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ansallinen astmaohjelma vuosina 1994–2004 oli merkkipaalu, joka muutti syvällisesti astman hoidon periaatteita ensin Suomessa ja
sitten maailmalla. Apteekit tulivat
ohjelmaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa vuonna 1997 ja olivat hyvin motivoituneita tekemään oman osuutensa. Terveydenhuollon
toimijoiden osaamista vahvistettiin pitkäjänteisen
koulutuksen avulla, josta vastasi Filha (Finnish Lung
Health Association, ent. Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys).
Tehokkaan lääkejakelun lisäksi apteekkien piti
huolehtia ainakin kolmesta asiasta: 1) potilas ymmärsi keuhkoputkia avaavan (inhaloitava β2-agnonisti) ja
astmatulehdusta hoitavan lääkkeen (inhaloitava kortisoni) 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 proviisoreja, jotka koordinoivat työtä ja kehittivät potilaiden neuvontaa erityisesti ns. ohjatun omahoidon toteuttamiseksi. Apteekit olivat perusterveydenhuollon
toimijoiden kanssa avainasemassa, kun astmatulehdusta hoitavat inhaloitavat kortisonit piti nostaa ensilinjan lääkkeiksi, joita avaavat lääkkeet täydensivät.
Nykyisissä yhdistelmävalmisteissa on nämä molemmat lääkkeet.
Timo Klaukka, Sirpa Peura ja Petra Vidgren
aloittivat ns. astmabarometrikyselyt, joiden avulla seurattiin potilaiden, niin aikuisten kuin lasten,
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vointia ja lääkekäyttöä vuosina 1998, 2001 ja 2010.
Viimeistä vuoden 2016 kyselyä kutsuttiin allergiabarometriksi, koska se liittyi astman lisäksi muihin allergisiin oireisiin kansallisen allergiaohjelman (2008–
2018) myötä. Kyselyt ovat kattaneet koko maan ja valtaosan apteekeista. Barometrin avulla on voitu hyvin
seurata potilaiden kokonaistilannetta, oireiden vaikeutta, hoidon muutoksia ja siihen sitoutumista. Apteekkariliitto ja viimeksi Johanna Salimäki on vastannut kyselyiden toteuttamisesta. Hän myös ideoi
allergisen nuhan kampanjaa apteekeissa.
Suomalaiset astma- ja allergiapotilaat voivat paremmin kuin useimmissa muissa maissa. Allergiaohjelman aikana astman ensiapukäynnit ovat romahtaneet ja sairaalahoidot edelleen vähentyneet. Ohjelma
on myös onnistunut kääntämään allergiadieetit ja allergiset 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 tolkuttomia lukuja ja ovat pakottaneet tutkimaan ”epidemian” juurisyitä. Ne näyttävät liittyvän luonto(mikrobi)
yhteyden heikentymiseen elintapojen ja ympäristön
muuttuessa kaupungistumisen myötä.
Olemme kuitenkin oikealla tiellä, mistä suuri kiitos myös farmasian kovan luokan ammattilaisille,
jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toteuttavat tehokasta ja turvallista lääkehoitoa. Tutkimus, koulutus,
aktiivinen osallisuus terveydenhuollon yhteisiin ponnistuksiin ja omat innovaatiot ovat yhä tärkeämpiä
myös farmasian muuttavassa maailmassa. Astmaohjelma oli hyödyllinen harjoitus, josta tuli yhteistyön
malli ja avain monien muidenkin kansansairauksien torjuntaan.

LÄHTEET

➔ Tari Haahtela

Haahtela T, von Hertzen L, Mäkelä M ym.: Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 – aika muuttaa
suuntaa. Suom Lääkäril Allergialiite 14: 9–21, 2008

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

Haahtela T, Valovirta E, Hannuksela M ym.: Kansallinen Allergiaohjelma 2008–2018 puolivälissä – suunnan muutos tuo tuloksia. Suom Lääkäril 70: 2165–
2172, 2015
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Ruoho on vihreämpää
aidan tällä puolella

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

A

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. Allergiaohjelma 2008–2018 ja sen puolivälitulokset.

sä ja hoidossa.
Menestystarinaksi osoittautuneen Valtakunnallisen astmaohjelman (1994–2004) kylkeen rakennettiin
apteekkiohjelma 22 vuotta sitten silloisen Apteekkariliiton farmaseuttisen johtajan Sirpa Peuran sinnikkyyden ja astmaohjelman taustaorganisaatioiden
ja muiden sidosryhmien tuen avulla.
Apteekkien antamalle neuvonnalle ja paikalliselle
yhteistyölle määriteltiin ensimmäistä kertaa kansalliset tavoitteet ja toimintatavat. Astmaohjelman myötä
uudistuneet hoitokäytännöt jalkautettiin suunnitelmallisesti apteekkeihin, jotta voitiin varmistaa potilaan saavan yhdenmukaiset ja kattavat tiedot eri terveydenhuollon toimipisteistä.
Apteekit tarttuivat haasteeseen innokkaasti. Jo ensimmäisenä toimintavuotena luotiin noin 500 astmayhdyshenkilöksi nimetyn farmaseutin ja proviisorin maankattava verkosto, joka toimii edelleen. Vuosien varrella apteekkien astmaohjelma on laajentunut
kattamaan myös keuhkoahtaumataudin, tupakasta
vieroituksen, allergiset ja atooppiset sairaudet, sekä
viimeisimpänä terveysliikunnan Liikkujan Apteekki
-konseptin.
Valtakunnallista astmaohjelmaa seurasi Kansallinen allergiaohjelma (2008–2018), jonka päättymisestä huolimatta yhteistyö sen tavoitteiden eteenpäin

Koskela K, Haahtela T, Ahonen E ym.: Kansallinen
Astmaohjelma 1994–2004. Sosiaali– ja terveysministeriö. Työryhmämuistioita 1994; 16: 1-62. Suom Lääkäril 29: 2889–2921, 1994
Haahtela T, Pietinalho A, Tuomisto LE ym.: Suomen
astmaohjelma 10 vuotta–suuri muutos parempaan.
Suom Lääkäril 61: 4369–78, 2006
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viemiseksi jatkuu edelleen. Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry (Finnish
Lung Health Association, www.filha.fi/) on järjestänyt tänäkin vuonna alueellisia, moniammatillisia allergia- ja astmakoulutuksia, joihin on kutsuttu mukaan apteekkien astmayhdyshenkilöt. Koulutuksissa
väsymättä maata kiertäneet Allergiaohjelman viestintuojat Erja Tommila ja Erkka Valovirta ovat
tulleet sadoille apteekkilaisille tutuiksi. He myös kehottavat apteekkeja osallistumaan perusteilla oleviin
alueellisiin allergiatyöryhmiin, joiden tehtävänä on
jatkossa suunnitella ja järjestää moniammatillista allergia- ja astmakoulutusta alueella. Eli nyt on hyvä tilaisuus selvittää, onko alueella jo perustettu työryhmä ja miten siihen pääsee mukaan!
Kuten tämän numeron toisessa pääkirjoituksessa
astmaohjelman emeritusprofessori Tari Haahtela
toteaa, astmaohjelmastamme on tullut malli muillekin. Esimerkkinä tästä, maailman arvostetuimpiin
lääketietieteellisiin julkaisuihin kuuluva The Lancet
Respiratory Medicine on maaliskuussa 2019 julkaistussa artikkelissa kehottanut muita maita ottamaan
oppia suomalaisen astmaohjelman saavutuksista. Vakavista astmaoireista kärsivien potilaiden määrä on
vähentynyt vuosien 1994 ja 2016 välillä 20 prosentista
2,5 prosenttiin. Samalla astman yhteiskunnalle koituvat 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 astmaohjelman onnistuneelle jalkauttamiselle on nähty lääkärien, hoitajien ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön kouluttaminen ja verkostoituminen hoitoketjujen muodostamiseksi, sekä potilaiden opettaminen
pahenemisvaiheiden tunnistamiseen ja lääkityksen
säätämiseen ohjatun omahoidon keinoin.
Apteekkien astmaohjelma ja muut kansanterveysohjelmat ovat myös ensimmäistä kertaa mukana
Farmasian maailmanjärjestön FIP:n keväällä 2019 ilmestyneessä katsauksessa apteekkien roolista tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. ”Case
Finland” on innoittanut Suomalaisten astma- ja allergiaohjelmien esittelyyn Euroopan farmasian opiskelijoille (EPSA) Bulgariassa sekä belgialaisessa apteekkialan lehdessä.
Myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on vuonna 2016 nostanut Suomen esille
esimerkkimaana, jossa apteekit ovat aktiivisesti mukana suurten kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja
hoidossa. OECD kehottaa muitakin maita laajenta© DOSIS
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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 suju toivotusti, ja aikaa suunnitelmalliselle astmayhdyshenkilötyön toteutukselle ei aina löydy. Kuitenkin apteekkien astmaohjelman ydin koostuu nimenomaan apteekin arjessa tapahtuvista pienistä teoista
asiakkaiden hoidon onnistumisen varmistamiseksi.
Apteekkikäyntinsä jälkeen keuhkoahtaumatautipotilas osaa käyttää uutta inhalaattoriaan; pelkkää avaavaa lääkettä hakenut astmapotilas ottaakin mukaansa
myös hoitavan lääkkeen ja saa muistutuksen kontrollikäynnin tarpeesta; astmaoireista kärsivä uskaltaa
käyttää ohjeiden mukaista tupla-annosta lääkkeistään flunssan aikana; allergiaoireinen asiakas saa tilanteeseensa parhaiten sopivat lääkkeet ja ohjauksen
niiden käyttöön ilman lääkärissäkäyntiä.
Farmasisteina voimme olla ylpeitä työstämme, jolla 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
LÄHTEET
International Pharmaceutical Federation (FIP) (2019).
Beating non-communicable diseases in the community – The contribution of pharmacists. https://fip.org/
files/fip/publications/NCDs/beating-ncds-in-the-community-the-contribution-of-pharmacists.pdf
OECD/EU, Health at a Glance: Europe 2016 – State
of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris,
2016
Talha Khan Burki: Asthma control: learning from
Finland’s success. The Lancet Resp Med 7: 207-208,
2019
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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 information 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 patients), 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 continuously 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 exacerbations. Nevertheless, a significant proportion of patients have insufficient adherence to the medications
or use the medication improperly or have both (Sinclair 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 sufficient 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 information and education on disease with the needs of specific patient populations (Närhi et al. 2001).
To support the well-being of patients with asthma, to decrease disease severity and mortality and to
control the economic burden, a comprehensive Finnish National Asthma Programme (FNAP) was implemented in Finland 1994–2004 (Haahtela et al. 2006).
As the patients’ empowerment for the success of the
treatment is essential, the FNAP emphasized selfmanagement guided by physicians, nurses and pharmaceutical personnel. Therefore, the FNAP recommended 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 education 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 impact 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.

© DOSIS
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MATERIAL AND METHODS

The present asthma study was a part of a large nationwide allergy and asthma survey. Allergy Barometer questionnaires were given to all individuals purchasing asthma and allergy drugs in pharmacies all
around Finland in September 2010 and 2016 (Kauppi
et al. 2015, Jantunen et al. 2018). The Allergy Barometer is a questionnaire on demography (gender, education), diagnosis, specific allergy- and asthma-related symptoms and medications, precipitating factors,
the participants’ subjective perceptions on the severity of their disease, tobacco smoking, use of Health
Care Services, received guided self-management advice and opinions on the need of information of asthma and asthma medication. In 2010 patients were also
asked if they like to make an appointment with pharmacy 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 organizations, courses and books. Internet as a source for information was enquired in the survey only in 2016. In
addition, they were enquired which of the following
they found difficult (taking medication at time, understanding 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 purchasing asthma and allergy medication during the week.
The inclusion criteria for the asthma branch were:
age 16–75 years, diagnosis of asthma, and special reimbursement for asthma medication. Based on their
current medication, patients with the Chronic Obstructive Pulmonary Disease were excluded.
The patients who were treated in the emergency
room or who had at least one day hospital care within 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). Results 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.
108
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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).

MSI
%

LSI
%

All
%

Pearsons’
χ² -test (p)

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=140
13
27
25
35

n=840
44
21
21
14

n=980
39
22
22
17

< 0.001

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=134
33
22
26
19

n=811
62
18
12
8

n=945
58
19
14
9

< 0.001

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=133
20
25
30
25

n=828
33
31
24
12

n=961
31
30
25
14

< 0.001

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=122
86
8
5
1

n=780
90
5
3
2

n=902
89
6
3
1

0.436

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=122
93
2
2
2

n=781
94
2
2
2

n=903
94
2
2
2

0.878

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=128
38
25
23
15

n=823
39
31
20
10

n=951
39
30
20
11

0.227

Not at all
Some
Quite a lot
A lot

n=71
34
28
24
14

n=381
50
23
17
9

n=452
48
24
18
10

0.069

Physician

Nurse

Pharmacy personnel

Patient organizations

Courses

Books, journals etc.

Internet (only 2016)

© Suomen Farmasialiitto ry
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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© DOSIS
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portion of the information given by the pharmaceutical personnel than that provided by nurses. Furthermore, 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 reported not having received any information and education whatsoever from the health care professionals.
Of other sources, such as the books, journals and the
internet were also important, whereas patient organizations and courses had only minor impact.
In 2001, 69% and 23% of the study participants had
appointment with a physician or a nurse, respectively (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 patients were in contact with pharmaceutical personnel when buying their asthma medication which offers to the latter an opportunity to reduce this gap.
Nevertheless, it seems that in some cases the information and education was not provided by the pharmacy 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 education may prevent proper information and education from pharmacy personnel. Reluctance to receive
information or rush may be obstacles from the patient perspective.
It is not surprising that physicians and nurses,
who are aware of the severity of illness of their patients, invest – in accordance with the patients’ need
– more information and education work in the MSI
than in the LSI populations. Since the pharmaceutical personnel do not have such data on the disease,
they seem to divide the information and education
more equally between the MSI and LSI. Nevertheless, 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 information 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 information and education for both MSI and LSI patients.
This would be in concert with the opinion of the patients surfaced in our study.
110
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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)

↓

Of all sources of information and education on asthma 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 respondents were similar in both years. Of the respondents in 2010, 23% had received university degree 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 physicians 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) reported 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 received 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 education on the medication was desirable.

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

↓

RESULTS

Age under
16 years
n=98 (2010)
n=22 (2016)

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

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

↓

↓

The most severly
ill patients (MSI)

Less severly
ill patients (LSI)

– ≥1 emergency room visits or ≥1
hospital stay due to asthma
during the previous year
n=66 (2010)
n=77 (2016)

Neither emergency room
visits nor hospitalizations during
the previous year
n=472 (2010)
n=415 (2016)

Figure 1. Patient selection to the study population.
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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.
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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 medication changes the patient would receive more information. Structured and motivational asthma information 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 education. 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

