar-
riers for medication counselling of COPD patients 
were asked via open-ended questions.    

Results: A total of 263 pharmacists responded (re-
sponse rate 35% of the Finnish pharmacies), of whom 
196 were specialists in asthma (response rate among 
asthma pharmacists 42%). Respondents self-assessed 
to have a good or very good knowledge about the 
causes of COPD (91%), symptoms (90%), inhaled me-
dicinal products (87%) and lifestyle treatments (84%). 
Whereas, half of the pharmacists self-assessed that 
they know well or very well the Finnish Current 
Care Guideline on COPD and non-inhaled medic-
inal products (48% and 49% respectively). Further 
information was needed about the nutrition (42%), 
medications (27%) and exacerbations (23%). Nearly all 
knew that it is not possible to recover from COPD 
and that smoking is the main cause of COPD. Around 
half of the respondents knew that quitting smoking 
stops the progression of COPD and that COPD is a 
public health issue. Of the respondents, 41 % per-
ceived counselling COPD patients as difficult, the 
top-two reasons being non-receptive patients and 
pharmacists’ inadequate COPD knowledge.

Conclusions: Pharmacists perceived that they have 
good COPD-related knowledge. However, further 
education is needed on the COPD Current Care 
Guideline and lifestyle treatments. Theoretical ed-
ucation should be accompanied with the education 
on communication skills and applying motivational 
interviewing and discussions into practice.
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TIIVISTELMÄ
Astman hoidoksi voidaan harkita biologista lääkettä, jos astma on vaikea eikä pysy hallinnassa muulla mak-
simaallisella astmalääkityksellä. Allergiabarometritutkimuksen mukaan 2,5 prosenttia astmapotilaista arvioi 
sairautensa vaikeaksi (Jantunen ym. 2018). Fimea on arvioinut, että vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastavia 
olisi Suomessa noin 1 120 henkilöä ja että vuosittain määrä lisääntyisi noin 74 henkilöllä. Yleensä biologisia 
lääkkeitä harkitaan lisälääkitykseksi tablettimuotoisen kortisonihoidon ohelle tai joskus sen sijaan. Tavoittee-
na on vähentää astman pahenemisvaiheita sekä tablettimuotoisen kortisonihoidon annostusta. Biologisilla 
lääkkeillä pyritään vähentämään oireita ja vaikuttamaan suotuisasti keuhkojen toimintaan myös keuhkojen 
toimintakokein arvioituna. Tällä hetkellä käytettävissä on omalitsumabi vaikeaan allergiseen astmaan sekä 
IL5- ja IL5R-vasta-aineet (mepolitsumabi, benralitsumabi, reslitsumabi) vaikeaan eosinofiiliseen astmaan. 
Kaikkien biologisia lääkkeitä aloittavien potilaiden hoitovaste arvioidaan lääkehoidon alussa ja sen jälkeen 
määrävälein. On katsottu myös järkeväksi keskittää hoidon arviointia, jotta lääkehoito voitaisiin aloittaa to-
dennäköisesti kaikkein eniten lääkityksestä hyötyville. Pääasialliset hoitoon liittyvät avoimet kysymykset 
koskevat optimaalista hoidon pituutta ja sitä, muuttuuko hoitovaste mahdollisen lääkkeen tauottamisen ja 
uudelleen aloittamisen yhteydessä. 

Avainsanat: omalitsumabi, mepolitsumabi, benralitsumabi, reslitsumabi, biologinen lääkehoito, astma, 
anti-IL5, anti-IgE
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Biologinen lääke
Viimeisten kahden vuoden aikana markkinoille on 
tullut kolme uutta biologista astman hoitoon tarkoi-
tettua lääkettä aiemman jo myynnissä olevan lisäk-
si. IgE-vasta-aine (immunoglobuliini-E-vasta-aine) 
omalitsumabi on ollut käytössä allergisen astman 
hoidossa jo pitkään, mutta sen ohelle on nyt saatu 
IL5 (interleukiini-5)-vasta-aineita (mepolitsumabi ja 
reslitsumabi) ja IL5R (interleukiini-5-reseptori)-vasta-
aine (benralitsumabi) (Taulukko 1; Boyman ym. 2015, 
Darveaux ym. 2015, Caminati ym. 2018, Roth-Walter 
ym. 2018). Biologinen lääke on tuotettu elävässä orga-
nismissa, ja se kohdistuu sytokiineihin, reseptoreihin 
tai muihin spesifeihin kohtiin. Tyypillisesti biologi-
nen lääke on monoklonaalinen vasta-aine tai rekom-
binanttiproteiini. Tällainen lääke voi olla liukoinen 
reseptori, joka sitoo sytokiinin ja estää sen vaikutuk-
sen, tai mutatoitu sytokiini, joka sitoutuu reseptoriin, 
mutta estää sen aktivaation (Jokiranta 2016). 

Biologisten lääkkeiden tuotantoprosessi on usein 
monivaiheinen ja vaatii erilaisia vaiheita tuotteen 
puhtauden ja laadun varmistamiseksi. Yleensä bio-
logiset lääkkeet annostellaan 2–4 viikon välein (ben-
ralitsumabi 8 viikon välein) suonensisäisesti tai ihon-
alaisina pistoksina. Biologisten lääkkeiden molekyy-
lipaino on suuri, eivätkä ne ylitä veri-aivo-estettä eikä 
niillä siten ole keskushermostovaikutuksia. Biologi-
set lääkkeet on kohdistettu solun ulkoisiin tai solun 
pinnalla oleviin rakenteisiin (Roth-Walter ym. 2018). 
Biologisten lääkkeiden eliminaatio tapahtuu muun 
muassa maksan retikuloendoteelisysteemin kautta, 
hitaasti. Biologiset lääkkeet ovat immunogeenisiä 
ja voivat aiheuttaa vasta-ainemuodostusta lääkettä 
kohtaan. 

Vaikea astma
Biologiset lääkkeet ovat astman lisälääkkeitä silloin, 
kun hoitotasapainoa ja oireiden hallintaa ei saavuteta 
muiden tavanomaisten astmalääkkeiden avulla. Ame-
rikkalainen ja eurooppalainen keuhkolääkäriyhdistys 
ovat ottaneet kantaa vaikean astman määritelmään ja 
arvioineet astman olevan vaikea silloin, kun astmaa 

ei saada hallintaan suuriannoksisesta inhalaatioste-
roidista ja toisesta astman ylläpitohoitoon tarkoite-
tusta lääkityksestä huolimatta tai jos astman hallinta 
häviää, kun hoitoannoksia vähennetään (Chung ym. 
2014). Vaikean astman määritelmän myötä on kiinni-
tetty huomiota myös astman hyvään diagnostiikkaan 
ja systemaattiseen arvioon silloin, kun harkitaan bio-
logisia lääkehoitoja. Systemaattisessa arviossa käy-
dään läpi, mihin potilaan astmadiagnoosi perustuu, 
minkälaisia potilaan oireet ovat ja ovatko ne yksin-
omaan astmaan liittyviä vai voiko oireiden taustalla 
olla myös muita syitä (Porsbjerg 2018, Kuva 1). Ta-
vanomaisia liitännäissairauksia vaikeasti oireilevalla 
astmapotilaalla ovat muun muassa krooninen rino-
sinuiitti ja bronkiektasiat (Taulukko 2). Systemaat-
tisessa arviossa tarkennetaan myös potilaan astman 
alatyyppiä eli arvioidaan, onko allergioita, eosinofili-
aa, lihavuutta ja uniapneaa astman ohella, tupakoin-
tiin liittyvää astman ja keuhkoahtaumataudin yhdis-
telmää (asthma-COPD-overlap eli ACO) tai kroonis-
ta palautumatonta obstruktiota, jossa kuitenkin ast-
man tulehduksellinen komponentti on sammunut 
tai vähäinen (Fajt ym. 2015, Israel ja Reddel 2017, Pa-
pi ym. 2018). 

Astman alatyypit voivat olla myös osin päällekkäi-
siä. Esimerkiksi eosinofiliaa tavataan usein ei-allergi-
sessa astmassa, mutta myös osalla allergista astmaa 
sairastavista on merkitsevää veren tai ysköksen eosi-
nofiliaa. Tällainen potilas voi hyötyä sekä omalitsu-
mabista että IL5-vasta-aineista. Lisäksi on huomattu, 
että submukosakerroksen eosinofiilien määrä kor-
reloi lihavien painoideksin (BMI, body mass index) 
kanssa (Desai ym. 2013). Myös ysköksen IL5-pitoisuus 
on raportoitu olevan suurempi lihavilla verrattuna 
lievästi yli- tai normaalipainoisiin. Ei kuitenkaan vie-
lä varmuudella tiedetä, onko lihavien hoitovaste pa-
rempi IL5-vasta-aineisiin kuin normaalipainoisten. 

Ennen kuin biologinen lääkehoito aloitetaan, on 
myös aiheen tarkistaa, onko potilaalla jotakin muu-
ta oireilua ylläpitävää tekijää, joka pitäisi huomioida 
hoidossa (McCracken 2017). Esimerkiksi tupakoin-
ti lisää inflammaatiota, huonontaa astmalääkkeiden 

Lääke

Aralasti

Benralitsumabi

Dectrekumabi

Dupilumabi

Glassia

Infliksimabi

Lebrikitsumabi

Ligelitsumabi

Mepolitsumabi

Omalitsumabi

Pascolitsumabi

Pitrakinra

Reslitsumabi

Tetsepelumabi

Tralokinumabi

Zemalra

Vaikutusmekanismi

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien 
elastaasia vastaan

IL5-reseptori-vasta-aine

IL13-vasta-aine

IL4-reseptori-vasta-aine

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien 
elastaasia vastaan

TNF-vasta-aine

IL13-vasta-aine

IgE-vasta-aine

IL5-vasta-aine

IgE-vasta-aine

IL4-vasta-aine

IL4-vasta-aine

IL5-vasta-aine

TSLP-vasta-aine

IL13-vasta-aine

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien 
elastaasia vastaan

Taulukko 1. Astman hoitoon tutkittuja biologisia lääkehoitoja (mukaeltu Caminati ym. 2018, Roth-Walter 
ym. 2018). Lihavoidut ovat myyntiluvallisia lääkkeitä Suomessa (benralitsumabi, mepolitsumabi, omalitsu-
mabi ja reslitsumabi astman indikaatiolla, dubilumabi atooppisen ihottuman indikaatiolla). 

Vaikutus astman pahenemisvaiheisiin

↓

↓

↓ korkean periostiinipitoisuuden ryhmässä

↓

↓

↓ rs8832 G-alleelin suhteen homotsygootit, 
rs3024585, rs3024622 ja rs4787956

↓

↓

↓ korkean periostiinipitoisuuden  
ja DPP-4-ryhmässä

↓ vähenee

Kuva 1. Vaikean astman hoidossa huomioitavia asioita ennen biologisen lääkehoidon arviota.

Ohjaa  
tupakoinnin  

lopettamiseen

Onko astmalääkitys ollut  
säännöllisesti käytössä ja  
riittävällä annostuksella?

Tarkista  
inhalaatio- 
tekniikka
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tehoa ja ylläpitää huonoa astman hoitotasapainoa 
(Kuva 1). Lisäksi tarkistetaan, että potilas on oikeas-
ti käyttänyt astmalääkkeitään, että hän on käyttänyt 
niitä riittävän suurella annoksella ja että inhalaatio-
tekniikka on ollut hyvä. 

Omalitsumabi
Omalitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen 
IgG1-vasta-aine, joka sitoutuu IgE:en ja estää sen si-
toutumista basofiileihin ja syöttösolujen IgE-resepto-
reihin ja vähentää vapaan IgE:n määrää (Normansell 
ym. 2014, Patel ja Sur 2017). Myös histamiinin vapau-
tuminen basofiileista vähenee omalitsumabihoidon 
myötä. Viimeisten kahden vuoden aikana omalitsu-
mabia onkin voitu käyttää allergisen astman ohella 
myös krooniseen idiopaattiseen nokkosihottumaan. 
Omalitsumabi vähentää astman pahenemisvaihei-
ta ja siihen liittyviä päivystyskäyntejä sekä parantaa 
keuhkojen toimintaa ja elämänlaatua (Normansell 
ym. 2014). Omalitsumabin käyttöaihe on IgE-välittei-
nen astma. Se on tarkoitettu lisälääkkeeksi vaikean, 
jatkuvan allergisen astman oirekontrollin paranta-
miseksi potilaille, joilla on ympärivuotinen allergia, 
toistuvia oireita, heikentynyt keuhkojen toiminta ja 
useita pahenemisvaiheita. Omalitsumabin annostel-
laan painon ja kokonais-IgE-pitoisuuden mukaisesti 
2–4 viikon välein ihonalaisina pistoksina. 

Mepolitsumabi
Mepolitsumabi on humanisoitu monoklonaali-
nen IgG1-vasta-aine, joka kohdistuu IL5:een. Se es-
tää IL5:n signaloinnin ja vähentää eosinofiilien tuo-
tantoa ja lyhentää eosinofiilien elinikää. Eosinofiilit 
ovat astmaan ja atopiaan liittyviä valkosoluja. IL5 on 

tärkeä eosinofiilien kasvuun ja erilaistumiseen vai-
kuttava sytokiini, joka vaikuttaa myös eosinofiilien 
kertymiseen kudoksiin, aktivaatioon ja elinaikaan. 
Mepolitsumabi vähentää veren eosinofiilien määrää, 
astman pahenemisvaiheita sekä astmaan liittyviä oi-
reita (Chupp ym. 2017, Farne ym. 2017, Caminati ym. 
2018). Astmaan tarvittavan tablettina annosteltavan 
kortisonin määrä puolittuu mepolitsumabihoidon 
aikana. Käyttöaiheena on vaikean hoitoresistentin 
eosinofiilisen astman hoito aikuisilla, nuorilla ja yli 
6-vuotiailla lapsilla. Mepolitsumabi annostellaan va-
kioannoksella 4 viikon välein ihonalaisina pistoksina. 
Toistaiseksi pistoshoito on voitu toteuttaa valvotusti 
terveydenhuollon yksiköissä. 

Mepolitsumabista tehdyssä meta-analyysissä (7 
tutkimusta ja 1131 potilasta) todettiin mepolitsuma-
bin vähentävän merkitsevästi veren ja ysköksen eosi-
nofiilien määrää, vähentävän pahenemisvaiheita (OR 
odds ratio, riskisuhde 0,30, 95%:n luottamusväli 0,13-
0,67, p= 0,004) ja vähentävän astmaan liittyviä oireita 
(AQLQ Asthma Quality of Life Questionnaire -kyse-
lyllä arvioituna) eosinofiilistä astmaa sairastavilla (Liu 
ym. 2013). Keuhkojen toimintakokeisiin ei todettu ti-
lastollisesti merkitsevää muutosta hoidon avulla täs-
sä meta-analyysissä. 