80 %%
80
60 %%
60
40 %%
40
20 %%
20

MSI16
LSI16

solutions should be rigorously developed and implemented to ensure availability and affordability of information and education for this patient population.
One limitation of the current study was the absence of the Internet as a source of information and
education in the earlier Allergy Barometer questionnaire. It is likely, however, that the responders interpreted 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 precise 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
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 patients for asthma and guided self-management, pharmacy personnel focused more on inhalation technique and proper use of devices. Since the launch
of the National Guidelines emphasizing guided selfmanagement, 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 information and education for asthma patients. This role
%
00 %
should be strengthened by introducing new tools
0
1
2
3
0
1
2
3
and practice support for pharmacies especially considering
theasthma
enlarging
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and
asthma medication reported
to continuously pay attention to proper education
MSI and LSI asthma patients (LSI) in 2016. 0 =
for guided self-management and to further improve
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der to achieve good asthma control.
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Taustaa: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka potilaat saavat tietoa ja ohjausta astmaan
ja astmalääkkeisiin.
Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostuu kahdesta 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 kysyttiin, mistä he olivat saaneet tietoa astmasta ja astmalääkkeistä (lääkäriltä, hoitajalta, apteekista, potilasyhdistyksiltä, kursseilta tai kirjoista ja lehdistä) ja
kuinka paljon he olivat saaneet tietoa astmasta. Potilaat jaettiin vaikeaa astmaa sairastaviin (päivystyskäynti tai sairaalahoito astman vuoksi) ja lievempää
astmaa sairastaviin (muut astmapotilaat).
Tulokset: Vaikeaa astmaa sairastavat saivat useimmin
tietoa lääkäriltä (60 %), apteekeista (55 %) tai hoitajilta (45 %). Apteekit jakoivat tietoa tasaisemmin vaikeaa astmaa sairastaville ja lievää astmaa sairastaville.
Tutkimuksen tulosten mukaan 7 prosenttia vaikeaa
astmaa sairastavista ja 21 prosenttia lievää astmaa sairastavista eivät kokeneet saaneensa tietoa sairaudestaan lääkäriltä, hoitajalta eikä apteekista.
Johtopäätökset: Apteekkien henkilökunta jakaa
tietoa astmalääkkeistä säännöllisesti, ja tätä pitäisi
edelleen lisätä. Vaikka suurin osa astmaa sairastavista oli saanut tietoa astmasta ja astmalääkkeistä, silti 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 taloudellinen arviointi. Taloudellisessa arvioinnissa tehdään valintoja esimerkiksi arvioinnissa käytettävän näkökulman vuoksi. Suomessa terveydenhuollon arviointinäkökulma on HTA-ohjeiden suosittelema näkökulma.
Terveysteknologioilla on kuitenkin laajempia vaikutuksia, joita terveydenhuollon näkökulma ei huomioi. Arvioimme eri näkökulmien vaikutuksia taloudellisen arvioinnin tuloksiin rokotusesimerkin avulla.
Aineisto ja menetelmät: Eri kustannusnäkökulmien (terveydenhuollon, terveys- ja sosiaalipalvelujen, laajennettu sote-, yhteiskunnallinen näkökulma) tuottamien tulosten arvioinnissa käytettiin esimerkkinä pneumokokkirokottamiseen (PCV13) liittyvää HTA-arviointia. Arvioinnin kohteena olivat 65–99-vuotiaat suomalaiset
jaettuna kolmeen ikä- ja riskiryhmään. Interventio oli rokottaminen 13-valenttisella pneumokokkikonjugaattirokotteella, ja verrokki oli vallitseva käytäntö, ei rokotusta. Näkökulmien vaikuttavuutta tuloksiin arvioitiin 20 vuoden aikahorisontilla Markov-mallirakenteeseen perustuvina kustannuksina ja inkrementaalisina
kustannus-vaikuttavuussuhteina, jotka diskontattiin 3 prosenttia per vuosi.
Tulokset: Pneumokokkitaudeista aiheutuneet keskimääräiset kustannukset Suomessa vaihtelivat huomattavasti näkökulmasta riippuen. Terveydenhuollon näkökulmassa kustannukset olivat rokottamattomilla 1,223
ja rokotetuilla 1,228 miljardia euroa. Vastaavasti kustannukset olivat terveys- ja sosiaalipalveluiden näkökulmassa 3,677 ja 3,558, sote-näkökulmassa 3,704 ja 3,591 ja yhteiskunnallisessa näkökulmassa 3,967 ja 3,840 miljardia euroa. Rokottamisella saavutettiin 10 055 laatupainotettua lisäelinvuotta. Terveydenhuollon näkökulmassa 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 terveysja 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 käyttöönottopäätöksissä. 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 terveyden ylläpitoon käytettävissä olevat voimavarat ovat
rajallisia ja kaikkiin tarpeisiin riittämättömiä. Tällöin on suuri merkitys sillä, mihin tietoon perustuen päätöksiä tehdään ja miten voimavaroja näihin
päätöksiin pohjautuen kohdennetaan. Rajallisista resursseista johtuen terveysteknologioiden käyttöönottoa ja niiden käytön laajuutta joudutaan usein rajoittamaan. Tehokkuutta optimoitaessa tulisi resurssit käyttää mahdollisimman suuren terveyshyödyn
tuottamiseen.
Terveysteknologioiden arviointi (health technology assessment, HTA) ja näyttöön perustuva lääketiede (evidence-based medicine, EBM) osa-alueineen
ovat oleellisia menetelmiä tiedon tuottamiseksi hinta-, korvattavuus- ja hankintapäätöksiä tai hoitosuosituksia varten (ks. Fimea 2012, Palveluvalikoimaneuvosto 2016, Duodecim HTA-opas 2017, Lääkkeiden
hintalautakunta 2018). Yksi HTA:n keskeinen osaalue on terveysteknologioiden taloudellinen arviointi, jossa tyypillisesti pyritään arvioimaan eri vaihtoehtojen kustannuksien ja vaikuttavuuden eroja sekä
näiden välisiä suhteita. Taloudellisen arvioinnin menetelmiä ovat havainnollistaneet esimerkiksi Martikainen ym. (2006) ja Laine ym. (2010).
Arvioinneissa tehdyt valinnat ja oletukset tulisi
raportoida selkeästi analyysin läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi PICOSTEPS-lähestymistapaa (Soini 2017a, Soini ym. 2017b, 2018) on sovellettu taloudellisten arviointien raportoinnissa, koska
se perustuu osin EBM:n yleisesti sovellettuun PICOperiaatteeseen, mikä nostaa arvioinnin kohdepopulaation ja muut oleelliset osat keskiöön. PICOSTEPS
kokoaa arvioinnin keskeiset osa-alueet yhteen esimerkiksi taulukkona tai kuvana ja soveltuu muun
muassa hoitosuosituksen liitteeksi taloudellista arvoa arvioitaessa (Soini 2017a), real world data (RWD)
-tutkimuksiin perustuvaan ennustemallinnukseen
(Soini ym. 2017b), kustannusvaikuttavuuden arviointiin (Soini ym. 2018) ja kustannusarviointien tekemiseen (Mankinen ym. 2019). Luonnollisesti keskeinen
osa PICOSTEPS:ia on näkökulma, joka määrittelee
muun muassa sen, mitä kustannuseriä ja terveyshyötyjä analyyseissä huomioidaan.
Terveysteknologioiden taloudellisissa arvioinneissa on Suomessa tyypillisesti huomioitu ainoastaan
suorat kustannus- ja terveysvaikutukset. Lääkkeiden
hintalautakunnan (Hila) ohje terveystaloudellisesta
selvityksestä (2018) kehottaa huomioimaan kaikki
potilaalle merkitykselliset tavoitellut ja tahattomat
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terveysvaikutukset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ohje lääkkeiden hoidollisen ja
taloudellisen arvon arvioinnista (2012) kehottaa huomioimaan hoitovaikutukset arvioinnin kohdeväestössä ja käyttöaiheessa.
Vastaavasti Hilan ja Fimean HTA-ohjeistukset
suosittelevat terveydenhuollon arviointinäkökulman käyttöä erityisesti kustannusten huomioinnin
osalta (Fimea 2012, Hila 2018). Ohjeissa kehotetaan
huomioimaan kaikki suorat terveydenhuollon kustannukset ja näihin liittyvät sosiaalihuollon kustannukset maksajasta riippumatta. Jos tuotannonmenetykset huomioidaan, tulokset tulee esittää myös
ilman niitä (Fimea 2012, Hila 2018).
Terveysteknologioilla ja sairauksilla on kuitenkin
laajempia vaikutuksia, joita terveydenhuollon näkökulma ei huomioi (Cafiero-Fonseca ym. 2017, ESiOR
2017, Soini 2017b, Lakdawalla ym. 2018). Tässä tutkimuksessa arvioimme erilaisten kustannusten huomioinnin näkökulmien vaikuttavuutta taloudellisen
arvioinnin tuloksiin rokotusesimerkin avulla. Vastaavaa työtä ei aiemmin ole Suomesta julkaistu, eivätkä
kansainvälisetkään hyvin erilaisia näkökulmia käsittelevät tutkimukset ole yleisiä.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Suomessa sekä lääkkeiden että rokotteiden taloudellisten 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 näkökulman käyttö mahdollisesti johtaa?
Taloudellisen arvioinnin näkökulman ja huomioitavien vaikutusten valinta on erityisen tärkeässä asemassa suomalaisessa pääosin verovaroin rahoitetussa
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, sillä lopulta suurin osa kustannuksista tulee veronmaksajien
maksettavaksi. Taloudellisissa arvioinneissa käytettäviä näkökulmia kustannusten arviointiin on esitetty taulukossa 1.
Eri näkökulmien tarkastelun esimerkiksi valittiin
rokottaminen, koska siinä yhdistyvät keskeiset arviointihaasteet: kenelle teknologia kohdennetaan ja
mitä teknologiaa käytetään. Lisäksi rokottamisessa
on kyse populaatiotason vaikutuksista ja ennaltaehkäisystä, johon yhdistyvät myös sairauden hoito ja
tarve ennustaa. Lisäksi aiheesta on julkaistu aiemmin
suomalaisia budjettivaikutustuloksia (Martikainen
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Taulukko 1. Arvioinnissa huomioitavien vaikutusten kumuloituminen näkökulman laajuuden kasvaessa,
esimerkkinä rokottaminen*
Osa-alueet

Näkökulma

Terveyspalveluiden suorat
kustannukset (esim. lääkärija hoitajakäynnit, hoitojaksot,
digitaaliset terveyspalvelut),
terveyshyödyt

1

Terveyspalvelut
= Tyypillinen nykyinen

+ Sosiaalipalveluiden kustannukset (esim. koti- tai ateriapalvelu, lastensuojelu), palveluiden tuottamat hyödyt

2

Sosiaali- ja terveyspalvelut

+ Muut suorat kustannukset,
hyödyt (esim. matkakulut,
ulkoisvaikutukset, kuten laumavaikutus ja antibioottiresistenssi)

3

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

+ Tuottavuuskustannukset,
hyödyt (esim. absenteeismi,
presenteeismi)

4

Yhteiskunnallinen (suorat tuottavuusvaikutukset)
= Tyypillinen yhteiskunnallinen

+ Vaikutukset tuottavuuteen,
hyödyt (esim. ansiot, työllisyys, koulutus)
+ Käyttäytymiseen liittyvät
ulkoisvaikutukset (esim. lisäkoulutus)

5

Yhteiskunnallinen (epäsuorat tuottavuusvaikutukset)

+ Omaishoitajan tuottavuus,
hyödyt
+ Kansantuotteessa näkymätön työ (esim. kotityö, vapaaehtoisuus)
+ Ulkoisvaikutusten vaikutus
tuottavuuteen
+ Riskien vähentyminen, turvallisuus (esim. vakuutukset)
+ Muut hyvinvointivaikutukset (esim. tasa-arvo)

6

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

* mukailtu Cafiero-Fonseca ym. (2017) pohjalta.
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ym. 2014), joita on hyvä täydentää terveyshyötyjen ja
kustannusvaikuttavuuden huomioinnilla.
Taloudellisen arvioinnin menetelmät
Taloudellisessa arvioinnissa arvioitiin pneumokokkia vastaan rokottamisen aiheuttamia kustannuksia
ja terveysvaikutuksia verrattuna rokottamatta jättämiseen suomalaisten 65–99-vuotiaiden henkilöiden
väestössä (1 178 464 henkilöä vuonna 2017). Taloudellisen arvioinnin keskeinen sisältö on koottu taulukkoon 2.
Rokottamisen vaikutusta keuhkokuumeen ja
pneumokokkitautien tapahtumien, kustannusten ja
elämänlaatuvaikutuksien osalta arvioitiin Markovmallilla (Kuva 1). Kyseessä on PCV13-rokotevalmistajan tekemä malli, jota on käytetty useissa analyyseissä
(esim. Weycker ym. 2012). Mallin avulla simuloitiin
odotettujen tautitapahtumien ja kuolemien määrää
sekä niistä johtuvia elämänlaatu- ja kustannusvaikutuksia väestön rokottamisen ja rokottamatta jättämisen skenaarioissa 20 vuoden aikahorisontilla.
Mallinnetut riskiryhmät (matala, keskikorkea, korkea riski) muodostettiin Kansaneläkelaitoksen (Kela)
vuoden 2016 erityiskorvausoikeustietojen perusteella
(lähde: Kelan rekisteriaineisto erityiskorvausoikeuksien voimassaolosta 31.12.2016) arvioitujen pneumokokkitaudeille altistavien taustasairauksien (sydän- ja
verisuonitauti, maksasairaus, keuhkosairaus, diabe-

tes, astma, munuaisten vajaatoiminta, syöpä) perusteella. Matalan riskin ryhmään kuuluivat henkilöt,
joilla ei ollut korvausoikeuksia. Keskikorkean tai korkean riskin ryhmään luokiteltiin kuuluvaksi henkilöt,
joilla oli korvausoikeus. Kelan erityiskorvausoikeuksien perusteella keskikorkeassa riskissä arvioitiin olevan 90 prosenttia ja korkeassa riskissä 10 prosenttia
korvausoikeuden haltijoista.
13-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen
(PCV13) teho tautitapahtumien ehkäisyssä perustui
satunnaistettuun ja kontrolloituun CAPiTA-tutkimukseen (Bonten ym. 2015, Gessner ym. 2018). CAPiTA-tutkimuksessa havaittu PCV13-rokotteen teho
rokoteserotyyppisen pneumonian aiheuttamia keuhkokuumeita vastaan oli 45,0 prosenttia (Bonten ym.
2015). Kaikista keuhkokuumetapahtumista Streptococcus pneumoniaen aiheuttamia Suomessa oli 41
prosenttia (Jokinen ym. 2001) ja PCV13-rokotteen serotyyppikattavuus oli Suomessa 52,91 prosenttia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin 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 CAPiTA-tutkimukseen perustuen (Bonten ym. 2015).
Korkeassa riskissä olevilla henkilöillä rokotteen teho
bakteremiaa ja aivokalvotulehdusta vastaan oli 78,0

Kuva 1: Arvioinnissa käytetyn päätösanalyyttisen mallin rakenne
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Taulukko 2. Toteutetun taloudellisen arvioinnin keskeinen sisältö PICOSTEPS*-kehikossa.
Komponentti

Sisältö

P: Potilaat
(Patients)

Suomalaiset 65–99-vuotiaat henkilöt

I: Interventio
(Intervention)

Prevenar 13 -pneumokokkikonjugaattirokote, Pfizer (PCV13)

C: Verrokki
(Comparator)

Ei rokoteta (nykyinen toimintatapa väestötasolla)

O: Tulosmuuttujat
(Outcomes)

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

S: Asetelma
(Setting)

• 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. Tapahtumat ja kuolleisuus sekä kustannukset mallinnetaan vuosittain iän, riskiprofiilin,
rokotusstatuksen ja rokotusajan mukaan. Terveen väestön kuolleisuus perustuu Tilastokeskuksen kuolemanvaaralukuihiin

T: Aika
(Timeframe)

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

E: Vaikutukset
(Effects)

• Rokotuskattavuus: 100 % eli koko populaatio rokotettu
• Kustannukset: suomalaiset terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä yhteiskunnan kustannukset, jossa tuotannonmenetys inhimillisen pääoman menetelmällä arvioituna
• Elämänlaatu: laatupainotetut elinvuodet, tautitapahtumien aiheuttama disutiliteetti
• Laumavaikutus, antibioottiresistenssi, omaishoito, läheisen taakka, koulutusvaikutukset: ei huomioitu

P: Näkökulma
(Perspective)

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

S: Epävarmuus
(Sensitivity analysis)

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

* Soini (2017a), Soini ym. (2017b, 2018)
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prosenttia sekä teho keuhkokuumeita vastaan oli
65,0 prosenttia matalassa ja keskikorkeassa riskissä olevien tehosta (Klugman ym. 2003). Matalan ja
keskikorkean riskin välille ei oletettu tehoeroa. Rokotetehon oletettiin alenevan 65–74-vuotialla 97,0,
53,0, 18,0 ja 17,0 prosenttiin rokotushetken tehosta 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 oletettiin nollaksi vuoden 16 jälkeen. Oletus perustuu
PPV23-rokotteella havaittuun tehon heikkenemiseen, ja PCV13-rokotteen tehon heikkenemisvauhti oletettiin 50,0 prosentiksi PPV23:n vastaavasta
(Smith ym. 2008).
Tautitapahtumien ikäryhmittäiset ilmaantuvuudet olivat seuraavat (/100 000/vuosi): 65–74-vuotiaat:
avohoitoinen keuhkokuume 340,0; sairaalahoitoinen
keuhkokuume 869,3; bakteremia 21,4; aivokalvotulehdus 0,5. 75–84-vuotiaat: avohoitoinen keuhkokuume 480,0; sairaalahoitoinen keuhkokuume 2260,5;
bakteremia 31,7; aivokalvotulehdus 0,3; 85–99-vuotiaat: avohoitoinen keuhkokuume 1040,0; sairaalahoitoinen keuhkokuume 5097,5; bakteremia 47,9;
aivokalvotulehdus 1,0 (avohoitoinen keuhkokuume,
bakteremia ja aivokalvotulehdus Salo 2017, sairaalahoitoinen keuhkokuume Okasha ym. 2018).
Kuolleisuus tautitapahtumiin arvioitiin seuraavasti: 65–74-vuotiaat: sairaalahoitoinen keuhkokuume
6,0 prosenttia, bakteremia ja aivokalvontulehdus 15,4
prosenttia. 75–84-vuotiaat ja 85–99-vuotiaat: sairaalahoitoinen keuhkokuume 17,0 prosenttia, bakteremia ja aivokalvontulehdus 22,9 prosenttia (sairaalahoitoinen keuhkokuume: alahengitystieinfektiot: Käypä
hoito -suositus; bakteremia ja aivokalvotulehdus: Salo
2017). Väestön taustakuolleisuutena käytettiin Tilastokeskuksen ikäkohtaisia kuolemanvaaralukuja vuodelta 2016 korjattuna keuhkokuumekuolleisuudella.
Yksilöiden lähtötilanteen elämänlaatuna käytettiin keskimääräisiä suomalaisia ikäryhmittäisiä elämänlaatuarvoja: 65–74-vuotiaille 0,776, 75–84-vuotiaille 0,633, 85–99-vuotiaille 0,446 (Saarni ym. 2006).
Sairaalahoitoisen tautitapahtuman (bakteremia, aivokalvotulehdus tai keuhkokuume) aiheuttamana
elämänlaadun kokonaismenetys yhtä tapahtumaa
kohden vuoden ajalta tarkasteltuna oli 0,130 QALY:ä
(Mangen ym. 2017). Avohoitoisen keuhkokuumetaudin QALY-menetys oli 0,004 (Melegaro ym. 2004).
Kustannusvaikuttavuusanalyysit tuottavat tyypillisesti tuloksia, joissa vaikuttavamman vaihtoehdon
käytöstä seuraisi lisäterveyshyötyjen lisäksi lisäkus© DOSIS
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tannuksia. Suomessa ei ole esitetty virallista maksuhalukkuuden (willingness-to-pay, WTP) raja-arvoa
lisähyödylle esimerkiksi lisä-QALY:n sallitun kustannuksen muodossa, mikä tutkimuksien mukaan
aiheuttaa haasteita kustannusvaikuttavuustulosten
tulkinnassa (esim. Soini ym. 2012, Soini ym. 2015).
Suomalaisissa kustannusvaikuttavuustutkimuksissa 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), jolloin uskottavin WTP-arvo vuoden 2018 kurssien keskiarvolla (1 euro = 0,88471 Englannin puntaa (Suomen 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 kohteena 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. Sosiaalija terveyspalvelujen näkökulmassa (näkökulma 2)
huomioitiin lisäksi pneumonian aiheuttamat sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset. Laajennetussa sote-näkökulmassa (näkökulma 3) huomioitiin
edellisten lisäksi matkakustannukset sekä rokottamisesta että tautitapahtumista johtuen. Yhteiskunnan laajassa näkökulmassa (näkökulma 6) huomioitiin kaikkien edellä mainittujen lisäksi tautitapahtuman aiheuttaman toimintakyvyn aleneman aiheuttamat tuottavuuskustannukset, jotka arvioinnissa
käytetyssä 65–99-vuotiaiden populaatiossa koostuivat kotityön tuottavuuden alenemisesta sekä lisäksi työllisten 65–74-vuotiaiden osalta (10,6 % kaikista 65–74-vuotiaista Tilastokeskuksen vuoden 2017
työllisyysastetiedon mukaan) ansiotyön tuottavuuden alenemisesta.
Kustannukset on kuvattu taulukossa 3. Tautitapahtumien hoitokustannusten arviointiin käytettiin
suomalaisia terveydenhuollon yksikkökustannuksia.
Myös muut kustannukset arvioitiin suomalaisia lähteitä käyttäen.
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Taulukko 3. Taloudellisessa arvioinnissa käytetyt yksikkökustannukset (65–99-vuotiaat suomalaiset)
Kustannusajuri

Syötearvo

Lähde

Prevenar 13
rokotteen hinta

58,41 €

Lääketaksa 1/2019 (TMH ei sis. ALV)

Rokottamiseen
liittyvät
kustannukset

Antokustannus 3 €

Antokustannus perustuu oletettuun rokotuskäynnin kestoon (muutamia minuutteja).
Rokote on mahdollista antaa myös osana
muusta syystä tapahtuvaa vastaanottokäyntiä, tai rokotuskäyntiin voidaan yhdistää muita toimia, kuten verenpaineen seurantaa.

Antokäyntiin liittyvät tuottavuuskustannukset 1,02 €
Antokäyntiin liittyvät
matkakustannukset 6 €

Antokäynnin kokonaiskestoksi matkoineen oletettu 0,5 h, keskimääräinen tuntiansio 33,48 € (Tilastokeskus), Työllisyysaste 6,09 % (Tilastokeskus)
Matkakustannukseksi oletettu kahden julkisen liikenteen lipun hinta (keskimäärin
3 €/kpl). Oletus perustuu rokotuskäynnin luonteeseen ei-kiireellisenä, terveenä
suoritettavana käyntinä, johon voidaan
käyttää halvinta kulkuneuvoa.