Benralitsumabi
Benralitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen 
IgG1-vasta-aine IL5-reseptorin α-alayksikköä koh-
taan. IL5-reseptoreja ilmentyy erityisesti eosinofii-
lien ja basofiilien pinnalla. Benralitsumabi lisää eo-
sinofiilien ja basofiilien apoptoosia eli ohjelmoitua 
solukuolemaa ja vähentää eosinofiilien ja basofiilien 
määrää sekä eosinofiilisen kationisen proteiinin mää-

rää ja hengitysteiden limakalvon eosinofiilien mää-
rää (Laviolette ym. 2013). Benralitsumabi vähentää 
astman pahenemisvaiheiden määrää sellaisilla ast-
maa sairastavilla potilailla, joiden veren eosinofiili-
pitoisuus on lähtötilanteessa vähintään 300 solua/
µl. Lisäksi se parantaa hiukan tilannetta keuhkojen 
toimintakokein osoitettuna (FEV1, forced expiratory 
volume in one second, uloshengityksen sekuntikapa-
siteetti). Myös päivystyskäynnit ja astmaan liittyvät 
oireet vähenivät. Benralitsumabin käyttöaihe on vai-
kea eosinofiilinen astma aikuispotilailla, silloin kun 
suuriannoksinen inhaloitava kortikosteroidi ja pit-
kävaikutteinen β2-agonisti yhdessä eivät riitä. Ben-
ralitsumabi annostellaan vakioannoksella siten, että 
kolme ensimmäistä annosta annetaan neljän viikon 
välein, ja sen jälkeen annosväli on kahdeksan viikkoa. 
Hoito toteutetaan ihonalaisina pistoksina, ja sen saa 
toistaiseksi antaa vain terveydenhuollon ammattilai-
nen. Benralitsumabin annostelua on kuitenkin kehi-
tetty ja tulevaisuudessa käyttöön odotetaan itse an-
nosteltavaa autoinjektoria. 

Benralitsumabin etuna on pidetty sitä, että sen 
vaikutus on riippumaton IL5-tasosta. Benralitsumabi 
myös sitoutuu tehokkaasti Fcγ RIIa:aan (Fc gamma 
reseptori II) ja vähentää luuytimen eosinofiilien ja ba-
sofiilien esiasteita ja vaikuttaa siten tehokkaasti anti-
inflammatorisesti. Nopea vaikutus on myös osoitettu 
sekä eosinofilian tasolla että kliinisen tehon tasolla, 
kun on raportoitu yhden päivystyskäynnin yhteydes-
sä annettavan benralitsumabiannoksen vähentävän 
sekä pahenemisvaiheiden esiintyvyyttä että niiden 
vaikeusastetta (Laviolette ym. 2013, Nowak ym. 2015 ).

Reslitsumabi
Reslitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen IL5-
vasta-aine. Myös reslitsumabi sitoutuu IL5:een ja es-
tää sen sitoutumisen reseptoriinsa ja sen myötä estää 
IL5:n vaikutuksen. Reslitsumabi estää eosinofiilien 
kypsymistä, erilaistumista, kudoksiin siirtymistä ja 
aktivaatiota. Reslitsumabi vähentää veren ja yskös-
ten eosinofiilien määrää. Kliinisesti reslitsumabi vä-
hentää astman pahenemisvaiheita, astmaan liittyviä 
oireita ja paransi hiukan keuhkojen toimintakokei-
den tuloksia (FEV1, forced expiratory volume in one 
second, uloshengityksen sekuntikapasiteetti) (Ma-
selli ym. 2016, Castro ym. 2011). Reslitsumabin on 
raportoitu parantavan FEV1-arvoa (prebronkodila-
taatiovaiheessa) +0,125 ml. Reslitsumabin käyttöai-
heena on vaikea eosinofiilinen astma aikuispotilail-
la silloin, kun suuriannoksinen inhaloitava kortisoni 
yhdessä toisen astman ylläpitohoitolääkkeen kanssa 

ei riitä oireiden hallintaan. Reslitsumabi annostel-
laan painon mukaisina annoksina suonensisäisesti 
neljän viikon välein. 

IL5-vasta-aineiden ja IL5-Rα -vasta-aineen sivuvai-
kutukset ovat samankaltaisia. Pistoskohdan paikal-
lisreaktiot, nielutulehdus ja päänsärky ovat yleisiä. 
Nokkosihottuma ja anafylaktinen reaktio ovat mah-
dollisia. Ylähengitystieinfektiot ovat yleisiä ja rapor-
toituja, mutta niitä esiintyi yleisesti myös tutkimus-
ten lumehoitoryhmissä. Esimerkiksi benralitsumabia 
saaneilla ylähengitysteiden virusinfektioita esiintyi 
15–16 prosentilla hoitoryhmistä ja 14–15 prosentilla 
lumeryhmistä (Busse ym. 2019). Keuhkokuumeen 
esiintyvyys yleisesti (virus- ja bakteerikeuhkokuu-
meet yhteensä) ja bakteerikeuhkokuumeen esiinty-
vyys oli vähäisempi kuin 1 prosenttia sekä hoito- että 
lumeryhmässä. Eosinofiilit ovat tärkeitä loisinfekti-
oilta puolustautuessa, mutta sellaisia ei ole raportoitu 
esim. benralitsumabin kohdalla.  Noin 10 prosentille 
benralitsumabihoitoa saaneista on kuvattu kehitty-
neen vasta-aineita lääkkeelle, mutta nämä eivät ole 
liittyneet yliherkkyysreaktioihin eikä ole vaikuttanut 
hoitovasteeseen. 

Mepolitsumabin, benralitsumabin ja 
reslitsumabin vertailu
Suoria vertailuja lääkkeistä ei ole julkaistu, mut-
ta epäsuora vertailu mepolitsumabista, benralitsu-
mabista ja reslitsumabista löytyy. Epäsuorassa ver-
tailussa on arvioitu yhdentoista anti-IL5-hoitotut-
kimuksen tehoa, ja siinä todettiin kaikkien näiden 
lääkkeiden vähentävän sekä kliinisesti että tilastol-
lisesti merkitsevästi pahenemisvaiheita ja paranta-
van astman hallintaa lumehoitoon verrattuna kaikis-
sa eosinofilian alaryhmissä (Busse, Chupp ym. 2018). 
Kyseisessä vertailussa mepolitsumabi vähensi pahe-
nemisvaiheita 34–45 prosenttia verrattuna benralit-
sumabiin ja 45 prosenttia verrattuna reslitsumabiin. 
Mepolitsumabi paransi myös astman hallintaa verrat-
tuna benralitsumabiin tai reslitsumabiin. Benralitsu-
mabi sen sijaan paransi keuhkojen toimintakokeiden 
tuloksia reslitsumabiin verrattuna silloin, kun veren 
eosinofiilipitoisuus ennen hoitoa oli vähintään 400 
solua/µl. Tässä epäsuorassa vertailussa arvioitiin me-
politsumabin vähentävän pahenemisvaiheita tehok-
kaammin vastaavilla eosinofiilitasoilla. Tulokseen on 
suhtauduttava varoen, vaikka vertailut pyrittiin teke-
mään vastaavilla eosinofiilitasoilla. Anti-IL5-hoidot 
ovat keskenään samalla tavalla terapeuttisesti vastaa-
va ryhmä kuin inhalaatiosteroidit. Benralitsumabi on 
reseptorin vasta-aine ja siten molekyylitasolla ero-

Taulukko 2. Vaikean astman liitännäissairauksia sekä oireiden ja hoidon arvioinnissa huomioitavia seikkoja.

• Krooninen rinosinuiitti ja nenäpolyypit
• Allerginen rinokonjunktiviitti
• Keuhkoahtaumatauti
• Toiminnalliset hengityshäiriöt
• VCD (toiminnallinen äänihuulisalpaus)
• Obstruktiivinen uniapnea
• Lihavuus
• Gastro-esofageaalinen refluksi
• Bronkiektasiat
• ABPA (allerginen bronkopulmonaalinen 

aspergilloosi)
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Biopharmaceuticals in 
treatment of asthma
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Biological drug treatments in asthma can be consid-
ered when asthma remains uncontrolled with other 
maximal asthma medication. According to Allergy 
Barometer study only 2.5% of asthma patients consid-
ered their disease severe (Jantunen et al. 2018). Fimea 
has estimated that number of patients with severe 
eosinophilic asthma is around 1120 in Finland with 
an annual increase of 74 patients. 

Mostly biopharmaceuticals are considered in ad-
dition to orally administered glucocorticoids and 
sometimes even instead of them. With biological 
treatments asthma exacerbation rate and need for 
glucocorticoids can be reduced with beneficial im-
pacts on asthma control and lung function. At the 
moment, omalizumab (for severe allergic asthma) 
and anti-IL5- and anti-IL5R-therapies (mepolizum-
ab, benralizumab and reslizumab for severe eosin-
ophilic asthma) are available. All the patients with 
new biological therapies undergo an evaluation pe-
riod when starting the treatment. If no response is 
detected the treatment is not continued. Also when 
continuing the treatment the response is evaluated 
periodically. Biological treatments are costly and it is 
appropriate to select the patients that will most ben-
efit of the therapy. The main questions in association 
with biopharmaceuticals are the optimal length of 
the treatment and whether the effect will change if 
the medication is ceased and restarted.

Key words: omalizumab, mepolizumab, benralizum-
ab, reslizumab, biopharmaceuticals, biological drug 
treatment, asthma, anti-IL5, anti-IgE

aa selkeämmin mepolitsumabista ja reslitsumabista. 
Olemme itse myös arvioineet biologisia lääkehoito-
ja saaneiden tuloksia HUS:ssa; tulokset ovat rapor-
tointivaiheessa. 

Dubilumabi ja tralokinumabi
Dubilumabi on ihonalaisina pistoksina annostelta-
va IL4-reseptorin alfa-ketjuun kohdistuva biologinen 
lääke, joka estää sekä IL4:n että IL13:n vaikutuksen ja 
joka on hyväksytty atooppisen ihottuman hoitoon. 
Lääkettä on tutkittu myös astmaan. Dubilumabin 
käyttöä astmassa koskevassa meta-analyysissä ana-
lysoitiin neljän satunnaistetun kontrolloidun tut-
kimuksen tuloksia, ja sen mukaan vaikean astman 
pahenemisvaiheet vähenivät merkitsevästi lumee-
seen verrattuna (RR relative risk, suhteellinen riski 
0,44, 95%:n luottamusväli 0,12-0,17) (Zayed ym. 2018). 
Haittavaikutusten ilmeneminen ei eronnut hoito-
ryhmien välillä vakavien haittavaikutusten, lääke-
hoidon tauottamiseen johtaneiden haittojen osalta, 
ylähengitystieinfektioiden, akuuttien keuhkoputken 
tulehdusten tai influenssan osalta. Sen sijaan hoito-
ryhmässä oli enemmän pistoskohdan reaktioita lu-
meeseen verrattuna (RR 1,91; 95 %:n luottamusväli 
1,41-2,59). Dubilumabia on äskettäin hyväksytty
astman hoitoon Euroopassa. 

Tralokinumabi on ihonalaisina pistoksina annos-
teltava IL13-vasta-aine, jota on myös tutkittu vaikean, 
ei-hallinnassa olevan astman hoitoon 12–75-vuotiail-
la, joilla on muuna astmalääkityksenä ollut käytössä 
>500 µg/vrk flutikasonia tai vastaavaa ja pitkävaikut-
teinen β2-agonisti mutta ei tablettimuotoista korti-
sonia. Koko aineistossa astman pahenemisvaiheiden 
määrä ei eronnut hoitoryhmissä. Kuitenkin ensim-
mäisessä tutkimuksessa niillä potilailla, joiden ulos-
hengityksen typpioksidi (NO) oli koholla, pahenemis-
vaiheet vähenivät 44 prosenttia tralokinumabilla hoi-
detuille lumeeseen verrattuna. Jatkotutkimuksessa 
tätä eroa ei kuitenkaan enää havaittu (Russell ym. 
2018, Panettieri ym. 2018). Tralokinumabi ei ole klii-
nisessä käytössä vaikean astman hoitoon.

LOPUKSI
Biologisia lääkkeitä käytetään astman lisälääkkeinä 
silloin, kun hoitotasapainoa ja oireiden hallintaa ei 
saavuteta muiden tavanomaisten astmalääkkeiden 
avulla. Todennäköisesti lähivuosina biologisia lääke-
hoitoja astman vuoksi tarvitsevien määrä on pieni. 
Apteekeissa vuonna 2016 toteutetussa allergia- ja ast-
malääkkeitä ostaneille kohdistetussa kyselyssä vain 
2,5 prosenttia astmaa sairastavista itse piti sairauttaan 

vaikeana (Jantunen ym. 2018). Fimean arvion mukaan 
tarve biologisille lääkkeille on tätäkin pienempi; hei-
dän mukaansa vaikeaa eosinofiilista astmaa sairas-
tavia aikuisia olisin noin 1 120 ja vuosittain määrä 
lisääntyisi noin 74 potilaalla (Terveydenhuollon pal-
veluvalikoiman neuvoston perustelumuistio 2018). 

Yleensä biologisia lääkehoitoja harkitaan poti-
laille joko pieniannoksisen tablettimuotoisen kor-
tisonihoidon ohelle tai joskus sen sijaan. Biologisil-
la lääkkeillä voidaan vähentää pahenemisvaiheita, 
kortisonin tarvetta sekä parantaa astman hallintaa 
ja keuhkojen toimintakokeiden tuloksia. Tällä het-
kellä käytössä olevia biologisia lääkkeitä ovat oma-
litsumabi (vaikean allergisen astman hoitoon) sekä 
anti-IL5/IL5R-lääkkeet (mepolitsumabi, benralitsu-
mabi ja reslitsumabi, jotka ovat vaikean eosinofiili-
sen astman hoitoon). 