Tapahtumien
hoitokustannukset

Terveydenhuollon näkökulmassa
bakteremia 6 357,29, aivokalvotulehdus 21 981,85 €, sairaalahoitoinen keuhkokuume 4 233,71
€, avohoitoinen keuhkokuume
219,81 €.
Terveys- ja sosiaalihuollon näkökulmassa sairaalahoitoinen keuhkokuume 13 000 €

Tapahtumiin liittyvät
tuottavuuskustannukset

Tapahtumien
matkakustannukset

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), benchmarkingtietokanta

Ansiotyöhön liittyvät tuottavuuskustannukset:
65–74-vuotiaiden bakteremia,
aivokalvotulehdus ja sairaalahoitoinen keuhkokuume 383,28 €,
avohoitoinen keuhkokuume
247,53 €.
75 vuotta täyttäneillä ei oleteta
olevan ansiotyöhön liittyviä tuottavuuskustannuksia.

Sairaalahoitoiset tapahtumat: keuhkosairauksien pkl:n osastohoitojakso 5,1 vrk (Kapiainen ym. 2014) + keuhkokuumetaudin sairausloma 9,4 vrk (Kankaanpää ym. 2011).
Avohoitoinen keuhkokuume: 9,4 vrk (Kankaanpää 2011).
Keskimääräinen päiväkohtainen palkkatyön tuottavuuskustannus: 251,09 €,
65–74-vuotiaiden työllisyysaste vuonna
2017 10,6 % (Tilastokeskus).

Kotityöhön liittyvät tuottavuuskustannukset: bakteremia, aivokalvotulehdus ja sairaalahoitoinen
keuhkokuume 812,04 €, avohoitoinen keuhkokuume 524,44 €

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

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

Kansaneläkelaitos: sairauden takia korvatun yhdensuuntaisen matkan keskimääräinen 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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Rokottamattomien kustannukset, miljoonaa €
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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 rokottamiseen ja tautitapahtumiin liittyvät matkakustannukset. Yhteiskunta: edellisiin lisäksi tautitapahtuman aiheuttamat tuottavuuskustannukset ansio- ja kotityön osalta.

© DOSIS

2/2019

126

© Suomen Farmasialiitto ry

Sairaalahoitoisen keuhkokuumeen terveys- ja sosiaalipalveluille aiheuttamien kustannusten arvioinnissa (näkökulma 3) käytettiin kansallista THL:n rekisteriaineistoa. Kyseinen RWD perustui hoitoilmoitusrekistereihin (Hilmo, Avohilmo, Sosiaalihilmo) sekä sairaaloiden benchmarking-tietokantaan. RWD
sisälsi vuonna 2015 kaikkien yli 65-vuotiaiden henkilöiden ensimmäiseen sairaalahoitoiseen keuhkokuumeeseen liittyvän sote-palveluiden käytön vuosi ennen ja kaksi vuotta jälkeen keuhkokuumeen ilmaantumisen. Kansallisen RWD:n käyttöön päädyttiin, koska muun muassa keuhkokuume ei ole vain
erikoissairaanhoitoon rajoittunut kertaepisodi kustannusten eikä terveysvaikutusten osalta.
Yksittäistä episodia ja myös muita yksikkökustannuksia arvioidaan esimerkiksi usein käytetyssä Kapiainen ym. (2014) lähteessä. Todellisuudessa keuhkokuumeella on kuitenkin pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen
ja kustannuksiin esimerkiksi lisääntyneen palvelukäytön, uusiutumisriskin ja kohenneen kardiovaskulaarisairauksien riskin kautta. Näitä seikkoja voitiin ainakin
osin huomioida kansallisen RWD:n avulla.
Ensimmäinen keuhkokuume määriteltiin siten, että henkilöllä ei ollut keuhkokuumetta edeltävän 365
päivän aikana. Laitoshoidon kustannukset määritettiin päivän tarkkuudella käyttäen THL:n yksikkökustannusraporttia (Kapiainen ym. 2014). Erikoissairaanhoidon kustannukset määritettiin NordDRG-painojen ja keskimääräisten jaksojen kustannusten avulla. Perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset
määritettiin palvelun kontaktityyppien ja ammattiryhmien mukaan. Aineistoon kuuluivat myös asumismuodon muutokset ja pitkäaikaishoitoon joutuminen.

kakustannukset 0,7 %) ja 3,591 (rokottaminen 2,0 %,
terveydenhuolto 32,2 %, sosiaalihuolto 64,9 %, matkakustannukset 0,9 %) miljardia euroa ja yhteiskunnan
näkökulmassa 3,967 (terveydenhuolto 30,8 %, sosiaalihuolto 61,8 %, matkakustannukset 0,7 % ja tuottavuuskustannukset 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 keuhkokuumeilla vastaavat luvut olivat 329 084, 314 352 ja 14 731
ja avohoitoisilla keuhkokuumeilla 74 333, 70 741 ja 3
592. Tautitapahtumista johtuvia kuolemia oli rokottamattomilla 57 108 ja rokotetuilla 54 540, jolloin rokottamisella vältettiin 2 568 kuolemaa.

TULOKSET

Kustannusvaikuttavuus, investoinnin
takaisinmaksu ja nettohyöty
Näkökulma vaikutti merkittävästi myös kustannusvaikuttavuustuloksen tulkintaan. Suomalaisten
65–99-vuotiaiden PCV13-rokottamisen inkrementaaliseksi kustannusvaikuttavuussuhteeksi terveydenhuollon näkökulmassa muodostui 496 euroa
per QALY (4 991 000 euroa per 10 055 QALY:ä), joka
alittaa selkeästi esitetyt maksuhalukkuusarvot. Muissa näkökulmissa rokottaminen dominoi rokottamattomuutta, koska kokonaiskustannukset ovat rokotetuilla pienemmät ja terveyshyödyt suuremmat.
PCV13-rokotteen ostamisen kustannus tukkuhinnalla kaikille 65–99-vuotiaille suomalaisille on noin
68,9 miljoonaa euroa. Näin ollen jokainen rokottamiseen käytetty euro tuottaa kustannussäästöjä (return

Rokotettujen ja rokottamattomien mallinnetut kokonaiskustannukset väestötasolla vaihtelivat runsaasti näkökulmasta riippuen. Suppeimmassa terveydenhuollon näkökulmassa 65–99-vuotiaiden suomalaisten kokonaiskustannukset 20 vuoden ajanjaksolla olivat ilman rokotusta 1,223 miljardia euroa
(terveydenhuollon kustannukset 100,0 %) ja väestön rokotuksella 1,228 miljardia euroa (rokottaminen 5,9 %, terveydenhuollon kustannukset 94,1 %).
Terveys- ja sosiaalipalvelujen näkökulmassa kustannukset olivat vastaavasti 3,677 (terveydenhuolto 33,3
%, sosiaalihuolto 66,7) ja 3,558 (rokottaminen 2,0 %,
terveydenhuolto 32,5 %, sosiaalihuolto 65,5 %) miljardia euroa, laajennetussa sote-näkökulmassa 3,704
(terveydenhuolto 33,0 %, sosiaalihuolto 66,2 %, mat© Suomen Farmasialiitto ry

Kustannukset ja hyödyt
Suomalaisten 65–99-vuotiaiden PCV13-rokottamisen aiheuttamat lisäkustannukset terveydenhuollon
näkökulmassa olivat 5,0 miljoonaa euroa 20 vuoden
ajanjaksolla. Näkökulmaa laajennettaessa kustannussäästöjä tuli 118,6 (123,6-5,0) miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmassa, 113,0 (118,6-5,6)
miljoonaa euroa laajemmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmassa ja 126,6 (113,0+13,3) miljoonaa
euroa yhteiskunnan näkökulmassa.
PCV13-rokotettujen ja rokottamattomien
65–99-vuotiaiden suomalaisten QALY:t olivat yhteensä 7 259 707 ja 7 249 652 20 vuoden ajanjaksolla.
Rokottamisella voidaan saavuttaa siis 20 vuodessa 10
055 lisä-QALY:ä.
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on investment, ROI) korkeintaan 20 vuoden tarkasteluaikana sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta tarkasteltuna 1,72 euroa, laajennetusta sote-näkökulmasta 1,64 euroa ja yhteiskunnan näkökulmasta
1,84 euroa.
PCV13-rokotuksen odotetuista suorista terveyshyödyistä kertyvät nettohyödyt olivat noin 193, 289,
482 ja 580 euroa per rokotettu henkilö, kun maksuhalukkuus laatupainotetusta lisäelinvuodesta oli 22
606, 33 909, 56 516 ja 68 000 euroa. Kun suorien terveyshyötyjen tuottamiin odotettuihin nettohyötyihin yhdistettiin näkökulmien mukaiset lisäkustannukset tai kustannussäästöt, olivat vastaavat odotetut kokonaisnettohyödyt noin 189, 390, 578 ja 688
euroa per rokotettu henkilö. Näistä saadaan tarvittaessa kohdeväestön mukaiset nettohyötytulokset kohdeväestön koolla (1 178 464) kertomalla. Kustannusten kokonaisuus ja myös suorat hyödyt huomioiden
65–99-vuotiaiden PCV13-rokottamisen voidaan myös
investointinäkökulmasta odottaa tuottavan merkittäviä nettohyötyjä.

Herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyyseissä käytettiin viiden ja kymmenen vuoden sekä elinaikahorisonttia. Viiden vuoden aikahorisontilla kustannukset erosivat perus
skenaarion tuloksista: rokottaminen aiheutti terveydenhuollon näkökulmassa 30,3 miljoonan euron
lisäkustannukset ja muissa näkökulmissa rokottaminen tuotti perusskenaariota pienempiä kustannussäästöjä (taulukko 4). Kymmenen vuoden aikahorisontilla ja elinaikahorisontilla tarkasteltaessa
kustannusvaikutukset olivat hyvin samankaltaiset
perusskenaarion kanssa. Riskiryhmittäin tarkasteltuna rokottaminen aiheutti lisäkustannuksia 0 prosenttia matalassa riskissä (90 % keskikorkeassa ja
10 % korkeassa riskissä), ja 100 prosenttia korkeassa riskissä oleville populaatioille terveydenhuollon
näkökulmassa. Kaikissa muissa asetelmissa rokottaminen oli kustannuksia säästävää. Lisäksi herkkyys
analyyseissä tarkasteltiin tautitapahtumiin liittyviä
laatupainotettujen elinvuosien menetyksiä. Menetyksen ollessa 20 prosenttia pienempi perusskenaa-

Taulukko 4. Herkkyysanalyysejä: PCV13-rokottamisen aiheuttamat kustannukset rokottamattomuuteen verrattuna 5 vuoden, 10 vuoden ja elinajan horisonteilla sekä eri riskiryhmissä 65–99-vuotiailla suomalaisilla
Näkökulma
Herkkyysanalyysi/
alaryhmä

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja
terveydenhuolto

Laajennettu
sote

Yhteiskunta

Perusskenaario

5,0 M€

-118,6 M€

-113,0 M€

-126,6 M€

Aikahorisontti
5 vuotta
10 vuotta
Elinaika

30,3 M€
4,9 M€
5,2 M€

-46,7 M€
-119,2 M€
-117,9 M€

-40,6 M€
-113,6 M€
-112,2 M€

-48,7 M€
-127,2 M€
-125,8 M€

Riskiryhmät
100 % matalassa riskissä

-0,6 M€

-135,5 M€

-130,1 M€

-145,8 M€

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

6,0 M€

-116,1 M€

-110,5 M€

-124,4 M€

100 % korkeassa riskissä

24,1 M€

-63,5 M€

-57,5 M€

-67,5 M€

M = miljoona
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rioon verrattuna rokotuksella saavutettiin 9 685 laatupainotettua elinvuotta verrattuna rokottamiseen.
Menetyksen ollessa 20 prosenttia perusskenaariota
suurempi rokotuksella saavutettiin 10 426 laatupainotettua elinvuotta enemmän.
Rokottamisella saavutettiin laatupainotettuja lisäelinvuosia viiden vuoden aikahorisontilla 2 887,
kymmenen vuoden aikahorisontilla 6 861 ja elinaikahorisontilla 10 410. Näin ollen rokottamisen inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde terveydenhuollon näkökulmassa oli viiden vuoden aikahorisontilla 10 490 €/QALY, kymmenen vuoden aikahorisontilla 708 €/QALY ja elinaikahorisontilla 503
€/QALY. Muissa näkökulmissa rokottaminen tuotti
lisäterveyshyötyä rokottamattomuutta pienemmin
kokonaiskustannuksin kaikilla tarkastelluilla aikahorisonteilla.
Riskiryhmittäin tarkasteltaessa matalassa riskissä
olevien rokottaminen tuottaa säästöjä kaikissa näkökulmissa. Vain kohonneessa riskissä (keskikorkea tai
korkea) olevien rokottamisella saavutettiin 11 493 laatupainotettua elinvuotta ja vain korkeassa riskissä olevien rokottamisella 7 607 laatupainotettua elinvuotta.
Näin ollen kustannusvaikuttavuussuhde näissä ryhmissä oli 391 €/QALY ja 2 121 €/QALY. Tautitapahtumaan liittyvän laatupainotettujen elinvuosien menetyksen ollessa 20 prosenttia perusskenaariota matalampi, inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde oli 515 €/QALY ja menetyksen ollessa 20 prosenttia
perusskenaariota korkeampi suhde oli 479 €/QALY.

POHDINTA

Näkökulma vaikuttaa merkittävästi taloudellisen arvioinnin kustannus- ja kustannusvaikuttavuustuloksiin sekä investoinnin kannattavuuden arviointiin.
Kokonaiskustannukset olivat näkökulmasta riippuen 65–99-vuotiailla PCV13-rokotetuilla suomalaisilla 1,223–3,840 miljardia euroa ja rokottamattomilla
1,228–3,967 miljardia euroa 20 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Terveydenhuollon näkökulmasta rokottamisen inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde oli 496 €/QALY ja muissa näkökulmissa
rokottamisella saavutettiin 113,0–126,6 miljoonan euron kustannussäästöt ja terveyshyötyjä.
Rokottamiseen investoitu euro tuotti kustannussäästöjä sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta tarkasteltuna 1,72 euroa, laajennetusta sote-näkökulmasta 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
© Suomen Farmasialiitto ry

olivat noin 189–688 euroa näkökulmasta riippuen.
Myös terveyshyötyjä euromääräistettäessä saavutetaan yhteiskunnan kannalta erittäin merkityksellisiä nettohyötyjä, joita voi tulkita varovaisesti myös
kokonaiskustannussäästöinä.
Koska tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella
eri näkökulmien vaikutuksia kustannusvaikuttavuustuloksiin, aiempia kustannusvaikuttavuusjulkaisuja
aiheesta ei käsitelty, eikä toteutettu probabilistista
herkkyysanalyysiä hajontakuvioiden ja hyväksyttävyyskäyrien 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 makrotasoilla aikaansaatavat vaikutukset ovat yhteydessä toisiinsa (ks. Jit ym. 2015). Jos näkökulma rajataan
liian kapeaksi, ei ole mahdollista arvioida makrotaloudellisia vaikutuksia laajasti kustannuksien ja terveyden osalta, eikä vertailla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa interventioita tai toimintatapoja esimerkiksi budjettirajojen yli (ks. esim. Chen ym. 2019).
Taloudellisen arvioinnin perinteisten elementtien
eli laatupainotettujen elinvuosien ja suorien ja epäsuorien kustannusten lisäksi on laajempaa näkökulmaa käyttäen tuoreessa julkaisussa tunnistettu 12 elementtiä, jotka liittyvät terveysteknologian tai terveydenhuollon tuottamaan arvoon yhteiskunnassa
(Lakdawalla ym. 2018). Näistä elementeistä yleisesti
käytetyiksi taloudellisen arvioinnin ydinelementeiksi nimetään laatupainotetut elinvuodet ja nettokustannukset, joista molempia tämä tutkimus tarkasteli. Yleisesti käytetyiksi mainitaan myös vaikutukset
tuottavuuteen ja hoitoon sitoutumiseen (adherenssi),
mutta vaikutuksia tuottavuuteen ja hoitoon sitoutumiseen on käytetty epäjohdonmukaisesti. Tässä tutkimuksessa käytettiin inhimillisen pääoman menetelmää tuotannonmenetysten arvottamiseen, mutta toisaalta tuotannonmenetyksiä voidaan arvioida
esimerkiksi kitkakustannuksen avulla. Kitkakustannusmenetelmä on kuitenkin monimutkainen ja se
soveltuu paremmin pitkäkestoisten tuotannonmenetysten arviointiin. Lyhytkestoisissa tuotannonmenetystapauksissa, kuten tässäkin analyysissä esitetyissä
terveydenhuoltokäynnistä tai lyhtyaikaisesta sairastamisesta johtuvissa tuottavuuden alenemisissa, kitkakustannusmenetelmään kuuluva tuotannon korvautuminen sopivan, mutta aiemmin tuottamattoman yhteiskunnan jäsenen panoksella tulee kyseeseen vain poikkeustapauksissa.
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Suomessa taloudellisessa arvioinnissa yleisesti käytettyjä elementtejä ovat laatupainotetut elinvuodet
ja nettokustannukset sekä tuottavuuskustannukset
myös erikseen esitettyinä (Fimea 2012, Hila 2018).
Hoitoon sitoutumiseen liittyviä asioita ei yleensä tarkastella suoraan, vaan sitoutumisen paranemiseen
liittyvällä tekijällä tulee olla jokin mitattavissa oleva
suure, kuten peroraaliseen antoreittiin liittyvä antokustannusten pieneneminen. Vastaavasti persistenssiin eli terveysteknologian käyttöön yli ajan liittyvien
seikkojen huomiointi vaatii yli ajan olevan käyttöinformaation hyödyntämistä. Oman haasteensa asiaan
luo kliinisten tutkimusten intention to treat (ITT)
-asetelma, jonka tuottamassa teho- ja turvallisuustiedossa on periaatteessa jo lähtökohtaisesti mukana adherenssi ja tutkimusajan hoidossa pysyminen
eli persistenssi. Samoin RWD:n mukaisessa todellisen elämän käytössä ovat mainitut elementit läsnä.
Muita Lakdawallan ym. (2018) tunnistamia arvon
elementtejä olivat muun muassa tekijät, jotka liittyvät sairauden lopputulemaan liittyvän epävarmuuteen, tartunnan pelkoon tai riskiin, sairauden vakavuuteen, toivoon, tasa-arvoon, ja tieteen kehittymiseen 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 tule aliarvioida.
Kuten tämäkin tutkimus osoitti, hyödyillä voi olla
hyvin merkittävä vaikutus kustannuksiin nettohyödyn avulla tarkasteluina. Jo terveydenhuollon näkökulmassa rokottamisesta kertyi kustannussäästöjä,
ja laajemmissa näkökulmissa rokottamisen kustannussäästöt kasvoivat, kun nettohyöty huomioitiin
lisä-QALYjen ja maksuhalukkuuden (€/QALY) avulla. Mikäli maksuhalukkuustasot laatupainotetuista elinvuosista olisi Suomessa määritelty, voitaisiin
periaatteessa ja kustannus-hyötyanalyysin hengessä
muuntaa QALYja euroiksi päätöksenteon tueksi ja
näin yhteismitallistaa hyödyt ja kustannukset euroiksi 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 sisällyttäminen kustannusten tai nettohyödyn laskentaan
aiheuttaisi kaksinkertaista laskentaa QALY:jen mukanaolon vuoksi, maksuhalukkuustason arvioija oli© DOSIS
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si tällöin lähtökohtaisesti olettanut QALY:n tuottavan esimerkiksi bruttokansantuotetta (BKT) yhteiskunnalle, eikä pelkkää terveyshyötyä. Terveyshyöty ja
BKT tulisi nähdä eri asioina, vaikka ne olisivat osin
samassa lopputulemassa mukana. Jos niiden ajateltaisiin olevan suorassa yhteydessä toisiinsa, terveyshyöty tuottaisi aina kansantuotetta ja kansantuote
terveyshyötyä, ja yksilön terveyden arvo on hänen
tuottamansa kansantuotteen arvoinen. Osassa maksuhalukkuusarviointeja mukana ei ole BKT vaan terveyshyödyt (vrt. esim. Soini ym. 2012), kun toisaalla
on saatettu arvottaa QALY BKT:een perustuen, jolloin 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 kustannusten ajureiden osalta että esimerkiksi pitkäaikaissairaudesta johtuvan presenteeismin, eli vajaakuntoisena
työssäolon, sekä työttömyyden ja koulutuksen olevan
erittäin merkittäviä epäsuorien kustannuksien ajureita. Tämän tutkimuksen laajan yhteiskunnallisen näkökulman epäsuorat kustannukset ovat aliarvioita, mikäli tavoitteena on rokottaa laajempi kohderyhmä, koska
muun muassa presenteeismin osalta kustannustietoja
ei ollut tutkimukseemme saatavissa ja arviointikohde
olivat 65–99-vuotiaat. Mikäli suomalaisen pitkäaikaissairauksia koskevan selvityksen tulokset (ESiOR 2017,
Soini 2017b) olisivat ekstrapoloitavissa tähän tutkimukseen, voisivat yhteiskunnalliset kustannukset olla nyt arvioitua laajemmassa kohderyhmässä moninkertaiset tässä esitettyihin verrattuna.
Aiemmissa suomalaisissa taloudellisissa arvioinneissa on käytetty varsin harvoin yhteiskunnallista
näkökulmaa kustannusten arvioinnissa. Suomessa
esimerkiksi multippeliskleroosi- (Soini ym. 2017b) ja
aktiinikeratosiinihoitojen (Soini ym. 2015) kustannusvaikuttavuuteen, riskinjaon eli niin sanotun ehdollisen korvattavuuden tuloksiin (Soini ym. 2017a),
nivelreumaan (Martikainen ym. 2016) ja sairaalassa
annettavien lääkkeiden antokustannuksiin (Mankinen ym. 2019) jo kapealla yhteiskunnallisella kustannusnäkökulmalla on ollut merkittävää vaikutusta. Mielestämme tutkimuksien resursseja olisikin hyvä kohdentaa suurien kustannuskokonaisuuksien ja
vaikuttavuuden tarkasteluun, koska sitä tukevat sekä
tämä tutkimus että mainitut suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset.
Cafiero-Fonseca ym. (2017) tunnistaa pneumokokkirokottamiseen liittyvinä arvon elementteinä pait130
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si terveydenhuollon kustannukset ja suorat terveyshyödyt, myös muun muassa tuottavuuden paranemisen, perheen tai muiden läheisten toteuttaman
hoivan tarpeen vähenemisen ja lisääntyneet mahdollisuudet osallistua kotiaskareisiin ja vapaaehtoistyöhön, laumaimmuniteettivaikutuksen, mikrobilääkeresistenssin kehittymisen hidastumisen ja sairaalainfektioiden määrän vähentymisen, rokotteen
antaman suojan antaman mielenrauhan, sekä tasaarvon toteutumisen. Näistäkin elementeistä suurin
osa jää huomioimatta tavanomaisessa taloudellisen
arvioinnin näkökulmassa, eikä niitä tässäkään tutkimuksessa pystytty kaikilta osin huomioimaan.
Kaiken kaikkiaan myös hankalasti arvotettavilla elementeillä on paitsi henkilön ja omaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun, myös yhteiskunnalle
koituviin kustannuksiin liittyviä vaikutuksia. Tarvitaankin lisää tutkimustietoa hankalasti arvioitavien elementtien arvioinnista ja arvottamisesta, jotta
niitä voitaisiin tulevaisuudessa uskottavasti huomioida osana taloudellisia arviointeja. Nykyisin taloudellisissa arvioinneissa kustannukset huomioidaan
pääasiassa suorien terveydenhuollon kustannusten
ja niihin suoraan verrattavissa olevien sosiaalihuollon kustannusten osalta (Fimea 2012, Hila 2018). Jos
arvioinnin tarkoituksena on tarkastella vaikutuksia
ainoastaan terveydenhuollon näkökulmasta, on näiden kustannusten huomiointi perusteltua. Kokonaiskustannusten kannalta oleellisten arvon elementtien
arviointi voi olla hankalaa, jolloin näkökulman rajaaminen helpommin arvioitavia ja näytön asteeltaan
paremmaksi koettuja elementtejä huomioivaksi voi
olla perusteltua. Toisaalta, liiallinen välinpitämättömyys (esimerkiksi tiettyjen epäsuorien kustannusten
systemaattinen huomiottajättö) johtaa yleensä harhaan (bias) ainakin, jos tuloksia tulkitaan väärästä näkökulmasta suhteessa huomiotuihin kustannuksiin.
Tällöin välinpitämättömyys voi myös johtaa erittäin
suureen epävarmuuteen, koska se jo lähtökohtaisesti kaventaa merkittävästi muun muassa päätökseen
liittyvän tiedon määrää ja vaikeuttaa epävarmuuden
arviointia. Maksajaa kiinnostaakin yleensä maksettavan määrän lisäksi erityisesti tieto siitä, kuka, miten
ja milloin maksaa sekä kuinka varmaa tieto on – liian kapeassa näkökulmassa todelliset kustannukset ja
niiden kohdistuminen voivat jäädä huomiotta. Näin
ollen joidenkin kustannuslajien arviointiin mahdollisesti liittyvä epävarmuus ei saisi liiallisuuksiin estää niiden huomiointia taloudellisessa arvioinnissa.
Kuten tämä tutkimus osoitti, on keinoja esittää
myös terveyshyötyjä euroina nettohyödyn avulla, mi© Suomen Farmasialiitto ry

kä auttaa investointinäkökulmaan liittyvien hyötyjen
ja kokonaisarvon määrällistämisessä. Kokonaisarvon
arviointia voivat hämärtää muun muassa budjettirajat sekä ennaltaehkäisyn merkitys. Suomalaisen
yhteiskunnan, jossa jo pelkästään julkiseen terveydenhuoltoon 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 työterveyshuollolla ja verokertymällä, joita tulonsiirtoina ei saisi perinteisesti huomioida.
Usein esiin nousevalla väitteellä tuotannonmenetyksien huomioinnin työssäkäyviä ja muuta väestöä
eriarvoistavasta vaikutuksesta on kaksi puolta: toisaalta oikeus terveyteen ja vaikuttavaan terveydenhuoltoon on yhtäläinen kaikilla, eikä yksilön hyödyllisyyden yhteiskunnalle tulisi vaikuttaa taloudellisen
arvioinnin tulokseen, ja siten investointipäätöksiin.
Toisaalta niukkoja terveydenhuoltoon käytettävissä olevia varoja tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti suurimman terveyshyödyn saavuttamiseksi. Jos terveysteknologialla on saavutettavissa taloudellista 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 terveysteknologioiden arvioinnin ja taloudellisen arvioinnin yhteydessä käytettävistä näkökulmista. Esimerkkiarvioinnin toteuttamisessa käytettiin viimeisimpiä saatavilla olevia tietoja niin PCV13-rokotteen
tehosta kuin tautitapahtumien ilmaantuvuudesta.
Sairaalahoitoisen keuhkokuumeen aiheuttamien
kokonaiskustannusten arvioinnissa käytettiin uutta muun muassa THL:n hoitoilmoitusrekisteristä
saatua RWD:a sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kahden vuoden ajalta keuhkokuumetapahtumasta. Tutkimuksemme tarjosi kattavamman vaihtoehdon kokonaiskustannusten arviointiin perinteisten sairaalahoitojaksoon keskittyvien kustannusarviointien sijaan.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Näkökulmalla oli sisällytettyjen kustannusvaikutusten kautta merkittävä vaikutus terveysteknologian
taloudellisen arvioinnin tuloksiin ja monissa tapauksissa myös tulkintaan. Terveydenhuollon näkökulma
jätti merkityksellisen osan kustannusvaikutuksista
huomioimatta, mikä voi johtaa yhteiskunnallisesti
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SUMMARY

kestämättömiin ratkaisuihin terveysteknologioiden
käyttöönottopäätöksissä. Suosittelemmekin erilaisten ja myös laajojen arviointinäkökulmien käyttöä,
jotta päätöksentekijä saa kattavan kuvan kokonaisuudesta. Lisäksi merkittävien tulosvaikutusten vuoksi
on syytä tarkastella myös terveyshyötyjä ja vaikuttavuutta, joita esimerkiksi nettohyödyn avulla voidaan
myös euromäärällistää. Lähtökohtaisesti tutkijan tehtävä on auttaa päätöksenteossa tuomalla esiin mahdollisimman laajasti erilaisia näkökulmia ja HTA:ssa
tehtäviä valintoja. Esimerkkinä käyttämämme arvioinnin perusteella rokottaminen pneumokokkia vastaan on perusteltua näkökulmasta riippumatta.
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Introduction: Health economic evaluation (HEE) is
an essential component of Health Technology Assessment (HTA). In HEE, choices regarding effects
are made based on perspective used. In Finland, HTA
guidelines recommend narrow health care (HC) perspective. 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 using different perspectives (HC, health and social
care [HSC], wider HSC, societal) were demonstrated using an HTA evaluating the cost-effectiveness of
pneumococcal vaccination with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13). The target population was Finns aged between 65-99 years in three
age and risk groups (65-74, 75-84, 85-99 years; low,
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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 Finland, 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. Vaccination resulted in an additional 10 055 quality-adjusted life years (QALYs) compared with no vaccination.
The incremental cost-effectiveness ratio of HC perspective was 496 €/QALY gained. Vaccination dominated in other perspectives, due to its smaller total
costs and additional QALYs compared with no vaccination. 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 societal 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 decisions. Broader societal perspectives for HTA are recommended in order to present the decision maker
a more complete picture of the evaluated technology. Based on the analysis, vaccinating against pneumococcal diseases is justified regardless of the perspective.
Keywords: cost-effectiveness, cost sharing, health
care evaluation mechanisms, pneumococcal vaccines, pneumonia

Sidonnaisuudet

ES on myös ESiOR Oy:n osakas. JM on myös
ESiOR Oy:n työntekijä ja osakas. ESiOR Oy tuottaa
konsultointi-, analytiikka- ja koulutuspalveluita lääke-,
terveys-, elintarvike- ja muille tutkimusalan yrityksille,
organisaatioille ja hankkeille. ML on saanut konsulttipalkkioita lukuisilta eri lääke- ja terveysalan yrityksiltä
sekä julkisilta terveydenhuollon toimijoilta.
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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 vähän. Tutkimuksessa selvitettiin apteekkien farmasistien itsearvioitua ja väittämäkysymyksin mitattua COPDosaamista, koulutustarpeita sekä COPD-potilaan hoidon ohjausta ja lääkeneuvontaa vaikeuttavia tekijöitä.
Aineisto ja menetelmät: Sähköinen kysely lähetettiin tammikuussa 2017 Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja sivuapteekeille, Helsingin Yliopiston Apteekin toimipisteille sekä Itä-Suomen yliopiston apteekille. 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 (vastausprosentti 42 %). Farmasistit arvioivat osaavansa joko hyvin tai erittäin hyvin COPD:n syyt (91 % vastanneista), 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 %), lääkehoidosta (27 %) ja pahenemisvaiheista (23 %). Lähes kaikki (98 %) tiesivät, että COPD:n aiheuttaa tupakointi ja että 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. Vastaajista 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 mukaan 3,7–9 prosenttia (Kanervisto ym. 2011, Kainu
ym. 2013, Kainu ym. 2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). COPD on hengitysteiden pääosin
palautumaton ahtauma, ja sairaus on länsimaissa
lähinnä tupakoinnin aiheuttama (Kankaanranta ja
Moilanen 2013, Katajisto ym. 2013). Sen tavallisimpia oireita ovat runsas limaneritys, rasitushengenahdistus ja pitkittynyt yskä (Katajisto ym. 2013). Oireet kehittyvät vähitellen, ja tauti on merkittävästi
alidiagnosoitu.
COPD:n ensisijainen hoitokeino on tupakoinnin
lopettaminen (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito
-suositus 2014, Global Initiative for Chronic Obstructive Disease 2019). Lisäksi COPD:n lääkkeettömään
hoitoon kuuluvat liikunnallinen kuntoutus ja oikeanlaisesta ravitsemuksesta huolehtiminen (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus 2014, Global Initiative for Chronic Obstructive Disease 2019). Lääkehoidon 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 lisäksi inhaloitavaa kortikosteroidia (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus 2014, Global Initiative
for Chronic Obstructive Disease 2019). Lääkehoidon
tavoitteena on vähentää potilaan oireita ja pahenemisvaiheiden ilmaantumista (Keuhkoahtaumatauti:
Käypä hoito -suositus 2014).
Potilaiden tiedon puute COPD:sta ja sen hoidosta, heikko hoitoon sitoutuminen, virheelliset inhalointitekniikat, tupakointi, liikkumattomuus ja huonot ravitsemustottumukset voivat vaikeuttaa taudin
optimaalista hoitoa (van der Molen ym. 2017). Apteekkien farmasisteilla eli farmaseuteilla ja proviisoreilla on hyvä mahdollisuus COPD-potilaiden omahoidon tukemiseen ja hoidon seurantaan (van der
Molen 2017). Aikaisempien tutkimusten perusteella
tiedetään, että apteekkien farmasistien interventioilla voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi potilaiden 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© DOSIS
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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 COPDpotilaiden hoidon ohjauksessa ja omahoidon tukena on selvitetty useissa tutkimuksissa, tiedetään farmasistien COPD-osaamisesta ja hoidon ohjauksen
käytännöistä apteekeissa vain vähän. Vuonna 2017
tehdyssä suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että Suomessa apteekkien farmasistien hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta painottuvat enemmän COPD:n
lääkkeelliseen hoitoon kuin elämäntapamuutoksiin
ja lääkkeettömiin hoitokeinoihin (Heikkilä ym. 2018).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaajien itsearvioitua osaamista COPD:sta ja sen hoidosta
sekä vastaajien mitattua osaamista COPD:sta faktapohjaisin oikein/väärin-kysymyksin. Lisäksi selvitettiin farmasistien koulutustarpeita ja näkemyksiä siitä,
miksi COPD-potilaan hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta voidaan kokea vaikeaksi.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Suomen
Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja niiden sivuapteekeille, Helsingin Yliopiston Apteekin toimipisteille
sekä Itä-Suomen yliopiston apteekille tammikuussa 2017.
Kyselylomake ja sen laatiminen
Kysely laadittiin Helsingin yliopiston E-lomakkeelle.
Kysely sisälsi kysymyksiä neljästä teemasta: 1) itsearvioitu COPD-osaaminen ja väittämäkysymyksin mitattu osaaminen; 2) COPD-potilaan hoidon ohjaus ja
lääkeneuvontakäytännöt apteekissa; 3) farmasistin
näkemykset COPD-potilaan hoidon ohjauksesta ja
lääkeneuvonnasta; ja 4) vastaajan taustatiedot. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty teemojen yksi ja
kolme kysymyksiä. Teemaan kolme liittyvät strukturoidut kysymykset on julkaistu jo aiemmin (Heikkilä ym. 2018).
COPD-osaamisen itsearviointiin laadittiin mittari, jossa oli kymmenen Käypä hoito -suositukseen
(Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus 2014)
pohjautuvaa väittämää, joihin liittyvää osaamista vastaajat arvioivat neliportaisella Likert-asteikolla (osaan
erittäin hyvin – hyvin – huonosti – erittäin huonosti).
Väittämät liittyivät COPD:n syihin, oireisiin, taudin
kulkuun, taudin eroihin ja samankaltaisuuksiin astman kanssa, ei-lääkkeellisiin hoitoihin, inhaloitaviin
lääkevalmisteisiin, muihin kuin inhaloitaviin lääkevalmisteisiin, taudin pahenemisvaiheen oireisiin, pa138
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henemisvaiheen lääkehoitoon sekä Käypä hoito -suosituksen tuntemiseen.
Itsearvioinnin lisäksi kyselyssä oli viisi oikein/
väärin-väittämää, joilla mitattiin vastaajan osaamista (Kuva 2). Viimeisenä väittämänä oli ”Koen, että
COPD-potilaiden hoito-ohjaus ja lääkeneuvonta
on vaikeaa ja monimutkaista”. Tähän kysymykseen
myöntävästi vastanneille aukesi avoin kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin perustelemaan, miksi näin on.
Erillisellä avoimella kysymyksellä selvitettiin, mistä
keuhkoahtaumatautia ja COPD-potilaan hoidon ohjausta ja lääkeneuvontaa koskevista asioista vastaaja
tarvitsisi lisätietoa.
Taustatietoina kysyttiin vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, työvuosien määrä, koulutus, onko vastaaja apteekin astmayhdyshenkilö, aloittamisvuosi astmayhdyshenkilönä ja kuinka usein vastaaja antaa
COPD-potilaille lääkeneuvontaa ja hoidon ohjausta
apteekissa. Lisäksi kysyttiin apteekin perustiedot: reseptuuri, sijaintialueen tyyppi, sijaintipaikkakunnan
asukasluku, sijaintipaikkakunnan terveydenhuollon
palveluita sekä apteekin tarjoamat asiantuntijapalvelut, mittaukset ja testit.
Kyselyn validiteetin ja teknisen toimivuuden varmistamiseksi lomake esitestattiin viidellä henkilöllä,
joista kaksi oli apteekkifarmaseuttia, kaksi proviisoria
sekä yksi kyselytutkimuksiin ja e-lomaketyökaluun
perehtynyt asiantuntija. Esitestauksen perusteella kyselyyn tehtiin vähäisiä muutoksia lähinnä kieliasuun
ja teknisiin seikkoihin.
Aineiston keruu ja analyysi
Sähköinen kysely lähetettiin yhteensä 759 eri apteekkiin. Vastauksia pyydettiin yhdeltä farmasistilta jokaisesta apteekista, ensisijaisesti apteekin astmayhdyshenkilöltä. Jos apteekissa ei ollut astmayhdyshenkilöä, pyydettiin vastausta joltain muulta asiakaspalvelutyötä tekevältä farmasistilta, jonka työhön kuuluu
COPD-potilaiden hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta.
Farmasistia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin mitään 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 analysoitiin Statistical Package for Social Sciences (SPSS) -tilasto-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics for Windows,
Released 2016, Version 24.0. Armonk, NY: IBM
Corp.). Farmasistien itsearvioitua osaamista mittaavien kysymysten ja oikein/väärin-kysymysten vastauksista laskettiin frekvenssit ja prosentit. Muuttujien
© Suomen Farmasialiitto ry

välisiä yhteyksiä analysoitiin khiin neliö -testillä. Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p<0,05.
Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä (Hämeen-Anttila
ja Katajavuori 2008). Sisällönanalyysissä vastaajien
mainitsemat lisätiedon tarpeet ja haasteet COPDpotilaiden hoidon ohjauksessa ja lääkeneuvonnassa
luokitettiin yhdistämällä saman sisältöiset asiat samaan luokkaan. Farmasistien lisätiedon tarpeita koskevan 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 tupakoimattomuuden ohella lääkkeettömän hoidon
perustan (Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus 2014). Perustelukysymyksen ”Miksi COPD-potilaiden hoidon ohjaus ja lääkeneuvonta on mielestäsi vaikeaa ja monimutkaista” -vastaukset ryhmiteltiin seuraaviin luokkiin: ei-vastaanottavaiset potilaat,
oma puutteellinen tietotaito, paljon uusia tai erilaisia
lääkkeitä, monimutkainen sairaus, ajanpuute neuvonnassa, hyvin erilaisia potilaita ja yksittäiset erilliset seikat. Luokka ei-vastaanottavaiset potilaat sisältää myös ei-motivoituneet potilaat. Puutteellisella
tietotaidolla tarkoitetaan vastaajan osaamisen puutetta itse COPD:sta sairautena, ei tietämättömyyttä yksittäisen potilaan tilasta. Aineistoa kvantifioitiin 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 astmayhdyshenkilöistä (Suomen Apteekkariliitto: henkilökohtainen
tiedonanto kyselyn tekijälle 15.5.2017). Vastaajista 92
prosenttia prosenttia oli naisia ja 84 prosenttia koulutukseltaan farmaseutteja.
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden ja apteekkien taustatiedot (% vastanneista, n=263)