Kaikkien biologisten lääkkeiden aloituksen yh-
teydessä lyhyen hoitojakson (3–6 kk) jälkeen arvioi-
daan hoitovastetta aloitetulle lääkkeelle. Jos potilas 
ei merkitsevästi hyödy uudesta aloitetusta lääkkeestä, 
se lopetetaan. Jos hoito on hyödyttänyt, pahenemis-
vaiheet ja oireet ovat vähentyneet, suunnitellaan jat-
kohoito. Myös jatkohoidon yhteydessä säännöllisin 
väliajoin arvioidaan hoitovastetta, mahdollisia hoi-
dosta aiheutuneita sivuvaikutuksia sekä jatkohoidon 
tarvetta. Biologiset lääkkeet ovat kalliita, ja on tarkoi-
tuksenmukaista pyrkiä etukäteen mahdollisimman 
hyvin seulomaan esiin ne potilaat, jotka todennäköi-
sesti hyötyvät hoidosta. Suurimmat kysymykset ast-
man biologisten lääkehoitojen yhteydessä toistaiseksi 
ovat tarvittavan ja potilasta todennäköisesti hyödyt-
tävän lääkehoidon pituus sekä se, onko hoitovaste 
yhtä hyvä, jos hoidossa pidetään taukoa ja jos se sit-
ten tauon jälkeen aloitetaan uudelleen.
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TIIVISTELMÄ
Ympäristön mikrobit vaikuttavat monella tavalla ihmisten terveyteen. Runsaan mikrobialtistumisen on ha-
vaittu olevan yhteydessä vähäisempään astmaan ja allergisiin sairauksiin. Tämä on havaittu erityisesti var-
haislapsuudessa, jolloin muun muassa maatiloilla tapahtuvan runsaan mikrobialtistumisen on havaittu suo-
jaavan allergisilta sairauksilta. Aikuisten altistumista ympäristömikrobeille ja sen yhteyttä allergisiin saira-
uksiin on tutkittu vähemmän.

Tämä työ on osa ECRHS II (European Community Respiratory Health Survey) tutkimuskokonaisuutta, 
jossa tutkittiin astman, allergisten sairauksien ja keuhkojen alentuneen toiminnan yleisyyttä Euroopassa. 
Tämä tutkimus on tapaus-verrokki-tutkimus, jonka aineistosta puolet on astmaatikkoja ja puolet kontrol-
leja. Mikrobialtistumista tutkittiin kotoa kerättyjen sänkypölynäytteiden avulla analysoiden mikrobistoa ja 
niiden määrää useilla eri menetelmillä; qPCR (kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio), kaasukromatogra-
fiamassaspetrometria (GC-MS/MS; muramiinihappo, 3-hydroksirasvahapot, ergosteroli) ja DGGE (denatu-
roiva gradienttigeelielektroforeesi). 

Mikrobialtistumisessa havaittiin eroja eri puolilla Eurooppaa: altistuminen oli suurempaa Euroopan etelä- 
ja keskiosissa ja pienempää pohjoisessa. Grampositiivisia bakteereja kuvaava muramiinihappo oli tilastollisesti 
merkitsevästi yhteydessä vähäisempään astman esiintyvyyteen. Tämä yhteys oli erityisen voimakas Pohjois-
Euroopassa, missä kuitenkin muramiinihappopitoisuudet olivat yleisesti pienempiä kuin Etelä-Euroopassa. 
Myös Clostridium klusteri XI –ryhmällä havaittiin suojavaikutus eli kyseistä bakteeriryhmää esiintyi enem-
män kontrollien kuin astmaatikkojen kodeissa. 

Urbaanin aikuisväestön ympäristömikrobeille altistumisessa on eroja eri puolilla Eurooppaa. Tässä tut-
kimuksessa havaittiin erityisesti erilaisten grampositiivisiin bakteereihin kuuluvien bakteeriryhmien suo-
jaavan astmalta. Mikrobialtistumista ja sen yhteyttä astmaan ja allergisiin sairauksiin on tutkittu erityises-
ti lapsilla, mutta tämän tutkimuksen perusteella myös aikuisiällä tapahtuvalla altistumisella voi olla yhteys 
näihin sairauksiin.  

Avainsanat: Astma, atopia, bakteerit, sienet, mikrobialtistuminen
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JOHDANTO
Ympäristön mikrobeille altistumisella on varsin mo-
nenlaisia vaikutuksia ihmiselle. Vaikutukset voivat 
olla terveyden kannalta haitallisia, mutta toisaalta 
myös hyödyllisiä.  Esimerkiksi altistuminen raken-
nusten kosteusvauriolle on havaittu olevan yhteydes-
sä lisääntyneisiin astmaoireisiin, jopa uuden astman 
kehittymiseen, ja tämän uskotaan liittyvän erityises-
ti kosteusvauriomikrobeille altistumiseen (Mendell 
ym. 2011). Toisaalta määrällisesti runsaan sekä mo-
nimuotoisen mikrobialtistumisen on havaittu suo-
jaavan astmalta ja allergisilta sairauksilta. Useat tut-
kimukset ovat havainneet, että lapsilla, jotka elävät 
maatiloilla tai ovat päivittäin tekemisissä lemmikki-
eläinten kanssa, on muita lapsia pienempi riski sai-
rastua astmaan ja allergisiin sairauksiin (Mutius & 
Vercelli 2010, Ege ym. 2011).  

Astma on lisääntynyt runsaasti viimeisinä vuosi-
kymmeninä erityisesti länsimaissa. Samaan aikaan 
tapahtunut urbanisoituminen ja teollistuminen ovat 
muokanneet ympäristömme mikrobistoa dramaat-
tisesti. Nykyään Suomessa astmaa sairastaa noin 10 
prosenttia väestöstä ja maailmanlaajuisesti astmasta 
kärsii jopa 300 miljoonaa ihmistä (Masoli ym 2004, 
Asher & Pearce 2014). Astma on monimuotoinen sai-
raus, eikä kaikkia astmaan tai sen puhkeamiseen liit-
tyviä tekijöitä vielä tunneta täysin. Ympäristön är-
sykkeillä on vaikutus astmaan, lisääntyvän astman 
uskotaan liittyvän mm. vähentyneeseen mikrobial-
tistumiseen (Dannemiller ym 2014, Wood ym 2014, 
Stein ym 2016).  

Hygieniahypoteesin mukaan vähentynyt altistu-
minen ympäristön altisteille vähentää immuunipuo-
lustuksen harjaantumista taudinaiheuttajia vastaan 
ja täten altistaa sairauksien synnylle. Hypoteesi on 
esitetty jo 1970-luvulla (Gerrard ym. 1976), jolloin 
tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin IgE-tasoja kah-
dessa ryhmässä; alkeellisimmissa oloissa elävien Me-
tis-intiaanien ja puhtaammissa oloissa elävän valkoi-
sen väestön välillä. Tällöin tulos oli, että atooppiset 
sairaudet ovat hinta, jonka puhtaammin elävä ryh-
mä maksaa siitä, etteivät he kohtaa runsasta määrää 
mikrobeja. Sittemmin hygieniahypoteesia on testattu 
useissa tutkimuksissa ja sen viestiä on myös hieman 
muokattu. Maatilaympäristössä kasvaneilla lapsilla 
on havaittu astman ja allergisten sairauksien olevan 
muuta väestöä vähäisempää. Samalla maatilaympä-
ristöissä on mitattu korkeampia mikrobipitoisuuk-
sia. Aluksi gramnegatiivisten bakteerien endotoksii-
nin uskottiin suojaavan astmalta ja atooppisilta saira-
uksilta (Braun-Fahrländer ym. 2002), joskin nykyään 

runsaan altistumisen tiedetään olevan myös työtur-
vallisuusriski. Myöhemmin myös muiden ympäris-
tömikrobien ja erityisesti runsas altistuminen maa-
tilojen mikrobeille on havaittu olevan suojaavassa yh-
teydessä näihin sairauksiin (Ege ym 2011, Valkonen 
ym 2015). Lisäksi myös mikrobiston monimuotoisuu-
della eli diversiteetillä on havaittu olevan merkitystä, 
eli diversiteetiltään rikkaampi mikrobisto vaikuttaa 
terveyteemme positiivisesti (Ege ym. 2011).  Suurim-
massa osassa julkaistuja tutkimuksia on tarkasteltu 
erityisesti lasten mikrobialtistumisen yhteyttä ast-
maan ja allergisiin sairauksiin, sillä immuunijärjes-
telmä kehittyy erityisesti varhaislapsuudessa (Ried-
ler ym 2001, Braun-Fahrländer ym 2002). Aikuisten 
ympäristömikrobeille altistumista ja yhteyttä näihin 
sairauksiin on tutkittu vähemmän. 

ECRHS (European Community Respiratory 
Health Survey) on laaja eurooppalainen tutkimus-
kokonaisuus, jossa on selvitetty aikuisten altistumista 
ympäristömikrobeille ja sen yhteyttä astmaan ja ato-
piaan. Tutkimus on Euroopan komission rahoitta-
ma. Tässä julkaisussa esitetyn tutkimuksen aineisto 
koostuu noin 400 aikuisesta, joiden altistumista oli 
mitattu kotoa kerättyjen pölynäytteiden avulla. Tut-
kimus on poikkileikkaustutkimus, jossa on tapaus-
verrokki–asetelma. Puolet henkilöistä oli astmaatik-
koja ja puolet kontrolleja. Tutkittavilta henkilöiltä oli 
kerätty lisäksi runsaasti tietoa kyselyiden avulla sekä 
altistumisesta että terveydestä ja mm. mitattu veren 
seerumista IgE-vasta-ainepitoisuuksia erilaisille ym-
päristöaltisteille. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuisten 
altistumista ympäristömikrobeille eri puolilla Eu-
rooppaa sekä altistumisen mahdollista yhteyttä ast-
maan, atopiaan ja keuhkojen toimintaan. Tulokset 
on julkaistu kahdessa tieteellisessä vertaisarvioidus-
sa lehdessä (Pekkanen ym. 2018, Valkonen ym. 2018), 
joissa on kuvattu laajemmin ja yksityiskohtaisemmin 
aineisto, sen käsittely sekä tulokset.   

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuksissa käytettiin aineistona ECRHS II (Euro-
pean Community Respiratory Health Survey) tutki-
muksessa kerättyä dataa. ECRHS on eurooppalainen 
monikeskustutkimus, jonka tavoitteita on ollut sel-
vittää muun muassa astman, allergisten sairauksien 
ja matalien keuhkofunktioiden yleisyyttä sekä näihin 
liittyviä ympäristötekijöitä eri puolilla Eurooppaa. 
Koko tutkimuskokonaisuuden verkkosivut löytyvät 
osoitteesta http://www.ecrhs.org/. Tässä julkaisus-
sa kuvattu työ on tapaus-verrokki–asetelmassa tehty 

tutkimus, missä noin 200 astmaatikon ja 200 kont-
rollihenkilön mikrobialtistumista on tutkittu kotoa 
kerättyjen sänkypölynäytteiden avulla. Tutkittavat 
henkilöt olivat 29–55-vuotiaita aikuisia 14 tutkimus-
keskuksesta, jotka sijaitsivat seitsemässä maassa eri 
puolilla Eurooppaa (Kuva 1). Tutkittaville henki-
löille oli tehty kyselytutkimuksia, joissa selvitettiin 
mm. heidän terveydentilaansa, altistumistaan mm. 
eri ympäristömikrobeille sekä elintapojaan. Lisäksi 
henkilöiltä oli mitattu heidän keuhkojensa toimin-
taa. Atopia määritettiin veren seerumista tehtyjen 
IgE-vasta-aineiden perusteella. Kokonais-IgE-pitoi-
suuden lisäksi määritettiin spesifiset IgE:t pölypun-
kille, timoteille, kissalle ja Cladosporium-homeelle. 

Kodeista kerätyistä pölynäytteistä analysoitiin 
mikrobistoa laajasti erilaisilla menetelmillä. qPCR-
menetelmällä (kvantitatiivinen polymeraasiketjure-
aktio) mitattiin sisäympäristössä yleisesti tavatta-
via tai aiemmissa tutkimuksissa astmaan yhteydessä 

olleita mikrobeja, joita olivat Alternaria alternata, 
Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioi-
des, Cladosporium herbarum, Cladosporium spha-
erospermum, Trichoderma viride/atroviride/konin-
gii, Mycobacterium spp., Streptomyces spp., ja Pe-
nicillium/ Aspergillus/ Paecilomyces variotii -ryhmä. 
Kaasukromatografi-massaspetrometri (GC-MS/MS) 
tekniikan avulla analysoitiin mikrobien kemialli-
sia markkereita; grampositiivisten bakteerien ko-
konaispitoisuutta (muramiinihappo), gramnegatii-
visten bakteerien kokonaispitoisuutta (3-hydrok-
sirasvahapot) sekä sienipitoisuutta (ergosteroli). 
Lisäksi astmaan ja atopiaan yhteydessä olevia mik-
robiryhmiä etsittiin DGGE-menetelmän (denatu-
roiva gradienttigeelielektroforeesi) avulla. Edellä 
mainittuihin terveysmuuttujiin yhteydessä olleil-
le mikrobeille kehitettiin vielä qPCR-sovellukset, 
jolloin altistumista näille mikrobiryhmille voitiin 
mitata kvantitatiivisesti.

Kuva 1. Tutkittavia henkilöitä ja heihin liittyvää aineistoa kerättiin 14:sta ECRHS II tutkimuksen keskuksesta.
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TULOKSET
Astmaatikoilla havaittiin kontrolleja enemmän mm. 
atopiaa ja keuhkojen hyperaktiivisuutta, mutta esi-
merkiksi tupakointi oli molemmissa ryhmissä lähes 
yhtä yleistä. 

Mikrobipitoisuuksissa havaittiin jonkin verran 
maantieteellistä vaihtelua. Erityisesti grampositiivis-
ten bakteerien määrää kuvaavan muramiinihapon pi-
toisuudet olivat pienempiä Pohjois-Euroopassa kuin 
Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa. Samalla ha-
vaittiin myös tilastollisesti merkitsevä yhteys mura-
miinihapon ja vähäisemmän astman välillä erityisesti 
Pohjois-Euroopassa, eli siellä missä mikrobien pitoi-
suudet olivat pienempiä. Muramiinihapolla havait-
tiin myös viitteellinen yhteys vähäisempään atopiaan. 
Joillain sieniryhmillä taas, esimerkiksi Trichoderma 
viride homeella, havaittiin tilastollisesti merkitsevä 
yhteys lisääntyneeseen atopiaan. 

DGGE-menetelmän avulla kartoitettiin, löyde-
täänkö uusia mikrobeja, jotka ovat yhteydessä ast-
maan tai atopiaan. DGGE-geelin vyöhykkeet analy-
soitiin terveysmuuttujia vastaan ja ne vyöhykkeet, 
joilla havaittiin yhteys astmaan tai atopiaan tunnis-
tettiin sekvensoimalla. Tämän perusteella kehitet-
tiin qPCR-sovellukset neljälle uudelle bakteeriryh-
mälle: Corynebacterineae/ Pseudonocardianeae -ryh-
mä, Corynebacterium amycolatum -klusteri, Clostri-
dium klusteri XI sekä Staphylococcus suvun bakteerit. 

Kun näiden ryhmien kvantitatiivisten analyysien 
tuloksia analysoitiin, havaittiin, että erityisesti Clost-
ridium klusteri XI oli yhteydessä vähäisempään ast-
maan koko aineistossa. Klostridien yhteys astmaan 
oli samanlainen kaikkialla Euroopassa, eli maantie-
teellistä vaihtelua ei havaittu samalla tavalla kuin mo-
nilla muilla tutkituilla mikrobeilla. Lisäksi Coryne-
bacterineae/ Pseudonocardianeae -ryhmällä havaittiin 
yhteys vähäisempään atopiaan. 