Muuttuja

%

N

Sukupuoli
Mies
Nainen

8
92

21
242

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

10
33
31
21
5

26
87
82
55
13

Koulutus
Farmaseutti
Proviisori

84
16

220
43

Apteekin astmayhdyshenkilö
Kyllä
Ei

75
25

196
67

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

23
32
32
14

60
83
84
36

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

5
11
33
26
25

13
29
86
69
66

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

5
17
19
13
15
15
7
9

14
45
50
33
40
39
19
23

Apteekin tarjoamat asiantuntijapalvelut
Lääkityksen tarkistuspalvelu
Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Apteekin astmapalvelu

53
23
20
14

139
60
52
37
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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 hyvinApteekin
alle puolettarjoamat
vastaajista.asiantuntijapalvelut
Lääkityksen
tarkistuspalvelu
Vastaajien taustamuuttujista
apteekin tarjoama lääkehoidon
kokonaisarviointipalvelu
(LHKA), apteekin
Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu
astmapalvelu
ja
vastaajan
antaman
COPD:n
lääkeneuLääkehoidon kokonaisarviointi
vonnan
yleisyys
olivat
yhteydessä
tilastollisesti
merApteekin astmapalvelu
kitsevästi vastaajan itsearvioituun hyvään osaamiseen
(p<0,05). Muilla taustamuuttujilla ei ollut tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä itsearvioituun osaamiseen.

jälkeen samanlaisena kuin ei-tupakoivalla henkilöillä. Väittämään, jonka mukaan COPD on kansansairaus, vastasi 46 prosenttia vastanneista väärin (Kuva
2). Astmayhdyshenkilöt tiesivät tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) paremmin, että tupakoinnin lopettaminen pysäyttää sairauden etenemisen ja kortikosteroidien aseman COPD:n hoidossa kuin ei-astmayhdyshenkilöt. Muuten taustamuuttujat eivät vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi oikeiden vastauksien
53
139
määrään.

23

60

Lisätiedon
20 tarpeet COPD:sta
52
Vastaajista
avoimeen kysy14 136 (52 %) vastasi kyselyssä
37
mykseen Mistä COPD:ta ja COPD-potilaan hoidon
ohjausta ja lääkeneuvontaa koskevista asioista tarvitsee lisätietoa. Monissa avoimissa lisätiedon tarvetta
Itsearvioitu COPD-osaaminen
koskevissa vastauksissa nousi esiin lääkkeetön hoito
Väittämäkysymyksin mitattu COPD-osaaminen
(Kuva 3). Eniten lisätietoa kaivattiin ravitsemuksesLähes kaikki vastaajat tiesivät, että COPD:n pääasi- ta (42 %). Liikunnasta tarvitsi lisätietoa 21 prosenttia
allinen aiheuttaja Suomessa on tupakointi (98 %) ja vastaajista. Vajaa neljännes (23 %) koki tarvitsevansa
Kyselyyn
vastanneista
farmasisteista
(n=263)27lähes
kaikki pahenemisvaiheiden
arvioivat osaavansahoidosta.
COPD:n
syytlääke(91
että
COPD:sta
ei voi parantua
(99 %). Vastaajista
lisätietoa
Myös
prosenttia
ei tiennyt,
ettätaudin
inhaloitava
kortikosteroidi
(28 %) kaivattiin
lisätietoa.(87
Lääkehoidosta
%), oireet
(90 %),
hoidossa
käytettäväthoidosta
inhaloitavat
lääkevalmisteet
%) ja eiei aina kuulu COPD:n lääkehoitoon. Vastaajista 44 % vastauksissa toistui lisätiedon tarve COPD:n hoidoshoidot (84 lopettaminen
%) joko erittäin
hyvin sataikäytettävien
hyvin (Kuva
1). Muut
kuin inhaloitavat
eilääkkeelliset
tiennyt, että tupakoinnin
pysäyttää
lääkkeiden
vaikutusmekanismeista
COPD:n etenemisen. ja keuhkofunktion huonone- sekä uusista lääkeaineista ja -valmisteista. Myös inhalääkevalmisteet (49 %) ja Käypä hoito -suosituksen (48 %) arvioi osaavansa hyvin tai erittäin
minen jatkuu sen
laatiolaitteiden käyttö mainittiin useassa vastaukses-

hyvin alle puolet vastaajista.

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

seuraavat asiat keuhkoahtaumataudista (COPD)”.
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Kuva 2. Oikein ja väärin vastanneiden (n=263) osuus farmasistien osaamista mittaavissa kysymyksissä.

Kuva 2. Oikein ja väärin vastanneiden (n=263) osuus farmasistien osaamista mittaavissa
kysymyksissä.
!
1) mm. lääkkeiden kalliit hinnat, jotka vievät potilaiden halun käyttää lääkkeitä ja huonontavat hoitoon sitoutumista, sekä aiheen arkuus

Lisätiedon tarpeet COPD:sta

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.

Vastaajista 136 (52 %) vastasi kyselyssä avoimeen kysymykseen Mistä COPD:ta ja COPDpotilaan hoidon ohjausta ja lääkeneuvontaa koskevista asioista tarvitsee lisätietoa. Monissa
avoimissa lisätiedon tarvetta koskevissa vastauksissa nousi esiin lääkkeetön hoito (Kuva 3).
Eniten lisätietoa kaivattiin ravitsemuksesta (42 %). Liikunnasta tarvitsi lisätietoa 21 prosenttia
vastaajista. Vajaa neljännes (23 %) koki tarvitsevansa lisätietoa pahenemisvaiheiden hoidosta.
Myös lääkehoidosta (28 %) kaivattiin lisätietoa. Lääkehoidosta vastauksissa toistui 1)lisätiedon
tarve COPD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeista sekä uusista

1) mm. lääkeneuvonnan käytännöt ja muun terveydenhuollon toiminta

lääkeaineista ja -valmisteista. Myös inhalaatiolaitteiden käyttö mainittiin useassa vastauksessa.
Kuva
koskevaan
avoimeen
vastanneiden
Noin3. Lisätiedon
viidennestarpeita
(21 %)
vastaajista
koki kysymykseen
tarvitsevansa
lisätietoa raportoimat
COPD:sta lisätiedon
kokonaisuutena,
tarpeet COPD:sta (% kysymykseen vastanneista, n=136).

esimerkiksi Käypä hoito -suosituksesta.

Kuva 4. COPD:sta neuvonnan antamisen vaikeaksi kokeneiden farmasistien (% kysymykseen
vastanneista, n=100) näkemyksiä vaikeuden syistä.
sa. Noin viidennes (21 %) vastaajista koki tarvitsevansa lisätietoa COPD:sta kokonaisuutena, esimerkiksi
Käypä hoito -suosituksesta.
Farmasistien kokemia syitä lääkehoidon
ohjauksen ja neuvonnan vaikeudelle
Vastaajista 109 (41 %) raportoi kokevansa COPD-potilaiden hoidon ohjauksen vaikeaksi. Näistä vastaajista
100 perusteli vastauksensa avoimeen kenttään. Eniten
neuvontaa
vaikeuttaviksi seikoiksi koettiin ei-vastaanPOHDINTA
ottavaiset potilaat (42 %) ja vastaajan oma puutteellinen tietotaito (32 %). Myös markkinoilla oleva laaja lääkevalikoima (25 %) koettiin hankalaksi (Kuva 4).

POHDINTA

Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa apteekeissa työskentelevien farmasistien COPD-osaamisesta ja lisätiedon tarpeista. Kyselyyn vastanneet farmasistit arvioivat COPD-osaamisensa pääsääntöisesti hyväksi.
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Mitä useammin farmasistit neuvoivat COPD-potilaita, sitä paremmiksi he arvioivat oman osaamisensa. Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua (LHKA) ja
astmapalvelua tarjoavissa apteekeissa työskentelevät
farmasistit arvioivat osaamisensa paremmiksi kuin
farmasistit, joiden apteekit eivät tarjonneet näitä palveluja. Millään taustamuuttujilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta väittämäkysymyksillä
mitattuun osaamiseen.
Farmasistien COPD-osaaminen
Farmasistit arvioivat osaavansa parhaiten COPD:n
syyt, ei-lääkkeelliset hoidot, oireet sekä hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet. Sen sijaan huonommin he kokivat tuntevansa COPD:n Käypä hoito
-suosituksen ja muut kuin inhaloitavat lääkevalmisteet. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan tupakasta vieroituksen ja COPD:n hoitosuosituksia ei tunneta eri143
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tyisen hyvin (Kurko ym. 2010, Verma ym. 2012). Kurko
ym. (2010) tutkimuksessa noin puolet suomalaisista
farmasisteista tunsi tupakoinnin lopettamisen Käypä hoito -suosituksen, ja Verna ym. (2012) tutkimuksen mukaan noin puolet farmasisteista Englannissa
oli lukenut COPD:n paikallisen hoitosuosituksen.
Helsingin yliopiston opetusapteekeille tehdyssä kyselytutkimuksessa 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 -suosituksia vähintään viikoittain apteekkiharjoittelunsa aikana (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 jalkautunut käytäntöön apteekeissa. Käypä hoito -suositukset ovat hyödyllisiä työkaluja kliinisessä työssä. Erityisesti Käypä hoito -suosituksen potilaille tarkoitetut versiot, joissa on tiivistetyssä muodossa potilaan
kannalta keskeinen sisältö Käypä hoito -suosituksesta, ovat hyviä apuvälineitä myös hoidon ohjauksessa
ja lääkeneuvonnassa. Potilasversioita voi tarvittaessa neuvontatilanteessa käydä läpi tai suositella lisätiedon lähteeksi sairaudesta ja sen hoidosta. Hoidon
ohjauksesta ja lääkeneuvonnasta toivottiin lisätietoa
myös tässä tutkimuksessa, mikä olisi tärkeää huomioida erityisesti farmasian täydennyskoulutuksessa.
Vaikka perusasiat COPD:n hoidosta ovat farmasisteilla tämän tutkimuksen perusteella hyvin tiedossa,
niin myös lisätiedon tarve on ilmeinen. COPD-osaamista mitanneiden väittämäkysymysten perusteella
farmasistit tiesivät hyvin, että COPD:n pääasiallinen
aiheuttaja on tupakointi ja että COPD on parantumaton sairaus. Oikeiden vastausten määriä arvioitaessa on huomioitava, että pelkästään arvaamalla oli
50 prosentin todennäköisyys valita oikea vastaus. Siihen nähden yllättävän pieni osuus vastaajista tiesi,
että tupakoinnin lopettaminen pysäyttää sairauden
etenemisen tai että COPD on Suomessa kansansairaus. Monet aihepiirit, esimerkiksi Käypä hoito -suositus, ravitsemus, liikunta ja pahenemisvaiheet, joista
vastaajat mainitsivat kyselyssä kaipaavansa lisätietoa,
mainittiin kyselyn alussa itsearviointiosuudessa. Itsearviointimittarissa mainitut aihealueet ovatkin voineet jäädä mieleen vastaukseksi avoimeen kysymykseen lisätiedon tarpeesta. Aliedustettuina taas saattavat olla ne aihealueet, joita ei ollut mainittu kyselyn
itsearviointiosuudessa, sillä nämä eivät ehkä tulleet
vastaajalle mieleen.
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Mielenkiintoista on, että ravitsemuksen mainitsi 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 %) vastaajista arvioi osaavansa suosituksen huonosti tai erittäin huonosti.
COPD-potilaiden lääkeneuvonta ja
sitä vaikeuttavat tekijät
Useimmin mainittuna COPD-potilaiden hoidon ohjausta ja lääkeneuvontaa vaikeuttavana tekijänä nousi
esiin potilaiden ei-vastaanottavaiset asenteet. Tuoreen järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen (Gardener ym. 2019) perusteella COPD-potilaat kokevat tarvitsevansa terveydenhuollon ammattilaisilta
tukea ja lisätietoa muun muassa COPD:sta sairautena yleensä, oireiden hallinnasta, lääkehoidosta ja
terveellisistä elämäntavoista. Apua kaivataan myös
hoidon seurantaan ja päätöksenteon tueksi omahoidossa esimerkiksi oireiden pahenemisvaiheessa ja
akuuteissa kysymyksissä, jolloin olisi tärkeää tavoittaa terveydenhuollon ammattilaisia matalalla kynnyksellä ja helposti. Vaikka tähän järjestelmälliseen
kirjallisuuskatsaukseen sisältyneet tutkimukset oli
tehty muualla kuin Suomessa, voidaan olettaa, että
tiedon ja tuen tarvetta on myös suomalaisilla COPDpotilailla. Apteekeissa neuvotaan asiakkaita yleensä
hyvin inhalaattoreiden käytöstä, käydään läpi hyvin
lääkevalmisteen perustiedot (mm. annostelu, ottoajankohdat, enimmäisannos, vaikutusmekanismit,
haittavaikutukset) ja keskustellaan yleisellä tasolla
tupakoinnista (Heikkilä ym. 2018). Sen sijaan liikunnan merkityksestä, ravitsemukseen liittyvistä asioista, rokotuksista ja taudin pahenemisvaiheista ei aina
keskustella. Näihin tulisi kiinnittää huomiota lääkeneuvonnassa sekä ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet.
Vaikka vain muutama vastaaja raportoi kaipaavansa lisätietoa vuorovaikutustaidoista, kuten neuvonnan käytännön toteutuksesta, niihin tulisi kiinnittää huomiota farmasistien koulutuksessa. Koulutuksen olisi hyvä antaa teoreettista pohjaa myös motivoivasta keskustelusta, jota voi hyödyntää erilaisissa
neuvonta- ja ohjaustilanteessa. Motivoiva keskustelu kannustaa potilaita hoidossa ja lisää heidän vastuullisuuttaan sekä tietoisuutta terveydestään (Rehman ym. 2017). Onnistuessaan apteekkien farmasis144
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tien neuvonnalla saadaan selviä hyötyjä niin potilaalle 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 havaittu parantuneen ja lääkärikäyntien sekä sairaalahoidon tarpeen vähentyneen onnistuneen neuvonnan myötä.
Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus tavoitti kohderyhmänsä vain kohtalaisesti (vastausprosentti 42 % Suomen apteekkien astmayhdyshenkilöistä). Vastausprosentti on kuitenkin yhdenmukainen aikaisemmin Suomessa tehtyjen vastaavien sähköisten kyselyiden kanssa (Westerling 2010, Sinnemäki ym. 2014). Kyselyyn vastanneet
edustavat hyvin farmasistien sukupuoli- ja koulutusjakaumaa Suomen apteekeissa. Vastauksia on saatu
hyvin myös erikokoisista apteekeista. Kysely pilotoitiin ennen kyselyn lähettämistä kohderyhmään kuuluvilla, mikä vahvistaa tulosten luotettavuutta. Yhtenä kyselyn heikkoutena voidaan pitää sitä, että farmasistien osaamisen arviointi perustui pääosin itsearvioon. Vastaajat voivat arvioida oman osaamisensa
ylä- tai alakanttiin (Pennycook ym. 2017). Kyselyyn oli
lisätty myös muutama vastaajien osaamista kartoittava väittämäkysymys, joilla pyrittiin selvittämään vastaajien todellista osaamista.
Kyselyn vastaajat olivat etupäässä apteekkien astmayhdyshenkilöitä (75 %), joten kyselyn tulos kuvastaa pitkälti astmayhdyshenkilöiden näkemyksiä.
Tietotaso COPD:sta saattaisi mahdollisesti muiden
farmasistien keskuudessa olla heikompaa. Kaikkiin
Suomen farmasisteihin yleistettävien tulosten saamiseksi olisi tarvetta jatkotutkimukselle.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Farmasistit arvioivat COPD-osaamisensa kokonaisuudessaan hyväksi. COPD-potilaan lääkeneuvontaa vaikeuttaviksi tekijöiksi koetaan erityisesti ei-vastaanottavaiset potilaat ja vastaajien itsearvioima oma
puutteellinen tietotaito. COPD:n Käypä hoito -suosituksesta ja ei-lääkkeellisestä hoidosta tarvitaan lisäkoulutusta. Koulutuksen tulisi sisältää myös vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja antaa valmiuksia
motivoivan keskustelun hyödyntämiseen hoidon ohjauksessa ja lääkeneuvonnassa.
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Introduction: It has been shown that medication
self-management support and counselling in community pharmacies have a positive impact on COPD
patients' knowledge, adherence, and medication outcomes. However, there is only little evidence on pharmacists' competence and information needs relating to COPD and its' medication. This study assessed
pharmacists' self-reported COPD knowledge, information needs and barriers to medication counselling
of COPD patients in pharmacies.

ma, was invited to answer. Pharmacists' knowledge
was both self-assessed by respondents and measured
with no/yes statements. Information needs and barriers for medication counselling of COPD patients
were asked via open-ended questions.
Results: A total of 263 pharmacists responded (response 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 medicinal 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 medicinal 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 % perceived 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 education should be accompanied with the education
on communication skills and applying motivational
interviewing and discussions into practice.

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© DOSIS
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Biologiset lääkehoidot
astmassa

TIIVISTELMÄ

Astman hoidoksi voidaan harkita biologista lääkettä, jos astma on vaikea eikä pysy hallinnassa muulla maksimaallisella 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. Tavoitteena 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 todennäköisesti kaikkein eniten lääkityksestä hyötyville. Pääasialliset hoitoon liittyvät avoimet kysymykset
koskevat optimaalista hoidon pituutta ja sitä, muuttuuko hoitovaste mahdollisen lääkkeen tauottamisen ja
uudelleen aloittamisen yhteydessä.

➔ Paula Kauppi

Keuhkosairauksien ja allergologian dosentti ja erikoislääkäri
HUS Iho- ja allergiasairaala
paula.kauppi@hus.fi

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 tarkoitettua lääkettä aiemman jo myynnissä olevan lisäksi. 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)-vastaaine (benralitsumabi) (Taulukko 1; Boyman ym. 2015,
Darveaux ym. 2015, Caminati ym. 2018, Roth-Walter
ym. 2018). Biologinen lääke on tuotettu elävässä organismissa, ja se kohdistuu sytokiineihin, reseptoreihin
tai muihin spesifeihin kohtiin. Tyypillisesti biologinen lääke on monoklonaalinen vasta-aine tai rekombinanttiproteiini. Tällainen lääke voi olla liukoinen
reseptori, joka sitoo sytokiinin ja estää sen vaikutuksen, 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 biologiset lääkkeet annostellaan 2–4 viikon välein (benralitsumabi 8 viikon välein) suonensisäisesti tai ihonalaisina pistoksina. Biologisten lääkkeiden molekyylipaino on suuri, eivätkä ne ylitä veri-aivo-estettä eikä
niillä siten ole keskushermostovaikutuksia. Biologiset 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. Amerikkalainen ja eurooppalainen keuhkolääkäriyhdistys
ovat ottaneet kantaa vaikean astman määritelmään ja
arvioineet astman olevan vaikea silloin, kun astmaa

Ohjaa
tupakoinnin
lopettamiseen

ei saada hallintaan suuriannoksisesta inhalaatiosteroidista ja toisesta astman ylläpitohoitoon tarkoitetusta lääkityksestä huolimatta tai jos astman hallinta
häviää, kun hoitoannoksia vähennetään (Chung ym.
2014). Vaikean astman määritelmän myötä on kiinnitetty huomiota myös astman hyvään diagnostiikkaan
ja systemaattiseen arvioon silloin, kun harkitaan biologisia lääkehoitoja. Systemaattisessa arviossa käydään läpi, mihin potilaan astmadiagnoosi perustuu,
minkälaisia potilaan oireet ovat ja ovatko ne yksinomaan astmaan liittyviä vai voiko oireiden taustalla
olla myös muita syitä (Porsbjerg 2018, Kuva 1). Tavanomaisia liitännäissairauksia vaikeasti oireilevalla
astmapotilaalla ovat muun muassa krooninen rinosinuiitti ja bronkiektasiat (Taulukko 2). Systemaattisessa arviossa tarkennetaan myös potilaan astman
alatyyppiä eli arvioidaan, onko allergioita, eosinofiliaa, lihavuutta ja uniapneaa astman ohella, tupakointiin liittyvää astman ja keuhkoahtaumataudin yhdistelmää (asthma-COPD-overlap eli ACO) tai kroonista palautumatonta obstruktiota, jossa kuitenkin astman tulehduksellinen komponentti on sammunut
tai vähäinen (Fajt ym. 2015, Israel ja Reddel 2017, Papi ym. 2018).
Astman alatyypit voivat olla myös osin päällekkäisiä. Esimerkiksi eosinofiliaa tavataan usein ei-allergisessa astmassa, mutta myös osalla allergista astmaa
sairastavista on merkitsevää veren tai ysköksen eosinofiliaa. Tällainen potilas voi hyötyä sekä omalitsumabista että IL5-vasta-aineista. Lisäksi on huomattu,
että submukosakerroksen eosinofiilien määrä korreloi 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 vielä varmuudella tiedetä, onko lihavien hoitovaste parempi IL5-vasta-aineisiin kuin normaalipainoisten.
Ennen kuin biologinen lääkehoito aloitetaan, on
myös aiheen tarkistaa, onko potilaalla jotakin muuta oireilua ylläpitävää tekijää, joka pitäisi huomioida
hoidossa (McCracken 2017). Esimerkiksi tupakointi lisää inflammaatiota, huonontaa astmalääkkeiden

Onko astmalääkitys ollut
säännöllisesti käytössä ja
riittävällä annostuksella?

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

Vaikutusmekanismi

Vaikutus astman pahenemisvaiheisiin

Aralasti

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien
elastaasia vastaan

Benralitsumabi

IL5-reseptori-vasta-aine

Dectrekumabi

IL13-vasta-aine

Dupilumabi

IL4-reseptori-vasta-aine

Glassia

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien
elastaasia vastaan

Infliksimabi

TNF-vasta-aine

Lebrikitsumabi

IL13-vasta-aine

Ligelitsumabi

IgE-vasta-aine

Mepolitsumabi

IL5-vasta-aine

↓

Omalitsumabi

IgE-vasta-aine

↓

Pascolitsumabi

IL4-vasta-aine

Pitrakinra

IL4-vasta-aine

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

Reslitsumabi

IL5-vasta-aine

↓

Tetsepelumabi

TSLP-vasta-aine

↓

Tralokinumabi

IL13-vasta-aine

↓ korkean periostiinipitoisuuden
ja DPP-4-ryhmässä

Zemalra

proteiini-inhibiittori, neutrofiilien
elastaasia vastaan

↓

↓

↓ korkean periostiinipitoisuuden ryhmässä

↓ vähenee

Tarkista
inhalaatiotekniikka

Kuva 1. Vaikean astman hoidossa huomioitavia asioita ennen biologisen lääkehoidon arviota.
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tehoa ja ylläpitää huonoa astman hoitotasapainoa
(Kuva 1). Lisäksi tarkistetaan, että potilas on oikeasti käyttänyt astmalääkkeitään, että hän on käyttänyt
niitä riittävän suurella annoksella ja että inhalaatiotekniikka on ollut hyvä.
Omalitsumabi
Omalitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen
IgG1-vasta-aine, joka sitoutuu IgE:en ja estää sen sitoutumista basofiileihin ja syöttösolujen IgE-reseptoreihin ja vähentää vapaan IgE:n määrää (Normansell
ym. 2014, Patel ja Sur 2017). Myös histamiinin vapautuminen basofiileista vähenee omalitsumabihoidon
myötä. Viimeisten kahden vuoden aikana omalitsumabia onkin voitu käyttää allergisen astman ohella
myös krooniseen idiopaattiseen nokkosihottumaan.
Omalitsumabi vähentää astman pahenemisvaiheita ja siihen liittyviä päivystyskäyntejä sekä parantaa
keuhkojen toimintaa ja elämänlaatua (Normansell
ym. 2014). Omalitsumabin käyttöaihe on IgE-välitteinen astma. Se on tarkoitettu lisälääkkeeksi vaikean,
jatkuvan allergisen astman oirekontrollin parantamiseksi potilaille, joilla on ympärivuotinen allergia,
toistuvia oireita, heikentynyt keuhkojen toiminta ja
useita pahenemisvaiheita. Omalitsumabin annostellaan painon ja kokonais-IgE-pitoisuuden mukaisesti
2–4 viikon välein ihonalaisina pistoksina.
Mepolitsumabi
Mepolitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka kohdistuu IL5:een. Se estää IL5:n signaloinnin ja vähentää eosinofiilien tuotantoa ja lyhentää eosinofiilien elinikää. Eosinofiilit
ovat astmaan ja atopiaan liittyviä valkosoluja. IL5 on

tärkeä eosinofiilien kasvuun ja erilaistumiseen vaikuttava sytokiini, joka vaikuttaa myös eosinofiilien
kertymiseen kudoksiin, aktivaatioon ja elinaikaan.
Mepolitsumabi vähentää veren eosinofiilien määrää,
astman pahenemisvaiheita sekä astmaan liittyviä oireita (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 vakioannoksella 4 viikon välein ihonalaisina pistoksina.
Toistaiseksi pistoshoito on voitu toteuttaa valvotusti
terveydenhuollon yksiköissä.
Mepolitsumabista tehdyssä meta-analyysissä (7
tutkimusta ja 1131 potilasta) todettiin mepolitsumabin vähentävän merkitsevästi veren ja ysköksen eosinofiilien määrää, vähentävän pahenemisvaiheita (OR
odds ratio, riskisuhde 0,30, 95%:n luottamusväli 0,130,67, p= 0,004) ja vähentävän astmaan liittyviä oireita
(AQLQ Asthma Quality of Life Questionnaire -kyselyllä arvioituna) eosinofiilistä astmaa sairastavilla (Liu
ym. 2013). Keuhkojen toimintakokeisiin ei todettu tilastollisesti merkitsevää muutosta hoidon avulla tässä meta-analyysissä.
Benralitsumabi
Benralitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen
IgG1-vasta-aine IL5-reseptorin α-alayksikköä kohtaan. IL5-reseptoreja ilmentyy erityisesti eosinofiilien ja basofiilien pinnalla. Benralitsumabi lisää eosinofiilien ja basofiilien apoptoosia eli ohjelmoitua
solukuolemaa ja vähentää eosinofiilien ja basofiilien
määrää sekä eosinofiilisen kationisen proteiinin mää-

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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rää ja hengitysteiden limakalvon eosinofiilien määrää (Laviolette ym. 2013). Benralitsumabi vähentää
astman pahenemisvaiheiden määrää sellaisilla astmaa sairastavilla potilailla, joiden veren eosinofiilipitoisuus on lähtötilanteessa vähintään 300 solua/
µl. Lisäksi se parantaa hiukan tilannetta keuhkojen
toimintakokein osoitettuna (FEV1, forced expiratory
volume in one second, uloshengityksen sekuntikapasiteetti). Myös päivystyskäynnit ja astmaan liittyvät
oireet vähenivät. Benralitsumabin käyttöaihe on vaikea eosinofiilinen astma aikuispotilailla, silloin kun
suuriannoksinen inhaloitava kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen β2-agonisti yhdessä eivät riitä. Benralitsumabi 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 ammattilainen. Benralitsumabin annostelua on kuitenkin kehitetty ja tulevaisuudessa käyttöön odotetaan itse annosteltavaa 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 basofiilien esiasteita ja vaikuttaa siten tehokkaasti antiinflammatorisesti. Nopea vaikutus on myös osoitettu
sekä eosinofilian tasolla että kliinisen tehon tasolla,
kun on raportoitu yhden päivystyskäynnin yhteydessä annettavan benralitsumabiannoksen vähentävän
sekä pahenemisvaiheiden esiintyvyyttä että niiden
vaikeusastetta (Laviolette ym. 2013, Nowak ym. 2015 ).
Reslitsumabi
Reslitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen IL5vasta-aine. Myös reslitsumabi sitoutuu IL5:een ja estää sen sitoutumisen reseptoriinsa ja sen myötä estää
IL5:n vaikutuksen. Reslitsumabi estää eosinofiilien
kypsymistä, erilaistumista, kudoksiin siirtymistä ja
aktivaatiota. Reslitsumabi vähentää veren ja yskösten eosinofiilien määrää. Kliinisesti reslitsumabi vähentää astman pahenemisvaiheita, astmaan liittyviä
oireita ja paransi hiukan keuhkojen toimintakokeiden tuloksia (FEV1, forced expiratory volume in one
second, uloshengityksen sekuntikapasiteetti) (Maselli ym. 2016, Castro ym. 2011). Reslitsumabin on
raportoitu parantavan FEV1-arvoa (prebronkodilataatiovaiheessa) +0,125 ml. Reslitsumabin käyttöaiheena on vaikea eosinofiilinen astma aikuispotilailla silloin, kun suuriannoksinen inhaloitava kortisoni
yhdessä toisen astman ylläpitohoitolääkkeen kanssa
© Suomen Farmasialiitto ry

ei riitä oireiden hallintaan. Reslitsumabi annostellaan painon mukaisina annoksina suonensisäisesti
neljän viikon välein.
IL5-vasta-aineiden ja IL5-Rα -vasta-aineen sivuvaikutukset ovat samankaltaisia. Pistoskohdan paikallisreaktiot, nielutulehdus ja päänsärky ovat yleisiä.
Nokkosihottuma ja anafylaktinen reaktio ovat mahdollisia. Ylähengitystieinfektiot ovat yleisiä ja raportoituja, mutta niitä esiintyi yleisesti myös tutkimusten lumehoitoryhmissä. Esimerkiksi benralitsumabia
saaneilla ylähengitysteiden virusinfektioita esiintyi
15–16 prosentilla hoitoryhmistä ja 14–15 prosentilla
lumeryhmistä (Busse ym. 2019). Keuhkokuumeen
esiintyvyys yleisesti (virus- ja bakteerikeuhkokuumeet yhteensä) ja bakteerikeuhkokuumeen esiintyvyys oli vähäisempi kuin 1 prosenttia sekä hoito- että
lumeryhmässä. Eosinofiilit ovat tärkeitä loisinfektioilta puolustautuessa, mutta sellaisia ei ole raportoitu
esim. benralitsumabin kohdalla. Noin 10 prosentille
benralitsumabihoitoa saaneista on kuvattu kehittyneen vasta-aineita lääkkeelle, mutta nämä eivät ole
liittyneet yliherkkyysreaktioihin eikä ole vaikuttanut
hoitovasteeseen.
Mepolitsumabin, benralitsumabin ja
reslitsumabin vertailu
Suoria vertailuja lääkkeistä ei ole julkaistu, mutta epäsuora vertailu mepolitsumabista, benralitsumabista ja reslitsumabista löytyy. Epäsuorassa vertailussa on arvioitu yhdentoista anti-IL5-hoitotutkimuksen tehoa, ja siinä todettiin kaikkien näiden
lääkkeiden vähentävän sekä kliinisesti että tilastollisesti merkitsevästi pahenemisvaiheita ja parantavan astman hallintaa lumehoitoon verrattuna kaikissa eosinofilian alaryhmissä (Busse, Chupp ym. 2018).
Kyseisessä vertailussa mepolitsumabi vähensi pahenemisvaiheita 34–45 prosenttia verrattuna benralitsumabiin ja 45 prosenttia verrattuna reslitsumabiin.
Mepolitsumabi paransi myös astman hallintaa verrattuna benralitsumabiin tai reslitsumabiin. Benralitsumabi sen sijaan paransi keuhkojen toimintakokeiden
tuloksia reslitsumabiin verrattuna silloin, kun veren
eosinofiilipitoisuus ennen hoitoa oli vähintään 400
solua/µl. Tässä epäsuorassa vertailussa arvioitiin mepolitsumabin vähentävän pahenemisvaiheita tehokkaammin vastaavilla eosinofiilitasoilla. Tulokseen on
suhtauduttava varoen, vaikka vertailut pyrittiin tekemään vastaavilla eosinofiilitasoilla. Anti-IL5-hoidot
ovat keskenään samalla tavalla terapeuttisesti vastaava ryhmä kuin inhalaatiosteroidit. Benralitsumabi on
reseptorin vasta-aine ja siten molekyylitasolla ero155
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aa selkeämmin mepolitsumabista ja reslitsumabista.
Olemme itse myös arvioineet biologisia lääkehoitoja saaneiden tuloksia HUS:ssa; tulokset ovat raportointivaiheessa.
Dubilumabi ja tralokinumabi
Dubilumabi on ihonalaisina pistoksina annosteltava 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 analysoitiin neljän satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen tuloksia, ja sen mukaan vaikean astman
pahenemisvaiheet vähenivät merkitsevästi lumeeseen verrattuna (RR relative risk, suhteellinen riski
0,44, 95%:n luottamusväli 0,12-0,17) (Zayed ym. 2018).
Haittavaikutusten ilmeneminen ei eronnut hoitoryhmien välillä vakavien haittavaikutusten, lääkehoidon tauottamiseen johtaneiden haittojen osalta,
ylähengitystieinfektioiden, akuuttien keuhkoputken
tulehdusten tai influenssan osalta. Sen sijaan hoitoryhmässä oli enemmän pistoskohdan reaktioita lumeeseen verrattuna (RR 1,91; 95 %:n luottamusväli
1,41-2,59). Dubilumabia on äskettäin hyväksytty
astman hoitoon Euroopassa.
Tralokinumabi on ihonalaisina pistoksina annosteltava IL13-vasta-aine, jota on myös tutkittu vaikean,
ei-hallinnassa olevan astman hoitoon 12–75-vuotiailla, joilla on muuna astmalääkityksenä ollut käytössä
>500 μg/vrk flutikasonia tai vastaavaa ja pitkävaikutteinen β2-agonisti mutta ei tablettimuotoista kortisonia. Koko aineistossa astman pahenemisvaiheiden
määrä ei eronnut hoitoryhmissä. Kuitenkin ensimmäisessä tutkimuksessa niillä potilailla, joiden uloshengityksen typpioksidi (NO) oli koholla, pahenemisvaiheet vähenivät 44 prosenttia tralokinumabilla hoidetuille lumeeseen verrattuna. Jatkotutkimuksessa
tätä eroa ei kuitenkaan enää havaittu (Russell ym.
2018, Panettieri ym. 2018). Tralokinumabi ei ole kliinisessä käytössä vaikean astman hoitoon.