POHDINTA 
Sisäympäristössä tapahtuva mikrobialtistuminen 
oli erilaista eri puolilla Eurooppaa, eli myös maan-
tieteellinen sijainti vaikuttaa, mille mikrobeille ja 
miten paljon altistumme. Tämä havainto on tehty 
aiemmin myös muissa tutkimuksissa (Tischer ym. 
2015). Tämän tutkimuksen mukaan runsaampi al-
tistuminen erityisesti grampositiivisille bakteereil-
le on yhteydessä vähäisempään astmaan ja atopiaan. 
Erityisen voimakas suojaava vaikutus havaittiin Poh-
jois-Euroopassa, missä bakteeritasot olivat kuitenkin 
alempia suhteessa muuhun Eurooppaan. Matalam-
mat bakteeritasot voivat selittyä mm. vuodenajoilla, 

sillä pohjoisessa lumipeite talvella vähentää maape-
rän mikrobien kulkeutumista ulkoa sisätiloihin. Li-
säksi sisäympäristön mikrobipitoisuuksiin vaikutta-
vat useat muut tekijät, kuten ilmanvaihto, lasten ja 
lemmikkien määrä.

Muramiinihappo kuvaa yleisellä tasolla gramposi-
tiivisten bakteereiden määrää, jolloin saadaan kuvaa 
kokonaisaltistumisesta. Grampositiivisten bakteerien 
lähde sisäympäristössä on usein ihminen itse. Ihmi-
sen iholta on löydetty runsaasti eri grampositiivisiin 
bakteereihin kuuluvia bakteereita, kuten Actinobac-
teria tai Firmicutes pääjaksojen bakteereja. Aiemmis-
sa tutkimuksissa grampositiivisten bakteerien määrää 
kuvaavan muramiinihapon pitoisuuksien on havaittu 
olevan maatilojen lapsilla korkeampia verrattuna mui-
hin lapsiin (van Strien ym. 2004). Tässä tutkimuksessa 
grampositiivisia bakteereja kuvaavan muramiinihapon 
pitoisuudet olivat matalampia pohjoisessa kuin eteläs-
sä.  Samanlaista havaintoa ei tehty esimerkiksi klost-
rideilla. Molemmilla näillä bakteeriryhmillä havaittiin 
kuitenkin yhteys vähäisempään astmaan.

Tutkimukseen osallistuneen keskukset olivat 
eri puolilla Eurooppaa. Tutkimus kattaa siis erilai-
sia maantieteellisiä alueita ja ilmasto-olosuhteita. 
Kaikki tutkimuskohteet olivat pääasiassa urbaanis-
ta ympäristöstä, joten tulokset kuvaavat pääasiassa 
eurooppalaisissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvaa 
mikrobialtistumista. Täten tuloksia ei voida suoraan 
verrata esim. maatiloilla tai maaseudulla tapahtuvaan 
altistumiseen.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Löydöksemme osoittavat, että erilaisille ympäristö-
mikrobeille, tämän tutkimuksen perusteella erityi-
sesti bakteereille, altistumisella voi olla yhteys ast-
maan ja allergisiin sairauksiin myös aikuisiässä. Tä-
mä tutkimus on laaja poikkileikkaustutkimus, jossa 
on analysoitu näytteitä eri puolilta Eurooppaa. Ha-
vaitsimme, että eri maantieteellisillä alueilla on ha-
vaittavissa eroja mikrobialtistumisessa. Vaikutukset 
olivat voimakkaampia alueilla, missä altistumisen ta-
sot olivat yleisesti matalampia. Tutkimus on poikki-
leikkaustutkimus, joten mikrobien ja sairauksien syy-
seuraus-suhdetta ja sen suuntaa on haastavaa arvi-
oida. Jatkossa tarvitsemme edelleen lisää tietoa sekä 
lasten että aikuisten ympäristömikrobeille altistumi-
sesta. Mikrobialtistumisen ja allergisten sairauksien 
yhteyden selvittäminen on askel kohti näiden syy-
yhteyksien ymmärtämistä ja sairauksien ehkäisyä. 
Tulevaisuudessa tämä voi johtaa jopa elinympäris-
tön muokkaamiseen terveyttä edistävään suuntaan.
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Exposure to environmental microbes may impact on 
human health in different ways, harmfully or ben-
eficially.  Recent studies have observed a relation-
ship between indoor dampness and mold and asth-
ma exacerbation. However, in some studies exposure 
to environmental microbes has been shown to pro-
tect people from developing asthma and atopy. The 
characteristics of environmental microbiota that de-
termine if exposure results in adverse or protective 
health effects are still largely unknown. 

In this study we were investigating indoor micro-
bial exposure in homes of asthmatic and non-asth-
matic adults in different European countries. We 
saw that effects of exposure to microbes on asthma 
and atopy may be different in different geographic 
regions.  Beneficial effects of higher bacterial levels 
in house dust samples were observed. This was not 
seen with fungal levels.   Specifically muramic acid, 
cell wall component of Gram-positive bacteria, levels 
were associated with lower risk of asthma. Also level 
of Clostridium cluster XI was independently associ-
ated with a lower risk of prevalent asthma. 

Results suggest the importance of environmental 
bacteria also in adult asthma, but need to be con-
firmed in future studies

Keywords: Asthma, atopy, bacteria, fungi,  
microbial exposure

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia 
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TIIVISTELMÄ 
Astman lääkehoidon onnistumisessa ja hoitotasapainon saavuttamisessa keskeisiä tekijöitä ovat oikea lääk-
keenottotekniikka, inhalaattorilaitteen hallinta sekä sitoutuminen säännölliseen lääkitykseen. Inhaloitavat 
lääkkeet ovat astman hoidon kulmakivi. Lääkkeenottotekniikan perusteellinen ohjaus on tärkeää, mutta ei 
yksin riitä. Tukea ja ohjausta tarvitaan myös säännöllisen omahoidon toteuttamiseen ja hoitomotivaation 
ylläpitoon.

Valtaosa astmaa sairastavista ottaa lääkettä väärin tai liian pienellä annoksella. Hyvä inhalaatiotekniikka 
edellyttää motivaation lisäksi riittäviä kognitiivisia ja motorisia taitoja. Suuri osa virheistä on toistuvia, ja nii-
tä esiintyy myös pitkään lääkettä käyttäneillä. Väärä tekniikka tai heikko sitoutuminen lääkkeenottoon vai-
kuttavat heikentävästi sairauden hoitotasapainoon. 

Terveydenhuollosta saatu tuki ja palvelujen saatavuus vaikuttavat keskeisesti hoitoon sitoutumiseen. Sään-
nölliselle ohjaukselle on kiistaton tarve. Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan tässä artikkelissa erilaisia verkon 
kautta toteutettuja palveluja tai palvelukanavia sekä puhelimen kautta käytettäviä mobiilipalveluja kuten 
mobiilisovelluksia tai multimediapalveluita. Kasvokkain tapahtuvan ohjauksen ohessa sähköisillä palveluilla 
on saatu hyviä tuloksia astman hoidon ohjauksessa. Niiden avulla voidaan kohdentaa ja räätälöidä ohjausta 
henkilökohtaiseksi kohtuullisilla kustannuksilla. Sähköisten kanavien kautta voidaan saavuttaa myös hen-
kilöitä, jotka eivät muutoin käytä terveydenhuollon palveluja aktiivisesti tai joita on vaikea tavoittaa ja saada 
sitoutettua hoitoon. 

Sähköisten verkko- ja mobiilipalvelujen hyödyistä on jo jonkin verran näyttöä, mutta myös kritiikkiä nii-
den toimivuudesta ja vaikutuksista on esitetty. Sähköisissä palveluissa on varmasti potentiaalia myös ast-
man lääkehoidon ja hoitomotivaation tukemisessa. Lisää innovaatioita, kehittämistä ja toimivia ratkaisuja 
kuitenkin tarvitaan, kuten myös tutkimusnäyttöä vaikutuksista hoitotasapainoon ja hoitoon sitoutumiseen.

Avainsanat: astma, lääkehoito, neuvonta, itsehoito, motivaatio, sähköiset terveyspalvelut 



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry170 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019171

JOHDANTO
Astma on krooninen sairaus, jonka hoidon kulma-
kivenä ovat inhaloitavat lääkkeet. Hoitavat kortiso-
nipohjaiset lääkkeet hillitsevät astmatulehdusta ja 
ovat astman perushoitoa. Lisäksi käytetään keuhko-
putkia laajentavia inhaloitavia lääkkeitä, joita käyte-
tään tarvittaessa hengityksen ahtautuessa (Allergia-, 
iho- ja astmaliitto 2019.) Lääkehoidon onnistumises-
sa ja astman hoitotasapainon saavuttamisessa oleel-
lisia riittävien annosmäärien ohella ovat oikea inha-
laatiotekniikka ja hoitoon sitoutuminen. (Sadowski 
ym. 2015, Ruud ym. 2018, Usmani ym. 2018.) Kuiten-
kin vain noin puolet astmaa sairastavista sitoutuu 
hoitoon ja noudattaa ohjeita lääkehoidosta. Lääk-
keitä käytetään liian pienillä annoksilla tai vääräl-
lä inhalaatiotekniikalla. (Arora ym. 2014, O'Connor 
ym. 2015.) Oikea lääkkeenottotekniikka ja inhalaat-
torilaitteen hallinta vaikuttavat sairauden hallintaan 
etenkin pitkällä aikavälillä (Giraud ym. 2011, Sadows-
ki ym. 2015). Hoidon laiminlyönti voi aiheuttaa pa-
henemisvaiheita ja johtaa jopa sairaalahoitoon (Aro-
ra ym. 2014, O'Connor ym. 2015). Elämäntilanteiden 
ja sairauden muuttuessa myös astman lääkehoitoon 
saatetaan tarvita muutoksia. Muutostarpeen havait-
seminen on keskeinen osa astman hoidon seurantaa. 
(Giraud ym. 2011, Arora ym 2014, Ruud ym. 2018.)

Inhalaatiotekniikan huolellinen ohjaus on mer-
kittävä tekijä lääkehoidon onnistumisessa ja astman 
hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa (O'Connor 
ym. 2015). Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan ohella 
farmaseuteilla ja proviisoreilla apteekeissa on keskei-
nen rooli inhalaattoreiden käytön opastamisessa ja 
hoidon onnistumisen tukemisessa (Giraud ym. 2011, 
Ruud ym. 2018). Lääkkeenoton tekniikan opettelu ei 
kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan tukea hoito-
motivaation ylläpitoon ja omahoitoon sitoutumiseen 
(Arora ym. 2014, Azzi 2017). Hoidon onnistumisen 
on todettu olevan yhteydessä sosioekonomiseen ase-
man, uskomuksiin, motivaatioon sekä sairauden vai-
heeseen ja oireiden vakavauuteen (Arora ym. 2014, 
Azzi 2017). Näiden tekijöiden huomiointia tarvitaan 
myös ohjauksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Yksi toimintatapa tai menetelmä ei välttämättä sovi 
kaikille (Arora ym. 2014).  

Astmaa sairastavan hoitomotivaation tukemises-
sa ja hoidon toteuttamisessa on saatu hyviä tuloksia 
säännöllisen ammattilaisohjauksen ohella sähköisil-
lä palveluilla (Araùjo ym. 2012, Marcolino ym. 2017, 
Park ym. 2018). Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan 
erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Verkkopalvelu-
ja ovat verkkosivujen kautta toteutetut palvelukana-

vat, keskustelualustat, chatit ja tiedon välittämiseen 
tarkoitetut palvelut. Mobiilipalveluja ovat esimerkik-
si puhelimessa käytettävät sovellukset ja multime-
diaviestit. Kommunikointiin vodaan käyttää tekstiä, 
kuvaa tai videovälitteisiä toimintoja (Marcolino ym. 
2017). Myös vertaistuki on keskeinen keino hoitoon 
sitouttamisessa ja omahoidon tukemisessa. Vertais-
tuki voi toteutua sekä kasvokkain kohtaamisissa et-
tä sosiaalisen median verkkoyhteisöissä (Himes ym. 
2016). 

Sähköisistä palveluista on esitetty myös kritiikkiä. 
Olemassa olevat palvelut eivät vielä ole sellaisia, että 
ne mahdollistaisivat joustavan ja yksilöllisen ohjaa-
misen (Himes ym. 2016, Pinnock ym. 2016). Sähköi-
set palvelut ovat kuitenkin tärkeä nykypäivän ja tule-
vaisuuden menetelmä kasvokkain tapahtuvan ohja-
uksen rinnalla. Tässä artikkelissa käsitellään astman 
lääkehoidon ohjauksen keskeisiä piirteitä, hoitoon 
sitoutumista ja sähköisten palvelujen mahdollisuuk-
sia ohjauksen tukena. 

Säännöllistä ohjausta inhaloitavien 
astmalääkkeiden lääkkeenottotekniikkaan 
Valtaosa astmaatikoista ottaa inhaloitavaa astmalää-
kettä väärin huolimatta siitä, että he ovat jossain vai-
heessa saaneet ohjausta lääkkeenottoon (Arora ym. 
2014). Eri tutkimuslähteiden mukaan noin puolet tai 
jopa kolme neljännestä niistä, jotka ovat saaneet oh-
jausta, ottavat lääkettä väärin (Azzi ym. 2017, Giraud 
ym. 2011). Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 100 
prosenttia niistä potilaista, jotka eivät olleet saaneet 
ohjausta, ottavat lääkettä väärin (Arora ym. 2014). 
Valtaosa lääkkeenottotekniikan virheistä on toistu-
via. Pitkään jatkunut lääkkeen käyttö ei ole tae hy-
välle tekniikalle, vaan ohjausta tarvitaan jatkuvasti 
(Luczak-Wozniak, 2018). Kertaalleen oikein opitun 
tekniikan ylläpitäminen vaatii sitoutumista ja moti-
voitumista hoitoon (Azzi ym. 2017). Erilaisten inha-
laattorilaitteiden määrä on kasvanut suureksi ja saat-
taa aiheuttaa hämmennystä niin terveydenhuollon 
henkilöstön kuin potilaiden keskuudessa (Usmani 
ym. 2018). Säännölliselle lääkkeenottotekniikan oh-
jaukselle ja oikean lääkkeenottotekniikan varmista-
miselle on siis kiistaton tarve.

Hyvän lääkkeenottotekniikan edellytykset
Inhaloitavat astmalääkkeet voidaan jakaa sumute-
maisiin ja jauhemuotoisiin lääkkeisiin. Sumutemai-
nen lääke tulee hengittää pitkään ja rauhallisesti, 
useimmiten tilanjatkeen kautta. Jauhemainen lääke 
hengitetään napakammin eikä erillistä tilanjatket-

ta tarvita (Allergia-, iho-, ja astmaliitto, 2019.) Hyvä 
inhaloitavan astmalääkkeen lääkkeenottotekniikka 
edellyttää riittäviä kognitiivisia ja motorisia taitoja 
suhteessa käytettävään inhalaattoriin. Astmaa sairas-
tavan taidot, kyvyt ja resurssit tulee huomioida pait-
si lääkeinhalaattorin valinnassa, myös hoidon seu-
rannassa. Kognitiiviset kyvyt ja fyysiset tekijät, kuten 
heikko lihasvoima, erityisesti käden puristusvoima, 
vapina, nivelvaivat, heikko käden ja silmän yhteis-
toiminta tai heikko näkökyky, voivat vaikeuttaa in-
halaattorin käyttöä ja oikean toimintatavan omaksu-
mista. (Sadowski ym. 2015, Usani ym. 2018.) Kognitii-
visten ja motoristen taitojen muuttuessa lääkeinha-
laattorin sopivuutta tulee arvioida uudelleen.

Aerosolimuotoiset lääkkeet edellyttävät hyvää 
koordinaatiokykyä ja taitoa ajoittaa käden liike ja si-
säänhengitys oikein (Usani ym. 2018). Aerosolin käyt-
tö edellyttää myös hyvää kognitiivista toimintakykyä, 
jotta inhalaattorin valmistelu ja inhalaation vaiheet 
sujuvat oikein ja oikea-aikaisesti (Sadowski ym. 2015). 
Inhalaattoriin liitettävät tilanjatkeet tuovat helpotus-
ta tähän haasteeseen. Jauhemuotoisten lääkkeiden 
käyttö puolestaan edellyttää kykyä tehokkaaseen si-
säänhengitykseen (Usani ym. 2018). 

Joidenkin laitteiden käsittely edellyttää hyvää mo-
torista toimintakykyä ja käden puristusvoimaa, jotta 
lääke saadaan annosteltua oikein. Osa laitteista edel-
lyttää hyvä näkökykyä, jotta pystytään erottamaan 
esimerkiksi jäljellä olevien annosten määrä (Sadowski 
ym. 2015). Erityisesti ikäihmisille nämä tekijät saat-
tavat tuottaa ongelmia ja vaikuttavat siten lääkehoi-
don onnistumiseen sekä inhalaattorin valintaan ja 
käyttöön (O'Connor ym. 2015, Sadowski ym. 2015).  

Yleisimpiä virheitä lääkkeenottotekniikassa ovat 
aerosolimuotoisilla lääkkeillä liian nopea ja voimakas 
sisäänhengitys ja vastaavasti jauhemuotoisilla lääk-
keillä liian heikko tai hidas sisäänhengitys. Tavallisia 
virheitä ovat myös riittämätön uloshengitys ennen 
lääkkeenottoa ja liian lyhyt hengityksen pidättämi-
nen lääkkeenoton jälkeen (Arora ym. 2014, Luczak-
Wozniak, 2018) sekä inhalaattorin ravistamatta jät-
täminen ja se, ettei suukappaletta asetella riittävän 
tiiviisti suun ympärille (Arora ym. 2014, von Schantz 
ym. 2016). 

Hyvään ohjaamiseen kuuluu, että terveydenhuol-
lon ammattilainen konkreettisesti näyttää inhalaatto-
rilaitteen käytön ja asiakas harjoittelee ohjatusti. Inha-
laatiotekniikan suullinen ohjaaminen ei ole riittävää 
(Giraud ym. 2011). Teknisen ohjaamisen lisäksi tarvi-
taan psykososiaalista tukea hoitomotivaation ylläpi-
tämiseksi ja hoitoon sitouttamiseksi (Azzi ym. 2017). 

Inhalaatiotekniikan ohjaamiseen tueksi on Suo-
messa laadittu havainnollistavia videoita, joita inha-
loitavien astmalääkkeiden käyttäjät voivat itsenäisesti 
katsoa tekniikan tarkistamiseksi apteekit.fi-verkko-
sivuilla (Annosteluvideot, 2014). Inhalaattorilaitteet 
ovat kuitenkin hyvin erilaisia käyttöominaisuuksil-
taan. Osa laitteista on sellaisia, että ne edellyttävät 
enemmän konkreettista ohjausta, kun taas osan käyt-
töä voi helpommin harjoitella ja kerrata videovälittei-
sen ohjauksen avulla. Ohjausvideoita katsoessa inha-
laattorinkäyttäjälle voi herätä kysymyksiä, ja ihmiset 
ovat myös taipuvaisia pitämään lääkkeenottotekniik-
kaansa parempana kuin se on. Siten myös konkreet-
tista ohjausta ja palautteenantoa tarvitaan. Videovä-
litteinen ohjaus voi kuitenkin toimia hyvin yhtenä 
ohjauksen osana (von Schantz ym. 2018).

Astman hoitoon sitoutuminen 
ja hoitomotivaatio
Tutkimusten mukaan jopa puolet henkilöistä, jotka 
ovat saaneet opastuksen oikeaan inhaloitavan astma-
lääkkeen lääkkeenottotekniikkaan, eivät kuitenkaan 
hallitse sitä ja käytä lääkettä oikein. Kyse ei ole vain 
teknisestä suoriutumisesta vaan myös sitoutumises-
ta hoitoon. Hoitoon sitoutuminen linkittyy moniin 
elämän osa-alueisiin, kuten henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin, sosioekonomiseen taustaan ja sairauden 
vaiheisiin. Myös terveydenhuollosta saatu tuki ja pal-
velujen saatavuus vaikuttavat keskeisesti hoitoon si-
toutumiseen. (Azzi ym. 2017.) 

Hoitomotivaation tukemisessa on saatu hyviä tu-
loksia interventioilla, joiden painopisteissä ovat mo-
tivaatio, minäpystyvyys, asenteet, ymmärrys sairau-
desta, uskomukset lääkehoidosta ja astmasta sekä 
inhalaatiotekniikan opettelu (Azzi ym. 2017). Koko-
naisvaltainen neuvonta ja yksilöllisyys ohjauksessa 
parantavat lääkkeenottotekniikkaa ja samalla myös 
astman hallintaa (Giraud ym. 2011).

Sähköisten palvelujen mahdollisuudet 
astman hoidon ohjauksessa
Kasvokkain tapahtuvaa ohjausta tarvitaan astman 
lääkehoidon ohjaukseen ja muuhun astmaan liitty-
vään neuvontaan. Rajallisten resurssien ja tehokkuu-
den lisäämisen vuoksi myös muita ohjausmenetelmiä 
on otettava käyttöön yhä aktiivisemmin (Park ym. 
2018). Astman hoidossa sähköisiä palveluita voidaan 
hyödyntää esimerkiksi toteuttamalla hoitotasapai-
noon liittyviä seurantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
sähköinen oirepäiväkirja, puhallusarvojen seuranta 
ja lääkkeenottotekniikan ohjaus videovälitteisesti. 
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Erilaisia kanavia voidaan käyttää myös asiakkaan ja 
ammattilaisen väliseen tiedon jakamiseen ja kommu-
nikointiin tekstin, äänen tai videotoimintojen avulla. 
Vertaistukea voidaan toteuttaa chattien ja keskuste-
lualustojen kautta sekä sosiaalisen median ryhmissä. 
(Marcolino ym. 2017.)

Sähköisten palvelujen avulla voidaan kohdentaa ja 
räätälöidä ohjausta henkilökohtaiseksi kohtuullisil-
la kustannuksilla (Himes ym. 2016). Ohjaus voidaan 
kohdentaa sitä tarvitseville ja antaa ohjausta ennal-
taehkäisevästi. Sähköisten palvelujen etuna on myös 
pidetty helppoutta, saavutettavuutta ja kustannuste-
hokkuutta. Niiden on katsottu saavuttavan myös nii-
tä ihmisiä, jotka eivät muutoin käytä terveydenhuol-
lon palveluja aktiivisesti tai joita on vaikea tavoittaa ja 
saada sitoutettua hoitoon (Marcolino ym. 2017). Myös 
verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median ryhmien an-
tama vertaistuen merkitys on noussut viime vuosi-
na, kun erilaisten verkossa toimivien ryhmien määrä 
on noussut räjähdysmäisesti. Verkkoyhteisöt voidaan 
nähdä suurena potentiaalina astman hoitoon sitout-
tamisessa ja tiedon jakamisessa (Himes ym. 2016, Pin-
nock ym. 2016, Koufopoulos ym. 2016). Ryhmiin kuu-
luminen voi edistää etenkin huonosti hoitoon sitou-
tuneiden terveyttä (Kofoppoulos ym. 2016). 

Sähköisillä verkko- ja mobiilipalveluilla on saa-
tu yhtä hyviä tuloksia astman hoidon ohjauksessa 
kuin kasvokkain tapahtuvalla ohjauksella (Araùjo 
ym. 2012, Marcolino ym. 2017). Hyviä tuloksia on 
saatu muun muassa oireiden seurannassa ja lääk-
keenottotekniikan ohjaamisessa mobiilipalveluiden 
ja verkkopalveluiden avulla (Himes ym. 2016). Mobii-
lissa toimivilla sovelluksilla on todettu olevan myös 
myönteistä vaikutusta astman hoitotasapainon saa-
vuttamisessa ja elämänlaadun lisäämisessä astmaa 
sairastavilla (Farzandipour ym. 2017). Sähköisillä pal-
veluilla, erityisesti mobiilisovelluksilla on saatu hy-
viä tuloksia astman säännölliseen lääkehoitoon si-
toutumisessa (Jeminiwa ym. 2019). Videovälitteisellä 
lääkehoidon ohjauksella on saatu yhtä hyviä tuloksia 
lääkeohjauksessa kuin kasvokkain tapahtuvalla neu-
vonnalla (Park ym. 2018). 

Sähköisten palvelujen hyödyistä on siis jo jonkin 
verran näyttöä. Mutta myös kritiikkiä niiden toi-
mivuudesta (Himes ym. 2016, Pinnock ym. 2016.) 
ja ristiriitaistakin tutkimusnäyttöä vaikutuksista 
on esitetty (Farzandipour ym. 2017). Vaikutusten li-
säksi tutkimusnäyttöä tarvitaan sähköisten palvelu-
jen kustannustehokkuudesta (Marcolino ym. 2017) 
ja menetelmien kohdentamisesta erilaisia taustoja 
omaaville ihmisille (Araùjo ym. 2012). Sähköisissä 

palveluissa on potentiaalia, mutta kehittämistä tar-
vitaan edelleen. Erityisesti mobiilipalveluja pitää ke-
hittää monipuolisemmiksi ja helposti toimiviksi (Hi-
mes ym. 2016). Olemassa oleviin palveluihin tarvitaan 
vielä joustavuutta, yksilöllisyyttä ja helppoutta, jotta 
ne voitaisiin integroida sujuvasti osaksi muita terve-
ydenhuollon palveluita (Koufopoulos ym. 2016, Pin-
nock ym. 2016, Farzandipour ym. 2017).

Allergia-, iho- ja astmaliitossa on järjestetty vuo-
desta 2017 alkaen viisi astman verkkokurssia. Viiden 
viikon mittaisiin verkkokursseihin on osallistunut 
yhteensä 110 astmaa sairastavaa henkilöä. Tavoittee-
na kursseilla on ollut parantaa astmaatikkojen tieto-
ja, taitoja ja motivaatiota astman omahoidossa. Ast-
man verkkokurssien vaikutuksia selvitettiin vuoden 
ja kahden vuoden kuluttua kurssille osallistumises-
ta. Osallistujille tehdyissä kyselyissä oli kolme pää-
teemaa: lääkkeenottotekniikka, pahenemisvaiheet 
ja henkisen puolen tuki muun muassa vertaistuen 
muodossa. (Sauliala, 2018.). Nämä ovat tärkeitä tee-
moja astman Käypä hoito -suositustenkin näkökul-
masta (Astma, 2012). Voidaan siis varovasti arvioida, 
että astman omahoidon ohjaaminen verkkokurssin 
avulla kohderyhmälle on ollut hyödyllistä ja niitä 
kannattaa kehittää ja toteuttaa jatkossakin, ja lisäksi 
ne voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. 

LOPUKSI
Sähköisten terveyspalvelujen käyttö astman hoidon 
tukena on lisääntynyt huomattavasti, ja ne tulevat 
varmasti olemaan osa tulevaisuuden terveyspalveluja. 
Verkkopalveluissa on potentiaalia myös astman lää-
kehoidon ja hoitomotivaation tukemisessa. Lisää in-
novaatioita, kehittämistä ja toimivia ratkaisuja tarvi-
taan, kuten myös tutkimusnäyttöä vaikutuksista hoi-
toon sitoutumiseen ja hoidon onnistumiseen.

Säännöllisen ohjaamisen ja kasvokkain tapahtuvan 
neuvonnan tarve ei katoa, vaikka uusia palveluja kehi-
tetään rinnalle. Astman hoidossa tulee kiinnittää huo-
miota hyvän lääkkeenottotekniikan hallinnan ohella 
hoitomotivaatioon ja hoitoon sitoutumiseen. Sään-
nöllisiä seurantakäyntejä ja astmaohjauksen osaamis-
ta tarvitaan. Osa käynneistä voidaan jo nyt toteuttaa 
sähköisten kanavien kautta. Palveluja ja hoitopolkuja 
kehitettäessä tulisi huomioida ihmisen kokonaistilan-
ne ja sosiaaliset tekijät. Palvelut tulisi räätälöidä niin, 
että ne mahdollistavat yksilöllisen neuvonnan. Lääke-
hoidon osalta puhutaan jo paljon personoidusta hoi-
dosta. Voitaisiinko puhua myös personoidusta hoidon 
ohjauksesta? Erilaiset sähköiset kanavat antavat uusia 
mahdollisuuksia yksilöllisyyden huomiointiin.
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Main issues in asthma medical care and asthma con-
trol are good inhalation technique, management of 
inhaler and medication adherence. Proper guidance 
of inhaler technique is important, but alone it is not 
enough. Support and counselling are also needed to 
maintain self-management and motivation to self-
care.

The majority of people with asthma are using in-
haled medicine with a wrong technique or with too 
low doses. In addition to motivation, the good inha-
lation technique requires adequate cognitive and mo-
toric skills.  People with long history of asthma may 
also have issues with wrong inhalation technique. 
Wrong technique or weak commitment to medica-
tion leads to uncontrolled asthma. 