vaikeana (Jantunen ym. 2018). Fimean arvion mukaan
tarve biologisille lääkkeille on tätäkin pienempi; heidän mukaansa vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastavia aikuisia olisin noin 1 120 ja vuosittain määrä
lisääntyisi noin 74 potilaalla (Terveydenhuollon palveluvalikoiman neuvoston perustelumuistio 2018).
Yleensä biologisia lääkehoitoja harkitaan potilaille joko pieniannoksisen tablettimuotoisen kortisonihoidon ohelle tai joskus sen sijaan. Biologisilla lääkkeillä voidaan vähentää pahenemisvaiheita,
kortisonin tarvetta sekä parantaa astman hallintaa
ja keuhkojen toimintakokeiden tuloksia. Tällä hetkellä käytössä olevia biologisia lääkkeitä ovat omalitsumabi (vaikean allergisen astman hoitoon) sekä
anti-IL5/IL5R-lääkkeet (mepolitsumabi, benralitsumabi ja reslitsumabi, jotka ovat vaikean eosinofiilisen astman hoitoon).
Kaikkien biologisten lääkkeiden aloituksen yhteydessä lyhyen hoitojakson (3–6 kk) jälkeen arvioidaan hoitovastetta aloitetulle lääkkeelle. Jos potilas
ei merkitsevästi hyödy uudesta aloitetusta lääkkeestä,
se lopetetaan. Jos hoito on hyödyttänyt, pahenemisvaiheet ja oireet ovat vähentyneet, suunnitellaan jatkohoito. Myös jatkohoidon yhteydessä säännöllisin
väliajoin arvioidaan hoitovastetta, mahdollisia hoidosta aiheutuneita sivuvaikutuksia sekä jatkohoidon
tarvetta. Biologiset lääkkeet ovat kalliita, ja on tarkoituksenmukaista pyrkiä etukäteen mahdollisimman
hyvin seulomaan esiin ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyvät hoidosta. Suurimmat kysymykset astman biologisten lääkehoitojen yhteydessä toistaiseksi
ovat tarvittavan ja potilasta todennäköisesti hyödyttävän lääkehoidon pituus sekä se, onko hoitovaste
yhtä hyvä, jos hoidossa pidetään taukoa ja jos se sitten tauon jälkeen aloitetaan uudelleen.
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and Allergology, Chief Specialist
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Biological drug treatments in asthma can be considered when asthma remains uncontrolled with other
maximal asthma medication. According to Allergy
Barometer study only 2.5% of asthma patients considered 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 addition 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 impacts on asthma control and lung function. At the
moment, omalizumab (for severe allergic asthma)
and anti-IL5- and anti-IL5R-therapies (mepolizumab, benralizumab and reslizumab for severe eosinophilic asthma) are available. All the patients with
new biological therapies undergo an evaluation period 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 benefit 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.
ab, reslizumab, biopharmaceuticals, biological drug
treatment, asthma, anti-IL5, anti-IgE

Biologisia lääkkeitä käytetään astman lisälääkkeinä
silloin, kun hoitotasapainoa ja oireiden hallintaa ei
saavuteta muiden tavanomaisten astmalääkkeiden
avulla. Todennäköisesti lähivuosina biologisia lääkehoitoja astman vuoksi tarvitsevien määrä on pieni.
Apteekeissa vuonna 2016 toteutetussa allergia- ja astmalääkkeitä ostaneille kohdistetussa kyselyssä vain
2,5 prosenttia astmaa sairastavista itse piti sairauttaan
2/2019

Biopharmaceuticals in
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TIIVISTELMÄ

Ympäristön mikrobit vaikuttavat monella tavalla ihmisten terveyteen. Runsaan mikrobialtistumisen on havaittu olevan yhteydessä vähäisempään astmaan ja allergisiin sairauksiin. Tämä on havaittu erityisesti varhaislapsuudessa, jolloin muun muassa maatiloilla tapahtuvan runsaan mikrobialtistumisen on havaittu suojaavan allergisilta sairauksilta. Aikuisten altistumista ympäristömikrobeille ja sen yhteyttä allergisiin sairauksiin 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 kontrolleja. Mikrobialtistumista tutkittiin kotoa kerättyjen sänkypölynäytteiden avulla analysoiden mikrobistoa ja
niiden määrää useilla eri menetelmillä; qPCR (kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio), kaasukromatografiamassaspetrometria (GC-MS/MS; muramiinihappo, 3-hydroksirasvahapot, ergosteroli) ja DGGE (denaturoiva gradienttigeelielektroforeesi).
Mikrobialtistumisessa havaittiin eroja eri puolilla Eurooppaa: altistuminen oli suurempaa Euroopan eteläja keskiosissa ja pienempää pohjoisessa. Grampositiivisia bakteereja kuvaava muramiinihappo oli tilastollisesti
merkitsevästi yhteydessä vähäisempään astman esiintyvyyteen. Tämä yhteys oli erityisen voimakas PohjoisEuroopassa, missä kuitenkin muramiinihappopitoisuudet olivat yleisesti pienempiä kuin Etelä-Euroopassa.
Myös Clostridium klusteri XI –ryhmällä havaittiin suojavaikutus eli kyseistä bakteeriryhmää esiintyi enemmän kontrollien kuin astmaatikkojen kodeissa.
Urbaanin aikuisväestön ympäristömikrobeille altistumisessa on eroja eri puolilla Eurooppaa. Tässä tutkimuksessa havaittiin erityisesti erilaisten grampositiivisiin bakteereihin kuuluvien bakteeriryhmien suojaavan astmalta. Mikrobialtistumista ja sen yhteyttä astmaan ja allergisiin sairauksiin on tutkittu erityisesti 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 monenlaisia vaikutuksia ihmiselle. Vaikutukset voivat
olla terveyden kannalta haitallisia, mutta toisaalta
myös hyödyllisiä. Esimerkiksi altistuminen rakennusten kosteusvauriolle on havaittu olevan yhteydessä lisääntyneisiin astmaoireisiin, jopa uuden astman
kehittymiseen, ja tämän uskotaan liittyvän erityisesti kosteusvauriomikrobeille altistumiseen (Mendell
ym. 2011). Toisaalta määrällisesti runsaan sekä monimuotoisen mikrobialtistumisen on havaittu suojaavan astmalta ja allergisilta sairauksilta. Useat tutkimukset ovat havainneet, että lapsilla, jotka elävät
maatiloilla tai ovat päivittäin tekemisissä lemmikkieläinten kanssa, on muita lapsia pienempi riski sairastua astmaan ja allergisiin sairauksiin (Mutius &
Vercelli 2010, Ege ym. 2011).
Astma on lisääntynyt runsaasti viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti länsimaissa. Samaan aikaan
tapahtunut urbanisoituminen ja teollistuminen ovat
muokanneet ympäristömme mikrobistoa dramaattisesti. 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 sairaus, eikä kaikkia astmaan tai sen puhkeamiseen liittyviä tekijöitä vielä tunneta täysin. Ympäristön ärsykkeillä on vaikutus astmaan, lisääntyvän astman
uskotaan liittyvän mm. vähentyneeseen mikrobialtistumiseen (Dannemiller ym 2014, Wood ym 2014,
Stein ym 2016).
Hygieniahypoteesin mukaan vähentynyt altistuminen ympäristön altisteille vähentää immuunipuolustuksen harjaantumista taudinaiheuttajia vastaan
ja täten altistaa sairauksien synnylle. Hypoteesi on
esitetty jo 1970-luvulla (Gerrard ym. 1976), jolloin
tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin IgE-tasoja kahdessa ryhmässä; alkeellisimmissa oloissa elävien Metis-intiaanien ja puhtaammissa oloissa elävän valkoisen väestön välillä. Tällöin tulos oli, että atooppiset
sairaudet ovat hinta, jonka puhtaammin elävä ryhmä 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 maatilaympäristöissä on mitattu korkeampia mikrobipitoisuuksia. Aluksi gramnegatiivisten bakteerien endotoksiinin uskottiin suojaavan astmalta ja atooppisilta sairauksilta (Braun-Fahrländer ym. 2002), joskin nykyään
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runsaan altistumisen tiedetään olevan myös työturvallisuusriski. Myöhemmin myös muiden ympäristömikrobien ja erityisesti runsas altistuminen maatilojen mikrobeille on havaittu olevan suojaavassa yhteydessä näihin sairauksiin (Ege ym 2011, Valkonen
ym 2015). Lisäksi myös mikrobiston monimuotoisuudella eli diversiteetillä on havaittu olevan merkitystä,
eli diversiteetiltään rikkaampi mikrobisto vaikuttaa
terveyteemme positiivisesti (Ege ym. 2011). Suurimmassa osassa julkaistuja tutkimuksia on tarkasteltu
erityisesti lasten mikrobialtistumisen yhteyttä astmaan ja allergisiin sairauksiin, sillä immuunijärjestelmä kehittyy erityisesti varhaislapsuudessa (Riedler 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 tutkimuskokonaisuus, jossa on selvitetty aikuisten altistumista
ympäristömikrobeille ja sen yhteyttä astmaan ja atopiaan. Tutkimus on Euroopan komission rahoittama. Tässä julkaisussa esitetyn tutkimuksen aineisto
koostuu noin 400 aikuisesta, joiden altistumista oli
mitattu kotoa kerättyjen pölynäytteiden avulla. Tutkimus on poikkileikkaustutkimus, jossa on tapausverrokki–asetelma. Puolet henkilöistä oli astmaatikkoja 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 ympäristöaltisteille.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuisten
altistumista ympäristömikrobeille eri puolilla Eurooppaa sekä altistumisen mahdollista yhteyttä astmaan, atopiaan ja keuhkojen toimintaan. Tulokset
on julkaistu kahdessa tieteellisessä vertaisarvioidussa lehdessä (Pekkanen ym. 2018, Valkonen ym. 2018),
joissa on kuvattu laajemmin ja yksityiskohtaisemmin
aineisto, sen käsittely sekä tulokset.

tutkimus, missä noin 200 astmaatikon ja 200 kontrollihenkilön mikrobialtistumista on tutkittu kotoa
kerättyjen sänkypölynäytteiden avulla. Tutkittavat
henkilöt olivat 29–55-vuotiaita aikuisia 14 tutkimuskeskuksesta, jotka sijaitsivat seitsemässä maassa eri
puolilla Eurooppaa (Kuva 1). Tutkittaville henkilöille oli tehty kyselytutkimuksia, joissa selvitettiin
mm. heidän terveydentilaansa, altistumistaan mm.
eri ympäristömikrobeille sekä elintapojaan. Lisäksi
henkilöiltä oli mitattu heidän keuhkojensa toimintaa. Atopia määritettiin veren seerumista tehtyjen
IgE-vasta-aineiden perusteella. Kokonais-IgE-pitoisuuden lisäksi määritettiin spesifiset IgE:t pölypunkille, timoteille, kissalle ja Cladosporium-homeelle.
Kodeista kerätyistä pölynäytteistä analysoitiin
mikrobistoa laajasti erilaisilla menetelmillä. qPCRmenetelmällä (kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio) mitattiin sisäympäristössä yleisesti tavattavia tai aiemmissa tutkimuksissa astmaan yhteydessä

olleita mikrobeja, joita olivat Alternaria alternata,

Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum, Cladosporium sphaerospermum, Trichoderma viride/atroviride/koningii, Mycobacterium spp., Streptomyces spp., ja Penicillium/ Aspergillus/ Paecilomyces variotii -ryhmä.
Kaasukromatografi-massaspetrometri (GC-MS/MS)
tekniikan avulla analysoitiin mikrobien kemiallisia markkereita; grampositiivisten bakteerien kokonaispitoisuutta (muramiinihappo), gramnegatiivisten bakteerien kokonaispitoisuutta (3-hydroksirasvahapot) sekä sienipitoisuutta (ergosteroli).
Lisäksi astmaan ja atopiaan yhteydessä olevia mikrobiryhmiä etsittiin DGGE-menetelmän (denaturoiva gradienttigeelielektroforeesi) avulla. Edellä
mainittuihin terveysmuuttujiin yhteydessä olleille mikrobeille kehitettiin vielä qPCR-sovellukset,
jolloin altistumista näille mikrobiryhmille voitiin
mitata kvantitatiivisesti.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksissa käytettiin aineistona ECRHS II (European Community Respiratory Health Survey) tutkimuksessa kerättyä dataa. ECRHS on eurooppalainen
monikeskustutkimus, jonka tavoitteita on ollut selvittää 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 julkaisussa kuvattu työ on tapaus-verrokki–asetelmassa tehty
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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 esimerkiksi tupakointi oli molemmissa ryhmissä lähes
yhtä yleistä.
Mikrobipitoisuuksissa havaittiin jonkin verran
maantieteellistä vaihtelua. Erityisesti grampositiivisten bakteerien määrää kuvaavan muramiinihapon pitoisuudet olivat pienempiä Pohjois-Euroopassa kuin
Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa. Samalla havaittiin myös tilastollisesti merkitsevä yhteys muramiinihapon ja vähäisemmän astman välillä erityisesti
Pohjois-Euroopassa, eli siellä missä mikrobien pitoisuudet olivat pienempiä. Muramiinihapolla havaittiin myös viitteellinen yhteys vähäisempään atopiaan.
Joillain sieniryhmillä taas, esimerkiksi Trichoderma
viride homeella, havaittiin tilastollisesti merkitsevä
yhteys lisääntyneeseen atopiaan.
DGGE-menetelmän avulla kartoitettiin, löydetäänkö uusia mikrobeja, jotka ovat yhteydessä astmaan tai atopiaan. DGGE-geelin vyöhykkeet analysoitiin terveysmuuttujia vastaan ja ne vyöhykkeet,
joilla havaittiin yhteys astmaan tai atopiaan tunnistettiin sekvensoimalla. Tämän perusteella kehitettiin qPCR-sovellukset neljälle uudelle bakteeriryhmälle: Corynebacterineae/ Pseudonocardianeae -ryhmä, Corynebacterium amycolatum -klusteri, Clostridium klusteri XI sekä Staphylococcus suvun bakteerit.
Kun näiden ryhmien kvantitatiivisten analyysien
tuloksia analysoitiin, havaittiin, että erityisesti Clostridium klusteri XI oli yhteydessä vähäisempään astmaan koko aineistossa. Klostridien yhteys astmaan
oli samanlainen kaikkialla Euroopassa, eli maantieteellistä vaihtelua ei havaittu samalla tavalla kuin monilla muilla tutkituilla mikrobeilla. Lisäksi Corynebacterineae/ Pseudonocardianeae -ryhmällä havaittiin
yhteys vähäisempään atopiaan.

POHDINTA

Sisäympäristössä tapahtuva mikrobialtistuminen
oli erilaista eri puolilla Eurooppaa, eli myös maantieteellinen sijainti vaikuttaa, mille mikrobeille ja
miten paljon altistumme. Tämä havainto on tehty
aiemmin myös muissa tutkimuksissa (Tischer ym.
2015). Tämän tutkimuksen mukaan runsaampi altistuminen erityisesti grampositiivisille bakteereille on yhteydessä vähäisempään astmaan ja atopiaan.
Erityisen voimakas suojaava vaikutus havaittiin Pohjois-Euroopassa, missä bakteeritasot olivat kuitenkin
alempia suhteessa muuhun Eurooppaan. Matalammat bakteeritasot voivat selittyä mm. vuodenajoilla,
© DOSIS

n:0 2/2019

sillä pohjoisessa lumipeite talvella vähentää maaperän mikrobien kulkeutumista ulkoa sisätiloihin. Lisäksi sisäympäristön mikrobipitoisuuksiin vaikuttavat useat muut tekijät, kuten ilmanvaihto, lasten ja
lemmikkien määrä.
Muramiinihappo kuvaa yleisellä tasolla grampositiivisten bakteereiden määrää, jolloin saadaan kuvaa
kokonaisaltistumisesta. Grampositiivisten bakteerien
lähde sisäympäristössä on usein ihminen itse. Ihmisen iholta on löydetty runsaasti eri grampositiivisiin
bakteereihin kuuluvia bakteereita, kuten Actinobacteria tai Firmicutes pääjaksojen bakteereja. Aiemmissa tutkimuksissa grampositiivisten bakteerien määrää
kuvaavan muramiinihapon pitoisuuksien on havaittu
olevan maatilojen lapsilla korkeampia verrattuna muihin lapsiin (van Strien ym. 2004). Tässä tutkimuksessa
grampositiivisia bakteereja kuvaavan muramiinihapon
pitoisuudet olivat matalampia pohjoisessa kuin etelässä. Samanlaista havaintoa ei tehty esimerkiksi klostrideilla. Molemmilla näillä bakteeriryhmillä havaittiin
kuitenkin yhteys vähäisempään astmaan.
Tutkimukseen osallistuneen keskukset olivat
eri puolilla Eurooppaa. Tutkimus kattaa siis erilaisia maantieteellisiä alueita ja ilmasto-olosuhteita.
Kaikki tutkimuskohteet olivat pääasiassa urbaanista 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 ympäristömikrobeille, tämän tutkimuksen perusteella erityisesti bakteereille, altistumisella voi olla yhteys astmaan ja allergisiin sairauksiin myös aikuisiässä. Tämä tutkimus on laaja poikkileikkaustutkimus, jossa
on analysoitu näytteitä eri puolilta Eurooppaa. Havaitsimme, että eri maantieteellisillä alueilla on havaittavissa eroja mikrobialtistumisessa. Vaikutukset
olivat voimakkaampia alueilla, missä altistumisen tasot olivat yleisesti matalampia. Tutkimus on poikkileikkaustutkimus, joten mikrobien ja sairauksien syyseuraus-suhdetta ja sen suuntaa on haastavaa arvioida. Jatkossa tarvitsemme edelleen lisää tietoa sekä
lasten että aikuisten ympäristömikrobeille altistumisesta. Mikrobialtistumisen ja allergisten sairauksien
yhteyden selvittäminen on askel kohti näiden syyyhteyksien ymmärtämistä ja sairauksien ehkäisyä.
Tulevaisuudessa tämä voi johtaa jopa elinympäristön muokkaamiseen terveyttä edistävään suuntaan.
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Exposure to environmental microbes may impact on
human health in different ways, harmfully or beneficially. Recent studies have observed a relationship between indoor dampness and mold and asthma exacerbation. However, in some studies exposure
to environmental microbes has been shown to protect people from developing asthma and atopy. The
characteristics of environmental microbiota that determine if exposure results in adverse or protective
health effects are still largely unknown.
In this study we were investigating indoor microbial exposure in homes of asthmatic and non-asthmatic 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 associated with a lower risk of prevalent asthma.
Results suggest the importance of environmental
bacteria also in adult asthma, but need to be confirmed in future studies
Keywords: Asthma, atopy, bacteria, fungi,
microbial exposure
Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia
Kiitokset: Haluan kiittää kaikkia ECRHS
tutkimuskokonaisuuden partnereita ja
tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.
Kiitän THL:n ympäristöterveysyksikön laboratorion
henkilökuntaa mikrobiologisten analyysien teosta.
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TIIVISTELMÄ

Astman lääkehoidon onnistumisessa ja hoitotasapainon saavuttamisessa keskeisiä tekijöitä ovat oikea lääkkeenottotekniikka, 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 niitä esiintyy myös pitkään lääkettä käyttäneillä. Väärä tekniikka tai heikko sitoutuminen lääkkeenottoon vaikuttavat heikentävästi sairauden hoitotasapainoon.
Terveydenhuollosta saatu tuki ja palvelujen saatavuus vaikuttavat keskeisesti hoitoon sitoutumiseen. Säännölliselle 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 henkilöitä, 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 niiden toimivuudesta ja vaikutuksista on esitetty. Sähköisissä palveluissa on varmasti potentiaalia myös astman 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
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JOHDANTO