Support from health care and availability of ser-
vices have a major influence on adherence to asthma 
care. Along with the face-to-face guidance, electronic 
services have increased in asthma care and there is 
already some evidence of benefits in asthma control 
and adherence. Electronic services are for example 
web-based services, chats, videos, group conversation 
services and mobile services like multimedia services 
or mobile applications. Electronic services are cost-
effective and may achieve people who otherwise do 
not use health care services. 

There is already some evidence of the benefits of 
electronic services, but also critic have been present-
ed. More innovations, development and functional 
solutions are needed as well as a survey of impacts 
to asthma care, people`s motivation and adherence, 
and affects to asthma control. 

Keywords: asthma, medication, counselling, self-
management, motivation, web-based health services



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry174 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019175

KIRJALLISUUS

Annosteluvideot. Apteekki. Suomen 
Apteekkariliitto 2014. (viitattu 15.4.2019). 
Saatavissa Internetissä: www.apteekki.fi 

Araùjo L, Jacinto T, Moreira A ym.: Clinical Efficacy 
on Web-Based Versus Standard Asthma Self-
Management. J Investig Allergol Clin Immunol 22: 
28-34, 2012

Arora P, Kumar L, Vohra V ym.: Evaluating the 
technique of using inhalation device in COPD 
and Bronchial Asthma patients. Resp Med 108:  
992-998, 2014

Astma, Käypä hoito-suositus. Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen 
Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen 
Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen 
Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. 
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 
2012 (viitattu 15.4.2019). Saatavilla Internetissä: 
www.kaypahoito.fi

Azzi E, Srour P, Rand C, Bosnic-Anticevich S: 
Practice makes perfect:self-reported adherence 
a positive marker of inhaler technique 
maintenance. Primary Care Resp Med, 27:29, 
2017

Giraud V, Allaert F-A, Roche N: Inhaler technique 
and asthma: Feasibility and acceptability of 
training by pharmacists. Resp Med 105: 1815-1822, 
2011

Himes B, Weitzman E: Innovations in health 
information technologies for chronic pulmonary 
diseases. Respira Res 17: 38, 2016

Farzandipour M, Nabovati E, Sharif R, Arani M, 
Anvari S: Patient Self-Management of Asthma 
Using Mobiel Health Applications: A Systematic 
Review of the Functionalities and Effects. Appl 
Clin Inform, 8; 1068-81, 2017

Jeminiwa R, Hohmann L, Qian J, Garza K, Hansen 
R, Fox BI, Impact of eHealth on medication 
adherence among patients with asthma: A 
systematic review and meta-analysis. Respir 
Med.149:59-68, 2019

Luczak-Wozniak K, Dabrowska M, Domagala 
I ym.: Mishandling of pMDI and DPI inhalers in 
asthma and COPD- Repetitive and non-repetitive 
errors.  Pulm Pharm Ther 51: 65-72, 2018

Marcolino MS, Olivieira JAQ, D`Agostino M, 
Ribeiro AL, Alkmim MBM, Novillo-Ortiz D: The 
Impact of mHealth Interventions: Systematic 
Review of Systematic Reviews. JMIR Mhealth 
Uhealth, 17:6, 2018

O`Connor R, Wolf M, Smith S ym.: Health Literacy, 
Cognitive Function, Proper Use, and Adherence 
to Inhaled Asthma Controlled Medication Among 
Older Adults with Asthma. Chest 147: 1307-1315, 
2015

Park HJ, Byun MK, Kwon J-W, Kim WK, Nahm D-H, 
Lee M-G: Video education versus face-to face 
education on inhaler technique for patients with 
well-controlled or partly-controlled asthma: A 
phase IV, open-label, non-inferiority, multicenter, 
randomized, controlled trial. PLoS ONE 13: 8, 2018

Pinnock H, McKinstry B: Digital technology in 
respiratory diseases: Promises, (no) panacea and 
time for a new paradigm, Chronic Res Dis 13: 189-
191, 2016

Ruud K, Rønningen S, Faksvåg P, Ariansen H, 
Hovland R: Evaluation of a structured pharmacist-
led inhalation technique assessment service for 
patient with asthma and COPD in Norwegian 
pharmacies. Patient Educ and Couns 101: 1828-
1837, 2018   

Sadowski C, Cor K, Cave A, Lind Bahn H: 
Administration Technique and Acceptance 
of Inhaler Devices in Patient with Asthma or 
COPD. Annals of Pharmacotherapy 49: 
639-648, 2015

Sauliala A, Astman verkkokurssien vaikutuksia 
Allergia-, iho- ja astmaliitossa. 2018

Von Schantz S, Katajavuori N, Antikainen O, 
Juppo A: evaluation of dry powder inhalers with 
a focus on ease of use and user preference in 
inhaler-naïve individuals. Int J Pharm 2016 25:50-
58, 2016

Von Schantz S, Katajavuori N, Juppo A: The 
Use of Video Instructions in Patient Education 
Promoting Correct Technique for Dry Powder 
Inhalers: An Investigation on Inhaler-Naïve 
Individuals. Pharmacy 6: 106, 2018

Usmani O, Lavorini F, Marshall J ym.: Critical 
inhaler errors in asthma and COPD: A systematic 
review of impact on health outcomes. Resp Res 
19: 10, 2018



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry176 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019177

Allergeenien ja IgE-vasta- 
aineiden rakennetutkimuksesta 
uuden sukupolven allergia- 
rokotteiden kehitykseen
➔ Kristiina Takkinen* 
FT, vanhempi johtava tutkija, VTT
kristiina.takkinen@vtt.fi
 
 
 
 
 

➔ Juha Rouvinen
FT, professori,  
Itä-Suomen yliopisto
juha.rouvinen@uef.fi

*Kirjeenvaihto

TIIVISTELMÄ
Allergeenien ja niitä tunnistavien IgE-luokan vasta-aineiden rakennetutkimus avaa mahdollisuuden ymmär-
tää tekijöitä, miksi vain tietyt proteiinit ovat allergeeneja. Omat tutkimustuloksemme ovat vahvistaneet kä-
sitystä, että allergeeneilla on tiettyjä rakenteellisia ominaisuuksia, miksi ne eroavat muista proteiineista. Tu-
loksemme viittaavat siihen, että IgE-vasta-aineiden sitoutumistapa allergeeneihin eroaa IgG-vasta-aineista ja 
että allergeenit voivat muodostaa dimeerirakenteita, jotka ovat usein heikkoja liuoksessa, mutta vahvistuvat 
syöttösolun tai basofiilin pinnalla. Näihin tuloksiin perustuen olemme muuntaneet hyvin hienovaraisesti 
valittujen allergeenien rakenteita ja todenneet, että näiden allergeeninen aktiivisuus on madaltunut alkupe-
räiseen luonnonallergeeniin verrattuna. Tavoitteena on, että nämä rakenteellisesti alkuperäistä allergeenia 
muistuttavat hypoallergeenit toimisivat tehokkaasti ja turvallisesti siedätyshoidoissa herättäen neutraloivi-
en IgG-vasteiden synnyn. Tämä uusi allergian siedätyshoidon kehitystyö jatkuu nykyään VTT:n spin-off yri-
tyksessä Desentumissa.

Avainsanat: Allergeenit, IgE-vasta-aineet, rakennetutkimus, hypoallergeenit, siedätyshoito
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JOHDANTO
Allergialla tarkoitetaan immunologista herkistymistä 
tavallisesti harmittomille proteiineille, joita voi esiin-
tyä esimerkiksi elinympäristössä, elintarvikkeissa, 
lääkkeissä ja kulutustavaroissa. Yli 25 prosenttia vä-
estöstä kärsii IgE-välitteisistä yliherkkyysreaktioista 
eli tyypin I allergioista, joissa herkistäjänä toimii ym-
päristöstä saatu allergeeni. Tämä allergeeniproteii-
ni voi olla peräisin kasveista, eläimistä, mikrobeista. 
Herkistymisen seurauksena elimistössä muodostuu 
spesifisiä immunoglobuliini E (IgE)-luokan vasta-
aineita, jotka aiheuttavat saman allergeenin uudel-
leen kohdatessa allergisen reaktion, jolle tyypillisiä 
ovat hengitystie-, iho- ja suolisto-oireet. Pahimmil-
laan allergeeni voi aiheuttaa anafylaktisen reaktion 
ja jopa kuoleman. IgE-vasteen on esitetty syntyneen 
alun perin parasiittien torjumiseksi, mutta yleisen 
elin- ja hygieniatason nousun myötä se on alkanut 
toimia osalla ihmisistä ”väärin” allergeeneja vastaan 
(Fitzsimmons ym. 2014). Tätä tukee hyvin suomalais-
ten tutkijoiden havaintoa allergian esiintymistasos-
sa maantieteellisesti ja ilmastollisesti samankaltais-
ten Itä-Suomen ja Venäjän Karjalan väestön välillä 
(Haahtela ym. 2015). Itä-Suomessa allergian yleisyys 
on 25 prosentin tasolla, kun Venäjän Karjalassa se on 
huomattavasti matalampi, vaikka siellä mitatut hen-
kilöiden kokonais-IgE-tasot ovat samalla tasolla kuin 
allergisilla henkilöillä Suomessa.   

Allergeenit
Allergeenit ovat yleensä pienehköjä proteiineja, joita 
tunnetaan nykyään yli 1 500 (Tscheppe ja Breiteneder 
2017). Useiden allergeenien kolmiulotteinen rakenne 
on varsin stabiili, mutta esimerkiksi ruoka-allergeenit 
voivat kuumennettaessa denaturoitua (menettävät 
biologisesti aktiivisen kolmiulotteisen rakenteen) ja 
kyky aiheuttaa allergisia reaktioita voi muuttua tai 
hävitä. Allergeenille herkistyneen ihmisen elimistöön 
saapuva allergeeni sitoutuu basofiilin tai syöttösolun 
pinnalla olevaan IgE-vasta-aineen ja FcεRI-reseptorin 
muodostamaan kompleksiin aiheuttaen niiden lin-
kittymisen (cross-linking). Tämä johtaa soluaktivaa-
tioon ja biologisten välittäjämolekyylien, kuten his-
tamiinin vapautukseen (Kuva 1). 

Allergisuutta aiheuttava lähde voi tuottaa usei-
ta allergeeneja, joista yleensä yksi tai muutama on 
niin sanottu pääallergeeni. Allergeeneille on kehitet-
ty oma nimistö lähteen mukaan WHO/IUIS (Pomés 
ym. 2018). Esimerkiksi lehmän (Bos domesticus) mai-
don allergeenin beta-laktoglobuliinin systemaattinen 
nimi on Bos d 5, jossa numero viittaa allergeenin nu-

meroon. Allergeenien eristäminen ja puhdistaminen 
luonnollisista lähteistä, esimerkiksi siitepölystä, on 
usein vaikeaa allergeeniproteiinien pienen määrän ja 
erilaisten rakennemuotojen vuoksi. Allergeenitutki-
mus lähti nopeaan kehitykseen 1980-luvun lopulla, 
jolloin geeniteknologian avulla ryhdyttiin kloonaa-
maan allergeenien geenejä eri lähteistä ja tuottamaan 
rekombinanttiallergeeneja (Tscheppe ja Breiteneder 
2017). Kolmiulotteinen rakenne on määritetty nyt yli 
sadasta allergeenista, joista suurin osa on tuotettu 
ja puhdistettu rekombinanttiproteiineina. Allergee-
nit kuuluvat pieneen määrään tunnettuja proteiini-
perheitä (<2 %). Allergeenien rakenteet muistuttavat 
perheen sisällä toisiaan, mutta perheiden välillä ei ole 
selvää samankaltaisuutta, joten selkeää yleistä raken-
teellista selitystä proteiinien allergeenisyydelle ei ole 
tähän mennessä löytynyt (Radauer ym. 2008). Her-
kistyminen yhdelle allergeenille voi johtaa herkisty-
miselle muille allergeeneille. Esimerkiksi koivun pää-
allergeenille (Bet v 1) herkistyneet henkilöt ristirea-
goivat usein myös omenan pääallergeenille (Mal d 1), 
jonka aminohapposekvenssi on noin 65 prosenttia 
homologinen koivun pääallergeenin kanssa (Vanek-
Krebitz ym. 1995). 

Tasalaatuisena ja toistettavasti tuotetut rekom-
binanttiallergeenit ovat avanneet täysin uusia mah-
dollisuuksia allergioiden diagnostiikkaan ja hoitoon 
(Tscheppe ja Breiteneder 2017). Nykyään pystytään 
määrittämään hyvin pienestä seeruminäytteestä 
herkistyneiden henkilöiden IgE-vasta-aineet 112 al-
lergeenille, jotka ovat peräisin 51 allergeenilähteestä 
(Hamilton 2017). Näistä allergeeneista on tällä het-
kellä 68 tuotettu rekombinanttiproteiineina. Usei-
ta rekombinanttiallergeeneja ja niiden muunneltuja 
muotoja on tällä hetkellä myös kliinisissä kokeissa 
tehokkaampien ja turvallisempien hoitomuotojen 
kehittämiseksi (Valenta ym. 2016, Pfaar ym. 2018).

IgE-vasta-aineet
Allergeeneille spesifisten IgE-vasteiden tutkiminen 
on ollut haasteellista, koska IgE-vasta-aineiden pitoi-
suus veren seerumissa on erittäin matala, alle yksi μg/
ml, eli noin tuhat kertaa matalampi kuin IgG:n pitoi-
suus. Yksittäisiä IgE-vasta-aineita koodaavia geenejä 
on viime vuosikymmenten aikana eristetty allergis-
ten henkilöiden valkosoluista kloonatuista IgE-vas-
ta-ainegeenikirjastoista faaginäyttötekniikan avulla 
(Hoogenboom 2005). Näihin kirjastoihin kloonataan 
IgE spesifiset raskaan ketjun vasta-ainegeenit, jotka 
yhdistetään kaikkiin mahdollisiin kevytketjugeenei-
hin. Mielenkiintoista on, että vaikka IgE-geenikirjas-

tot ovat olleet kooltaan laajoja (> 106 geeniyhdistel-
mää), niin niistä on yleensä eristetty vain muutamia 
allergeenia sitovia IgE-vasta-aineita, joiden sitoutu-
misvoimakkuudet ovat olleet korkeita, eli ne pysty-
vät toimimaan tehokkaasti hyvin alhaisissa allergee-
nipitoisuuksissa (Steinberger ym. 1996, Flicker ym. 
2002, Laukkanen ym. 2003, Jakobsen ym. 2004, Pers-
son ym. 2007, Jylhä ym. 2009, Christensen ym. 2010). 
Tämä havainto tukee sitä, että hyvinkin pienet aller-
geenimäärät voivat aiheuttaa erittäin voimakkaita 
reaktioita herkistyneissä ihmisissä. IgE-vasta-aine-
kirjastojen ongelmana on kuitenkin se, että vasta-
ainegeenien kloonausvaiheessa IgE spesifiset geenit 
yhdistetään kyseisen henkilön kevytketjugeenikirjon 
kanssa, joten on mahdollista, että kirjastoista eris-
tetyt vasta-aineen raskaan ja kevyen ketjun yhdis-
telmät eivät välttämättä ole samoja kuin seerumis-
sa esiintyvien IgE-vasta-aineiden. Viime aikoina on 
IgE-vasteiden laajuutta tutkittu erilaisissa allergiaan 
tai sen hoitoon liittyvissä yhteyksissä hyödyntämällä 
uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä (Gould 
ym. 2018, Kiyotani ym. 2018). Nykyään tarkoilla so-
lueristysmenetelmillä pystytään allergisten henkilöi-
den verinäytteistä eristämään myös harvinaisia, tie-
tylle allergeenille spesifisiä yksittäisiä IgE-positiivisia 
B-soluja mahdollistaen alkuperäisten IgE-vasta-ai-
neiden raskaiden ja kevyt ketjujen geeniyhdistelmien 
kloonaamiseen (Hoh ym. 2016). Viime vuoden lopus-

sa julkaistiin merkittävä artikkeli, jossa oli eristetty 
maapähkinälle allergisten henkilöiden verinäytteis-
tä kyseessä olevaa allergeenia tunnistavia yksittäisiä 
valkosoluja, joista määritettiin RNA-sekvensoinnilla 
IgE spesifiset raskaan ja kevyen ketjun geenisekvens-
sit (Croote ym. 2018). Hyvin mielenkiintoista on, et-
tä muutaman potilaan IgE-vasta-ainegeenisekvens-
sit olivat homologisia keskenään viitaten siihen, että 
erilaisia allergeenispesifisiä IgE-vasta-aineita on ra-
joitettu määrä, ja ne voivat olla myös samankaltai-
sia eri henkilöiden välillä. Croote ym. (2018) tuottivat 
määritettyjen IgE-geenisekvenssien vastaavat vasta-
aineet rekombinanttiproteiineina ja havaitsivat, että 
näiden IgE-vasta-aineiden sitoutumisaffiniteetti oli 
hyvin korkea maapähkinän allergeenia (Ara h 2) vas-
taan. Tämän julkaisun menetelmien hyödyntäminen 
tuottaa varmasti jatkossa lisätietoa allergeenispesifis-
ten IgE-vasta-aineiden poly- tai monoklonaalisudesta 
sekä henkilötasolla että henkilöiden välillä.

Allergeenien IgE-epitooppirakenteet
IgE-luokan vasta-aineiden ja allergeenien rakenne-
tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä uuden 
sukupolven allergialääkkeitä, -rokotteita ja tehostet-
taessa siedätyshoitoja sekä myös selvitettäessä aller-
gian syntymekanismeja. IgE-vasta-aineiden sitoutu-
misalueita allergeeneihin, eli epitooppirakenteita, ei 
ole voitu mallittaa luotettavasti allergeenien raken-

Kuva 1. Allergeenin sitoutuminen IgE-vasta-aineen ja FcεRI-reseptorin muodostamaan kompleksiin 
basofiilin tai syöttösolun pinnalla johtaa näiden yhteenliittymiseen ja soluaktivaatioon, jonka seurauksena 
solusta vapautuvat välittäjäaineet johtavat allergiaoireisiin.

allergeenidimeeri

IgE-vasta-aine

FcεRI-reseptori

degranulaatio:
välittäjäaineiden
vapautuminen

syöttösolu/ 
basofiili
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Kuva 2. Beta-laktoglobuliinidimeerin (harmaa) ja kahden siihen sitoutuvan IgE- vasta-aineen Fab- 
fragmentin (sininen) muodostama immunokompleksirakenne. Yläkuvassa immunkompleksirakenne on 
esitetty pintamallina ja alakuvassa nauhamallina, joka kuvaa polypeptidiketjun laskostumista.  

netiedosta eikä siitä jalostetusta bioinformatiikka-ai-
neistosta. Allergeenien epitooppirakenteita on määri-
tetty epäsuorasti analysoimalla potilas-IgE-seerumi-
en sitoutumista allergeenin aminohapposekvenssistä 
johdettuihin lineaarisiin peptideihin. Peptidien vas-
ta-aineisiin sitoutumisen voimakkuus on kuitenkin 
huomattavasti alhaisempi kuin kokonaisten prote-
iinien, joten spesifisen ja ei-spesifisen sitoutumisen 
erottaminen toisistaan on vaikeaa. Lisäksi allergee-
nien IgE-epitoopit ovat konformatiivisia eli niiden 
rakenne määräytyy proteiinin kolmiulotteisen las-
kostuneen rakenteen perusteella. Tähän perustuu 
allergisista henkilöistä eristettyjen IgE-vasta-ainei-
den korkea sitoutumiskyky (Pomés 2010; Aalberse ja 
Crameri 2011). Luotettavan IgE-epitooppirakenteen 
selvittäminen onnistuu vain IgE-luokan vasta-aineen 
ja allergeenin muodostaman immunokompleksin ra-
kennetutkimuksella. 

VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja HUS Iho- ja al-
lergiasairaalan yhteistyönä eristimme vasta-ainekir-
jastotekniikalla lehmän maidon pääallergeenia, be-
ta-laktoglobuliinia (BLG), tunnistavan IgE-luokan 
rekombinanttivasta-aineen (Jylhä ym. 2009). On-
nistuimme myös kiteyttämään tämän IgE-vasta-ai-
neen ja BLG:n muodostaman immunokompleksin ja 
määrittämään sen kolmiulotteisen rakenteen (Niemi 
ym. 2007, 2008). Tämä oli maailmanlaajuisesti en-
simmäinen kolmiulotteinen IgE-luokan vasta-ai-
neen ja allergeenin muodostama immunokomplek-
sirakenne. Rakenteen perusteella tämä IgE-vasta-aine 
sitoutuu kohteeseensa hyvin epätyypillisellä tavalla. 
Maidon pääallergeenin IgE-epitooppi on konforma-
tiivinen ja koostuu kuudesta lyhyestä peptidiosasta, 
jotka muodostavat yhdessä tasaisen pinnan. Tämä 
havaintomme viittasi siihen, että IgE-epitooppien ra-
kenteet olisivat erilaisia kuin IgG-epitooppien raken-
teet, koska aikaisemmin määritettyjen allergeenien 
immunokompleksien IgG-epitoopit olivat allergee-
nien ulkonevissa osissa. Toistaiseksi vain toisen IgE-
vasta-aineen ja allergeenin (timotein siitepölyn Phl 
p 2) muodostaman immunokompleksin rakenne on 
määritetty (Padavattan ym. 2009). Myös tässä immu-
nokompleksissa IgE-vasta-aineen epitooppirakenne 
on konformatiivinen, neljästä beta-säikeestä koostu-
va tasainen pinta. Näiden kahden IgE-vasta-aineen 
sitoutumistapa on samankaltainen, vaikka kysees-
sä ovat rakenteellisesti erilaiset allergeeniproteiinit. 
Havainnot vahvistavat olettamusta, että IgE- ja IgG-
epitooppirakenteet eroaisivat toisistaan ja että IgE- 
vasta-aineiden sitoutumistapa voi olla samankaltai-
nen, vaikka kohdeallergeenien perusrakenteet olisi-

vat erilaiset. Tarvitaan kuitenkin lisätietoa useampi-
en IgE-vasta-aineiden tarkoista epitooppirakenteista 
tämän olettamuksen vahvistamiseksi.

Allergeenien heikot dimeerimuodot
Maidon BLG-allergeeni on kvaternääriseltä raken-
teeltaan heikko homodimeeri, joka esiintyy liuok-
sessa monomeerin ja dimeerin seoksena. Mono-
meeri- ja dimeerimuotojen tasapainolle on pystytty 
mittaamaan tasapainovakio. Korkeassa proteiinipi-
toisuudessa dimeerin osuus kasvaa ja alhaisemmas-
sa pitoisuudessa monomeerimuoto on vallitseva 
(Sakurai ja Goto 2002, Nooren ja Thornton 2003). 
Määrittämässämme immunokompleksirakenteessa 
BLG on dimeerinä, johon kaksi IgE-vasta-ainetta si-
toutuu samanaikaisesti allergeenidimeerin vastak-
kaisille puolille (Kuva 2). Havainto on merkittävä, 
koska se vihjaa, että allergisen reaktion käynnistä-
miseen riittäisi allergeenidimeereille vain yksi aller-
geenispesifinen IgE- vasta-aine eikä vähintään kahta 
erilaista niin kuin kirjallisuudessa on yleensä esitet-
ty. Tähän on saatu myöhemmin lisävahvistusta, kun 
osoitettiin, että kumipuun lateksin allergeenin (Hev 
b 8) dimeerimuoto sitoutuessaan sitä tunnistavaan 
yhteen monoklonaaliseen IgE-vasta-aineeseen aihe-
uttaa voimakkaan basofiilien degranulaation (Mares-
Meija ym. 2016).

Immunokompleksirakenteemme perusteella läh-
dimme tutkimaan, miten yleistä allergeenien dimee-
risyys on. Lisäksi kirjallisuudessa oli muutamia viit-
teitä allergeenien dimeerisyydestä (Schöll ym. 2005, 
Bellinghausen ym. 2008, Li ym. 2008). Analysoimme 
proteiinitietokannassa olleiden 46 allergeenin kyvyn 
muodostaa heikkoja homodimeereitä. Havaitsimme, 
että näistä 35 allergeeniä olivat pääasiassa homodi-
meerejä, joista vain muutama oli kuvattu dimeeriksi. 
Heikkojen homodimeerien analysoiminen on haas-
tavaa biofysikaalisilla menetelmillä, mutta osoitim-
me myös, että natiivissa olosuhteissa massaspektro-
metrialla (MS) voidaan havaita allergeenien pitoisuu-
desta riippuva dimeerinmuodostus (Rouvinen ym. 
2010, Niemi ym. 2015). Valmistimme BLG:stä mono-
meerimutantteja, joiden kasvanut monomeerisyys 
todennettiin MS-analyysillä, ja havaitsimme, että ne 
vapauttavat heikommin histamiinia solupohjaises-
sa aktivaatiokokeessa kuin vastaava villityyppi BLG 
(Rouvinen ym. 2010). Jos heikkojen dimeerien muo-
dostus on näin yleistä allergeeneissa, sen täytyy olla 
yksi allergeenien tärkeä ominaisuus. Olemme esit-
täneet, että allergeeni sitoutuu ensimmäisessä vai-
heessa yleensä monomeerina syöttösolun tai baso-

fiilin pinnalla olevaan allergeenispesifiseen IgE-vas-
ta-aineeseen. Tämä johtaa allergeenin paikallisen pi-
toisuuden voimakkaaseen kasvuun (lokalisaatio) ja 
dimerisoitumiseen solukalvolla. Liuostilassa esiin-
tyvä heikko dimerisaatioilmiö vahvistuisi täten voi-
makkaasti syöttösolun pinnalla (Kuriyan ja Eisenberg 
2007, Rouvinen ym. 2010, Niemi ym. 2015;). 

Desentumin uuden sukupolven 
allergiarokotteiden kehitys
Allergian aiheuttavien oireiden lieventäminen on 
perustunut suurelta osin joko allergeenilähteiden 
välttämiseen tai oireiden vähentämiseen lääkkeil-
lä, esimerkiksi antihistamiineilla, jotka helpottavat 
allergian oireita, mutta eivät paranna sitä. Allergee-
nin välttäminen on mahdollista esimerkiksi eläin- tai 
ruoka-aineallergikoille, mutta on vaikeampaa siitepö-
lyallergikolle, koska siitepöly kulkeutuu tuulen mu-
kana moniin paikkoihin, jopa asuntoihin. 

Allergioiden hoidossa käytetään pitkäaikaista sie-
dätyshoitoa, joka perustuu luonnosta eristettyjen 
uutteiden käyttöön. Nämä uutteet sisältävät vaihte-
levia määriä eri allergeeneja, mutta paljon myös mui-
ta erilaisia luonnonaineita, joiden yksityiskohtaisesta 
koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Uutteita anne-
taan yleensä kymmeninä pistoksina vähitellen suu-
renevina annoksina. Mittauksissa on havaittu, että 

siedätyshoidon seurauksena henkilön immuunivas-
te alkaa tuottaa IgG- ja erityisesti IgG4-luokan vas-
ta-aineita, jotka sitoutuessa luonnonallergeeneihin 
vähentävät allergisia reaktioita. Siedätyshoidon so-
lu- ja molekyylitason mekanismia ei tunneta yksi-
tyiskohtaisesti, mutta ilmeisesti altistuksessa käytet-
tävä suurempi allergeenimäärä aiheuttaa immuuni-
järjestelmän T- ja B-soluvasteeseen muutoksia, joissa 
IgE-vastetta suosivien TH2-solujen määrä vähenee 
ja IgG-vastetta suosivien TH1-, Treg ja Breg solujen 
määrä kasvaa. Onnistuessaan siedätyshoito johtaa al-
lergian paranemiseen (Shamji ja Durham 2017). Pis-
toksiin perustuvan siedätyshoidon haittana on hoi-
don pitkä kesto ja vakavan allergisen reaktion riski, 
jonka takia pistokset pitää antaa lääkärin tai sairaan-
hoitajan valvonnassa. Viime vuosina markkinoille on 
tullut uutetabletteihin perustuva siedätyshoito muun 
muassa heinä- ja pölypunkkiallergiaan mahdollistaen 
kotona tapahtuvan annostelun. Tällainen siedätys-
hoito on kuitenkin pitkäkestoinen, yksi tabletti päi-
vässä kolmen vuoden ajan, minkä takia se voidaan 
kokea hankalaksi, ja se voi myös aiheuttaa joillekin 
henkilöille suun limakalvon ärsytystä ja vatsa-oireita. 

Uutteiden rinnalle ja niiden korvaamiseksi on vii-
me aikoina alettu kehittää koostumukseltaan hallit-
tuja ja puhtaita rekombinanttiproteiinivalmistei-
ta, jotka perustuvat muun muassa luonnolliseen 

Kuva 2. Beta-laktoglobuliinidimeerin (harmaa) ja kahden siihen sitoutuvan IgE-vasta-aineen Fab- 
fragmentin (sininen) muodostama immunokompleksirakenne. Yläkuvassa immunkompleksirakenne 
on esitetty pintamallina ja alakuvassa nauhamallina, joka kuvaa polypeptidiketjun laskostumista. 
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laskostuneeseen allergeeniin, laskostumattomaan 
muunnokseen tai allergeenin epitooppipeptideihin 
(Tscheppe ja Breiteneder 2017).

Vuonna 2011 perustettu Desentum Oy (https://
www.desentum.fi) kehittää allergian immunotera-
piaan niin kutsuttuja hypoallergeeneja. Hypoaller-
geenien kehitystyö perustuu proteiinirakenteen tar-
kasti suunniteltuun hienovaraiseen muuntamiseen 
niin, että niiden allergiareaktiota aiheuttava ominai-
suus olisi huomattavasti matalampi kuin alkuperäi-
sen luonnonallergeenin ja että ne herättäisivät te-
hokkaan suojaavan IgG-vasteen (Kuva 3). Allergee-
nirakenteen täsmällinen muuntelu perustuu tässä 
katsauksessa kuvattuihin suojattuihin tutkimustu-
loksiin IgE-epitooppirakenteista ja allergeenien di-
meerimuodoista. Allergeenin kolmiulotteisen raken-
teen perusteella suunnitellaan muutamia aminohap-
pomuutoksia ennustetulle IgE-epitooppialueelle ja 
dimeerinmuodostuspinnalle, joiden oletetaan alen-
tavan proteiiniin dimerisoitumista ja sitoutumista 
IgE-vasta-aineeseen. Tavoitteena on, että (I) hypoal-
lergeenin aiheuttaman allergisen reaktion voimak-
kuus on huomattavasti laskenut, joten sitä voitaisiin 

käyttää turvallisesti suuremmissa annosmäärissä ja 
että (II) se on muuten rakenteellisesti hyvin saman-
kaltainen alkuperäisen allergeenin kanssa, jotta sen 
indusoimat IgG-vasta-aineet sitoutuisivat tehokkaas-
ti luonnonallergeeniin. 

Hypoallergeenikandidaatit ja alkuperäinen allergee-
ni tuotetaan rekombinanttiproteiineina ja puhdiste-
taan homogeenisiksi kromatografiamenetelmin. Re-
kombinanttiallergeenien tarkka koostumus, oikea las-
kostuminen ja dimeerinmuodostuskyky määritetään 
tarkoilla MS-analyyseillä. Seeruminäytteiden IgE-vas-
ta-aineiden sitoutumisero hypoallergeeniin ja alkupe-
räisen allergeenin välillä määritetään kilpailevalla im-
munomäärityksellä. Solupohjaisella kokeella mitataan 
eroa histamiininvapautuksessa, jossa jatkotutkimuk-
siin valittavien hypoallergeenien pitäisi osoittaa ma-
talampaa tasoa verrattuna alkuperäiseen allergeeniin. 
Desentumin tutkimus- ja kehitystyön tuloksena pi-
simmälle on edennyt koivun pääallergeenin hypoal-
lergeenikandidaatti, joka on tällä hetkellä etenemässä 
kliinisiin kokeisiin. Prekliinisessä ja tutkimusvaiheessa 
ovat timotein, hevosen ja koiran pääallergeenit sekä 
maapähkinän tärkeimmät allergeenit. 
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Structure determination of allergens and IgE-anti-
bodies binding them provides identification of fea-
tures, why only certain proteins are allergens. Our 
research results have strengthened the hypoth-
esis that allergens have specific structural proper-
ties making them different from other proteins. Our 
results indicate that the binding mode of an IgE  
antibody to an allergen is different compared to an 
IgG antibody and that allergens can form dimers that 
are usually transient in solution but stronger on the 
surface of a mast cell or a basophil. Based on these 
discoveries, we have designed minor modifications 
to the structures of selected allergens and observed 
that their allergenic activity is lower when com-
pared to the original allergen.  These hypoallergens, 
resembling structurally the original allergen, should 
be highly capable to evoke the production of pro-
tecting IgG antibodies leading to efficient and safe 
desensitization treatments. Development of these 
novel allergy vaccine products is continuing in VTT’s 
spin-off company Desentum.
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Kuva 3. Desentumin tuottamat hypoallergeenit on muunneltu IgE-epitooppialueelta (vihreä tähti) sekä 
monomeeri-monomeeri rajapinnalta (punainen tähti), mikä heikentää allergeenin sitoutumista IgE-FcεRI-
reseptorikompleksiin sekä dimerisaatiota vähentäen allergista reaktiota. Siedätyshoidossa annosteltu hy-
poallergeeni lisää allergeenispesifisten IgG-vasta-aineiden muodostumista. Nämä IgG-vasta-aineet voivat 
sitoutua eri osiin allergeenin pinnalle. Suuri rakenteellinen samankaltaisuus hypoallergeenin ja luonno-
nallergeenin välillä johtaa siihen, että syntyneet IgG-vasta-aineet sitoutuvat tehokkaammin voimakkaita 
allergiaoireita aiheuttavaan luonnonallergeeniin estäen allergisen reaktion käynnistymisen.
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Kuva 3. Desentumin tuottamat hypoallergeenit on muunneltu IgE-epitooppialueelta (vihreä tähti) sekä 
monomeeri-monomeeri rajapinnalta (punainen tähti), mikä heikentää allergeenin sitoutumista IgE-
FcεRI-reseptorikompleksiin sekä dimerisaatiota vähentäen allergista reaktiota. Siedätyshoidossa 
annosteltu hypoallergeeni lisää allergeenispesifisten IgG- vasta-aineiden muodostumista. Nämä IgG- 
vasta-aineet voivat sitoutua eri osiin allergeenin pinnalle. Suuri rakenteellinen samankaltaisuus 
hypoallergeenin ja luonnonallergeenin välillä johtaa siihen, että syntyneet IgG- vasta-aineet sitoutuvat 
tehokkaammin voimakkaita allergiaoireita aiheuttavaan luonnonallergeeniin estäen allergisen reaktion 
käynnistymisen.   



©  DOSIS      2/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry184 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      2/2019185

KIRJALLISUUS

Aalberse RC, Crameri R: IgE-binding epitopes: a 
reappraisal. Allergy 66: 1261–1274, 2011

Bellinghausen I, Häringer B, Lafargue B, Strand 
D, König B, Decker H, Saloga J: Allergological 
implication of the quaternary hexameric structure 
of the cockroach allergen Per a 3. Clin Exp 
Allergy 38: 539-48, 2008 

Christensen LH, Riise E, Bang l, Zhang C, Lund 
K: Isoallergen variations contribute to the overall 
complexity of effector cell degranulation: Effect 
mediated through differentiated IgE affinity. J 
Immunol 184: 4966–4972, 2010

Croote D, Darmanis S, Nadeau KC, Quake SR: 
High-affinity allergen-specific human antibodies 
cloned from single IgE B cell transcriptomes. 
Science 362:1306-1309, 2018

Fitzsimmons CM, Falcone FH, Dunne DW: 
Helminth allergens, parasite-specific IgE, and its 
protective role in human immunity. Front Immunol 
5: 1-12, 2014

Flicker S, Steinberger P, Norderhaug L, ym.: 
Conversion of grass pollen allergen-specific 
human IgE into a protective IgG(1) antibody. Eur J 
Immunol 32: 2156-2162, 2002

Gould HJ, Wu YCW: IgE repertoire and 
immunological memory: compartmental 
regulation and antibody function. International 
Immunology 30: 403–412, 2018

Haahtela T, Laatikainen T, Alenius H, ym.: Hunt for 
the origin of allergy – comparing the Finnish and 
Russian Karelia. Clinical & Experimental Allergy 
45: 891–901, 2015

Hamilton RG: Microarray technology applied to 
human allergic disease. Microarrays 6: 1-6, 2017

Hoh RA, Joshi SA, Liu Y, ym.: Single B-cell 
deconvolution of peanut-specific antibody 
responses in allergic patients. J Allergy Clin 
Immunol. 137: 157-167, 2016 

Hoogenboom HR: Selecting and screening 
recombinant antibody libraries. Nature Biotechnol 
23: 1105-1116, 2005

Jakobsen CG, Bodtger U, Kristensen P, Poulsen 
LK ,Roggen EL: Isolation of high-affinity human 
IgE and IgG antibodies recognising Bet v 1 and 
Humicola lanuginosa lipase from combinatorial 
phage libraries. Mol Immunol 41: 941–953, 2004

Jylhä S, Mäkinen-Kiljunen S, Haahtela T, 
Söderlund H, Takkinen K , Laukkanen ML: 
Selection of recombinant IgE antibodies binding 
the β-lactoglobulin allergen in a conformation-
dependent manner. J Immunol Methods 350: 
63–70, 2009

Kiyotani K, Mai TH, Yamaguchi R, ym.: 
Characterization of the B-cell receptor repertoires 
in peanut allergic subjects undergoing oral 
immunotherapy. J Human Genetics 63: 239–248, 
2018

Kuriyan J, Eisenberg D: The origin of protein 
interactions and allostery in colocalization. Nature 
450: 983–990, 2007

Laukkanen ML, Mäkinen-Kiljunen S, Isoherranen 
K, Haahtela T, Söderlund H, Takkinen K: Hevein-
specific recombinant IgE antibodies from human 
single-chain antibody phage display libraries. J 
Immunol Methods 278: 271– 281, 2003

Li M, Gustchina A, Alexandratos J, ym.: Crystal 
structure of a dimerized cockroach allergen Bla g 
2 complexed with a monoclonal antibody. J Biol 
Chem 283: 22806-22814, 2008 

Mares-Mejía I, Martínez-Caballero S, Garay-
Canales C, ym.: Structural insights into the IgE 
mediated responses induced by the allergens 
Hev b 8 and Zea m 12 in their dimeric forms. Sci 
Rep 6: 32552, 2016

Niemi M, Jylhä S, Laukkanen ML, ym.: Molecular 
interactions between a recombinant IgE antibody 
and the beta-lactoglobulin allergen. Structure 15: 
1413-21, 2007 

Niemi M, Jänis J, Jylhä S.: Characterization and 
crystallization of a recombinant IgE Fab fragment 
in complex with the bovine beta-lactoglobulin 
allergen. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst 
Commun 64: 25-28, 2008

Niemi MH, Rytkönen-Nissinen M, Miettinen I, 
Jänis J, Virtanen T, Rouvinen J: Dimerization of 
lipocalin allergens. Sci Rep 5: 13841, 2015

Nooren IMA, Thornton JM: Structural 
characterisation and functional significance of 
transient protein–protein interactions. J Mol Biol 
325: 991–1018, 2003

Padavattan S, Flicker S, Schirmer T,  ym.: High-
Affinity IgE Recognition of a Conformational 
Epitope of the Major Respiratory Allergen Phl p 2 
As Revealed by X-Ray Crystallography. J Immunol 
182: 2141–2151, 2009

Pfaar O, Lou H, Zhang Y, Klimek, Zhang L: 
Recent developments and highlights in allergen 
immunotherapy. Allergy 73: 2274–2289, 2018

Persson H, Sadegh MK, Greiff L, Ohlin M: 
Delineating the specificity of an IgE-encoding 
transcriptome. J Allergy Clin Immunol 120:1186-
1192, 2007

Pomés A: Relevant B cell epitopes in allergic 
disease. Int Arch Allergy Immunol 152: 1–11, 2010 

Pomés A, Davies JM, Gadermaier G, ym. WHO/
IUIS Allergen Nomenclature: Providing a common 
language. Mol Immunol 100: 3-13, 2018

Radauer C, Bublin M, Wagner S, Mari A, 
Breiteneder H: Allergens are distributed into few 
protein families and possess a restricted number 
of biochemical functions. J Allergy Clin Immunol 
121: 847-52, 2008 

Rouvinen J, Jänis J, Laukkanen ML, ym.: Transient 
dimers of allergens. PLoS One 5: e9037, 2010

Sakurai K, Goto Y: Manipulating monomer-dimer 
Equilibrium of bovine β-lactoglobulin by amino acid 
substitution. J Biol Chem 277: 25735–25740, 2002

Schöll I, Kalkura N, Shedziankova Y, ym.: 
Dimerization of the major birch pollen allergen 
Bet v 1 is important for its in vivo IgE-cross-linking 
potential in mice. J Immunol 175: 6645-6650, 
2005 

Shamji MH, Durham SR: Mechanisms of allergen 
immunotherapy for inhaled allergens and 
predictive biomarkers. J Allergy Clin Immunol 140: 
1485-1498, 2017

Steinberger P, Kraft D, Valenta R: Construction of 
a combinatorial IgE library from an allergic patient. 
J Biol Chem 271: 10967–10972, 1996

Tscheppe A, Breiteneder H: Recombinant 
allergens in structural biology, diagnosis, and 
immunotherapy. Int Arch Allergy Immunol 
172:187–202, 2017

Valenta R, Campana R, Focke-Tejkl M, 
Niederberger V: Vaccine development for 
allergen-specific immunotherapy based on 
recombinant allergens and synthetic allergen 
peptides: Lessons from the past and novel 
mechanisms of action for the future. J Allergy Clin 
Immunol 137: 351-356, 2016  

Vanek-Krebitz M, Hoffmann-Sommergruber K, 
Laimer da Camara Machado M, ym. Cloning and 
sequencing of Mal d 1, the major allergen from 
apple (Malus domestica), and its immunological 
relationship to Bet v 1, the major birch pollen 
allergen. Biochem Biophys Res Commun 214: 
538-51, 1995



Kirjoita 
teemanumeroon! 

 

Aiheena lääkkeet ja ympäristö.

 
Keväällä 2020 Dosis-lehden teemana on lääkealan kestävä kehitys. 

Kutsumme nyt tutkijoita terveydenhuollon eri osa-alueilta 
kirjoittamaan kyseiseen teemanumeroon.

 
Artikkelit voivat käsitellä lääkevalmisteisiin ja/tai lääkeaineisiin liittyviä 

kestävän kehityksen haasteita, ympäristöriskejä ja ratkaisumalleja 
laajasti eri näkökulmista. Alkuperäistutkimusten lisäksi myös aiheeseen 
liittyvät katsaukset, väitöskirjan tai opinnäytetyön tiivistelmät, tieteelliset 

kommentit, kirjeet ja vastaukset ovat tervetulleita.

Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan lehti, jossa julkaistaan 
farmasian ja lähialojen tutkimuksia (www.dosis.fi). Dosis julkaistaan 
ilmaisena Open Access -verkkolehtenä, joka tavoittaa kymmeniä 

tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia ja juttuihin liitettyjen 
sometyökalujen avulla myös laajemman yleisön.

Toivomme, että innostuit ajatuksesta ja haluat antaa panoksesi 
tähän Dosiksen teemanumeroon ja näin edistää lääkealan kestävään 

kehitykseen liittyvän tutkimustiedon levittämistä terveydenhuollon 
ammattilaisille ja myös valveutuneille kansalaisille.

Ilmoitathan kiinnostuksestasi lokakuun 2019 alkuun mennessä 
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Jari Yli-Kauhaluomalle (jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi).
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Theme Pharmaceuticals and the Environment.

In spring 2020, Dosis will have a theme issue on sustainable 
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and professionals across the healthcare sector.
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