Astma on krooninen sairaus, jonka hoidon kulmakivenä ovat inhaloitavat lääkkeet. Hoitavat kortisonipohjaiset lääkkeet hillitsevät astmatulehdusta ja
ovat astman perushoitoa. Lisäksi käytetään keuhkoputkia laajentavia inhaloitavia lääkkeitä, joita käytetään tarvittaessa hengityksen ahtautuessa (Allergia-,
iho- ja astmaliitto 2019.) Lääkehoidon onnistumisessa ja astman hoitotasapainon saavuttamisessa oleellisia riittävien annosmäärien ohella ovat oikea inhalaatiotekniikka ja hoitoon sitoutuminen. (Sadowski
ym. 2015, Ruud ym. 2018, Usmani ym. 2018.) Kuitenkin vain noin puolet astmaa sairastavista sitoutuu
hoitoon ja noudattaa ohjeita lääkehoidosta. Lääkkeitä käytetään liian pienillä annoksilla tai väärällä inhalaatiotekniikalla. (Arora ym. 2014, O'Connor
ym. 2015.) Oikea lääkkeenottotekniikka ja inhalaattorilaitteen hallinta vaikuttavat sairauden hallintaan
etenkin pitkällä aikavälillä (Giraud ym. 2011, Sadowski ym. 2015). Hoidon laiminlyönti voi aiheuttaa pahenemisvaiheita ja johtaa jopa sairaalahoitoon (Arora ym. 2014, O'Connor ym. 2015). Elämäntilanteiden
ja sairauden muuttuessa myös astman lääkehoitoon
saatetaan tarvita muutoksia. Muutostarpeen havaitseminen on keskeinen osa astman hoidon seurantaa.
(Giraud ym. 2011, Arora ym 2014, Ruud ym. 2018.)
Inhalaatiotekniikan huolellinen ohjaus on merkittävä tekijä lääkehoidon onnistumisessa ja astman
hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa (O'Connor
ym. 2015). Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan ohella
farmaseuteilla ja proviisoreilla apteekeissa on keskeinen rooli inhalaattoreiden käytön opastamisessa ja
hoidon onnistumisen tukemisessa (Giraud ym. 2011,
Ruud ym. 2018). Lääkkeenoton tekniikan opettelu ei
kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan tukea hoitomotivaation ylläpitoon ja omahoitoon sitoutumiseen
(Arora ym. 2014, Azzi 2017). Hoidon onnistumisen
on todettu olevan yhteydessä sosioekonomiseen aseman, uskomuksiin, motivaatioon sekä sairauden vaiheeseen 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 tukemisessa ja hoidon toteuttamisessa on saatu hyviä tuloksia
säännöllisen ammattilaisohjauksen ohella sähköisillä palveluilla (Araùjo ym. 2012, Marcolino ym. 2017,
Park ym. 2018). Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan
erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Verkkopalveluja ovat verkkosivujen kautta toteutetut palvelukana© DOSIS
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vat, keskustelualustat, chatit ja tiedon välittämiseen
tarkoitetut palvelut. Mobiilipalveluja ovat esimerkiksi puhelimessa käytettävät sovellukset ja multimediaviestit. Kommunikointiin vodaan käyttää tekstiä,
kuvaa tai videovälitteisiä toimintoja (Marcolino ym.
2017). Myös vertaistuki on keskeinen keino hoitoon
sitouttamisessa ja omahoidon tukemisessa. Vertaistuki voi toteutua sekä kasvokkain kohtaamisissa että 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 ohjaamisen (Himes ym. 2016, Pinnock ym. 2016). Sähköiset palvelut ovat kuitenkin tärkeä nykypäivän ja tulevaisuuden menetelmä kasvokkain tapahtuvan ohjauksen rinnalla. Tässä artikkelissa käsitellään astman
lääkehoidon ohjauksen keskeisiä piirteitä, hoitoon
sitoutumista ja sähköisten palvelujen mahdollisuuksia ohjauksen tukena.
Säännöllistä ohjausta inhaloitavien
astmalääkkeiden lääkkeenottotekniikkaan
Valtaosa astmaatikoista ottaa inhaloitavaa astmalääkettä väärin huolimatta siitä, että he ovat jossain vaiheessa saaneet ohjausta lääkkeenottoon (Arora ym.
2014). Eri tutkimuslähteiden mukaan noin puolet tai
jopa kolme neljännestä niistä, jotka ovat saaneet ohjausta, 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 toistuvia. Pitkään jatkunut lääkkeen käyttö ei ole tae hyvälle tekniikalle, vaan ohjausta tarvitaan jatkuvasti
(Luczak-Wozniak, 2018). Kertaalleen oikein opitun
tekniikan ylläpitäminen vaatii sitoutumista ja motivoitumista hoitoon (Azzi ym. 2017). Erilaisten inhalaattorilaitteiden määrä on kasvanut suureksi ja saattaa aiheuttaa hämmennystä niin terveydenhuollon
henkilöstön kuin potilaiden keskuudessa (Usmani
ym. 2018). Säännölliselle lääkkeenottotekniikan ohjaukselle ja oikean lääkkeenottotekniikan varmistamiselle on siis kiistaton tarve.
Hyvän lääkkeenottotekniikan edellytykset
Inhaloitavat astmalääkkeet voidaan jakaa sumutemaisiin ja jauhemuotoisiin lääkkeisiin. Sumutemainen lääke tulee hengittää pitkään ja rauhallisesti,
useimmiten tilanjatkeen kautta. Jauhemainen lääke
hengitetään napakammin eikä erillistä tilanjatket170
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ta tarvita (Allergia-, iho-, ja astmaliitto, 2019.) Hyvä
inhaloitavan astmalääkkeen lääkkeenottotekniikka
edellyttää riittäviä kognitiivisia ja motorisia taitoja
suhteessa käytettävään inhalaattoriin. Astmaa sairastavan taidot, kyvyt ja resurssit tulee huomioida paitsi lääkeinhalaattorin valinnassa, myös hoidon seurannassa. Kognitiiviset kyvyt ja fyysiset tekijät, kuten
heikko lihasvoima, erityisesti käden puristusvoima,
vapina, nivelvaivat, heikko käden ja silmän yhteistoiminta tai heikko näkökyky, voivat vaikeuttaa inhalaattorin käyttöä ja oikean toimintatavan omaksumista. (Sadowski ym. 2015, Usani ym. 2018.) Kognitiivisten ja motoristen taitojen muuttuessa lääkeinhalaattorin sopivuutta tulee arvioida uudelleen.
Aerosolimuotoiset lääkkeet edellyttävät hyvää
koordinaatiokykyä ja taitoa ajoittaa käden liike ja sisäänhengitys oikein (Usani ym. 2018). Aerosolin käyttö edellyttää myös hyvää kognitiivista toimintakykyä,
jotta inhalaattorin valmistelu ja inhalaation vaiheet
sujuvat oikein ja oikea-aikaisesti (Sadowski ym. 2015).
Inhalaattoriin liitettävät tilanjatkeet tuovat helpotusta tähän haasteeseen. Jauhemuotoisten lääkkeiden
käyttö puolestaan edellyttää kykyä tehokkaaseen sisäänhengitykseen (Usani ym. 2018).
Joidenkin laitteiden käsittely edellyttää hyvää motorista toimintakykyä ja käden puristusvoimaa, jotta
lääke saadaan annosteltua oikein. Osa laitteista edellyttää hyvä näkökykyä, jotta pystytään erottamaan
esimerkiksi jäljellä olevien annosten määrä (Sadowski
ym. 2015). Erityisesti ikäihmisille nämä tekijät saattavat tuottaa ongelmia ja vaikuttavat siten lääkehoidon 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 lääkkeillä liian heikko tai hidas sisäänhengitys. Tavallisia
virheitä ovat myös riittämätön uloshengitys ennen
lääkkeenottoa ja liian lyhyt hengityksen pidättäminen lääkkeenoton jälkeen (Arora ym. 2014, LuczakWozniak, 2018) sekä inhalaattorin ravistamatta jättäminen ja se, ettei suukappaletta asetella riittävän
tiiviisti suun ympärille (Arora ym. 2014, von Schantz
ym. 2016).
Hyvään ohjaamiseen kuuluu, että terveydenhuollon ammattilainen konkreettisesti näyttää inhalaattorilaitteen käytön ja asiakas harjoittelee ohjatusti. Inhalaatiotekniikan suullinen ohjaaminen ei ole riittävää
(Giraud ym. 2011). Teknisen ohjaamisen lisäksi tarvitaan psykososiaalista tukea hoitomotivaation ylläpitämiseksi ja hoitoon sitouttamiseksi (Azzi ym. 2017).
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Inhalaatiotekniikan ohjaamiseen tueksi on Suomessa laadittu havainnollistavia videoita, joita inhaloitavien astmalääkkeiden käyttäjät voivat itsenäisesti
katsoa tekniikan tarkistamiseksi apteekit.fi-verkkosivuilla (Annosteluvideot, 2014). Inhalaattorilaitteet
ovat kuitenkin hyvin erilaisia käyttöominaisuuksiltaan. Osa laitteista on sellaisia, että ne edellyttävät
enemmän konkreettista ohjausta, kun taas osan käyttöä voi helpommin harjoitella ja kerrata videovälitteisen ohjauksen avulla. Ohjausvideoita katsoessa inhalaattorinkäyttäjälle voi herätä kysymyksiä, ja ihmiset
ovat myös taipuvaisia pitämään lääkkeenottotekniikkaansa parempana kuin se on. Siten myös konkreettista ohjausta ja palautteenantoa tarvitaan. Videovälitteinen 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 astmalääkkeen lääkkeenottotekniikkaan, eivät kuitenkaan
hallitse sitä ja käytä lääkettä oikein. Kyse ei ole vain
teknisestä suoriutumisesta vaan myös sitoutumisesta hoitoon. Hoitoon sitoutuminen linkittyy moniin
elämän osa-alueisiin, kuten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, sosioekonomiseen taustaan ja sairauden
vaiheisiin. Myös terveydenhuollosta saatu tuki ja palvelujen saatavuus vaikuttavat keskeisesti hoitoon sitoutumiseen. (Azzi ym. 2017.)
Hoitomotivaation tukemisessa on saatu hyviä tuloksia interventioilla, joiden painopisteissä ovat motivaatio, minäpystyvyys, asenteet, ymmärrys sairaudesta, uskomukset lääkehoidosta ja astmasta sekä
inhalaatiotekniikan opettelu (Azzi ym. 2017). Kokonaisvaltainen 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 liittyvään neuvontaan. Rajallisten resurssien ja tehokkuuden lisäämisen vuoksi myös muita ohjausmenetelmiä
on otettava käyttöön yhä aktiivisemmin (Park ym.
2018). Astman hoidossa sähköisiä palveluita voidaan
hyödyntää esimerkiksi toteuttamalla hoitotasapainoon 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 kommunikointiin tekstin, äänen tai videotoimintojen avulla.
Vertaistukea voidaan toteuttaa chattien ja keskustelualustojen kautta sekä sosiaalisen median ryhmissä.
(Marcolino ym. 2017.)
Sähköisten palvelujen avulla voidaan kohdentaa ja
räätälöidä ohjausta henkilökohtaiseksi kohtuullisilla kustannuksilla (Himes ym. 2016). Ohjaus voidaan
kohdentaa sitä tarvitseville ja antaa ohjausta ennaltaehkäisevästi. Sähköisten palvelujen etuna on myös
pidetty helppoutta, saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden on katsottu saavuttavan myös niitä ihmisiä, jotka eivät muutoin käytä terveydenhuollon palveluja aktiivisesti tai joita on vaikea tavoittaa ja
saada sitoutettua hoitoon (Marcolino ym. 2017). Myös
verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median ryhmien antama vertaistuen merkitys on noussut viime vuosina, kun erilaisten verkossa toimivien ryhmien määrä
on noussut räjähdysmäisesti. Verkkoyhteisöt voidaan
nähdä suurena potentiaalina astman hoitoon sitouttamisessa ja tiedon jakamisessa (Himes ym. 2016, Pinnock ym. 2016, Koufopoulos ym. 2016). Ryhmiin kuuluminen voi edistää etenkin huonosti hoitoon sitoutuneiden terveyttä (Kofoppoulos ym. 2016).
Sähköisillä verkko- ja mobiilipalveluilla on saatu 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 lääkkeenottotekniikan ohjaamisessa mobiilipalveluiden
ja verkkopalveluiden avulla (Himes ym. 2016). Mobiilissa toimivilla sovelluksilla on todettu olevan myös
myönteistä vaikutusta astman hoitotasapainon saavuttamisessa ja elämänlaadun lisäämisessä astmaa
sairastavilla (Farzandipour ym. 2017). Sähköisillä palveluilla, erityisesti mobiilisovelluksilla on saatu hyviä tuloksia astman säännölliseen lääkehoitoon sitoutumisessa (Jeminiwa ym. 2019). Videovälitteisellä
lääkehoidon ohjauksella on saatu yhtä hyviä tuloksia
lääkeohjauksessa kuin kasvokkain tapahtuvalla neuvonnalla (Park ym. 2018).
Sähköisten palvelujen hyödyistä on siis jo jonkin
verran näyttöä. Mutta myös kritiikkiä niiden toimivuudesta (Himes ym. 2016, Pinnock ym. 2016.)
ja ristiriitaistakin tutkimusnäyttöä vaikutuksista
on esitetty (Farzandipour ym. 2017). Vaikutusten lisäksi tutkimusnäyttöä tarvitaan sähköisten palvelujen kustannustehokkuudesta (Marcolino ym. 2017)
ja menetelmien kohdentamisesta erilaisia taustoja
omaaville ihmisille (Araùjo ym. 2012). Sähköisissä
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palveluissa on potentiaalia, mutta kehittämistä tarvitaan edelleen. Erityisesti mobiilipalveluja pitää kehittää monipuolisemmiksi ja helposti toimiviksi (Himes ym. 2016). Olemassa oleviin palveluihin tarvitaan
vielä joustavuutta, yksilöllisyyttä ja helppoutta, jotta
ne voitaisiin integroida sujuvasti osaksi muita terveydenhuollon palveluita (Koufopoulos ym. 2016, Pinnock ym. 2016, Farzandipour ym. 2017).
Allergia-, iho- ja astmaliitossa on järjestetty vuodesta 2017 alkaen viisi astman verkkokurssia. Viiden
viikon mittaisiin verkkokursseihin on osallistunut
yhteensä 110 astmaa sairastavaa henkilöä. Tavoitteena kursseilla on ollut parantaa astmaatikkojen tietoja, taitoja ja motivaatiota astman omahoidossa. Astman verkkokurssien vaikutuksia selvitettiin vuoden
ja kahden vuoden kuluttua kurssille osallistumisesta. Osallistujille tehdyissä kyselyissä oli kolme pääteemaa: lääkkeenottotekniikka, pahenemisvaiheet
ja henkisen puolen tuki muun muassa vertaistuen
muodossa. (Sauliala, 2018.). Nämä ovat tärkeitä teemoja astman Käypä hoito -suositustenkin näkökulmasta (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 lääkehoidon ja hoitomotivaation tukemisessa. Lisää innovaatioita, kehittämistä ja toimivia ratkaisuja tarvitaan, kuten myös tutkimusnäyttöä vaikutuksista hoitoon sitoutumiseen ja hoidon onnistumiseen.
Säännöllisen ohjaamisen ja kasvokkain tapahtuvan
neuvonnan tarve ei katoa, vaikka uusia palveluja kehitetään rinnalle. Astman hoidossa tulee kiinnittää huomiota hyvän lääkkeenottotekniikan hallinnan ohella
hoitomotivaatioon ja hoitoon sitoutumiseen. Säännöllisiä seurantakäyntejä ja astmaohjauksen osaamista tarvitaan. Osa käynneistä voidaan jo nyt toteuttaa
sähköisten kanavien kautta. Palveluja ja hoitopolkuja
kehitettäessä tulisi huomioida ihmisen kokonaistilanne ja sosiaaliset tekijät. Palvelut tulisi räätälöidä niin,
että ne mahdollistavat yksilöllisen neuvonnan. Lääkehoidon osalta puhutaan jo paljon personoidusta hoidosta. 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 control 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 selfcare.
The majority of people with asthma are using inhaled medicine with a wrong technique or with too
low doses. In addition to motivation, the good inhalation technique requires adequate cognitive and motoric skills. People with long history of asthma may
also have issues with wrong inhalation technique.
Wrong technique or weak commitment to medication leads to uncontrolled asthma.
Support from health care and availability of services 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 costeffective and may achieve people who otherwise do
not use health care services.
© Suomen Farmasialiitto ry

There is already some evidence of the benefits of
electronic services, but also critic have been presented. 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, selfmanagement, motivation, web-based health services
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Allergeenien ja IgE-vastaaineiden rakennetutkimuksesta
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TIIVISTELMÄ

Allergeenien ja niitä tunnistavien IgE-luokan vasta-aineiden rakennetutkimus avaa mahdollisuuden ymmärtää tekijöitä, miksi vain tietyt proteiinit ovat allergeeneja. Omat tutkimustuloksemme ovat vahvistaneet käsitystä, että allergeeneilla on tiettyjä rakenteellisia ominaisuuksia, miksi ne eroavat muista proteiineista. Tuloksemme 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 alkuperäiseen luonnonallergeeniin verrattuna. Tavoitteena on, että nämä rakenteellisesti alkuperäistä allergeenia
muistuttavat hypoallergeenit toimisivat tehokkaasti ja turvallisesti siedätyshoidoissa herättäen neutraloivien IgG-vasteiden synnyn. Tämä uusi allergian siedätyshoidon kehitystyö jatkuu nykyään VTT:n spin-off yrityksessä Desentumissa.
Avainsanat: Allergeenit, IgE-vasta-aineet, rakennetutkimus, hypoallergeenit, siedätyshoito

FT, professori,
Itä-Suomen yliopisto
juha.rouvinen@uef.fi
*Kirjeenvaihto

© DOSIS

2/2019

176

© Suomen Farmasialiitto ry

© Suomen Farmasialiitto ry

177

© DOSIS

2/2019

JOHDANTO

Allergialla tarkoitetaan immunologista herkistymistä
tavallisesti harmittomille proteiineille, joita voi esiintyä esimerkiksi elinympäristössä, elintarvikkeissa,
lääkkeissä ja kulutustavaroissa. Yli 25 prosenttia väestöstä kärsii IgE-välitteisistä yliherkkyysreaktioista
eli tyypin I allergioista, joissa herkistäjänä toimii ympäristöstä saatu allergeeni. Tämä allergeeniproteiini voi olla peräisin kasveista, eläimistä, mikrobeista.
Herkistymisen seurauksena elimistössä muodostuu
spesifisiä immunoglobuliini E (IgE)-luokan vastaaineita, jotka aiheuttavat saman allergeenin uudelleen kohdatessa allergisen reaktion, jolle tyypillisiä
ovat hengitystie-, iho- ja suolisto-oireet. Pahimmillaan 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 suomalaisten tutkijoiden havaintoa allergian esiintymistasossa maantieteellisesti ja ilmastollisesti samankaltaisten 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 henkilöiden 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 linkittymisen (cross-linking). Tämä johtaa soluaktivaatioon ja biologisten välittäjämolekyylien, kuten histamiinin vapautukseen (Kuva 1).
Allergisuutta aiheuttava lähde voi tuottaa useita allergeeneja, joista yleensä yksi tai muutama on
niin sanottu pääallergeeni. Allergeeneille on kehitetty oma nimistö lähteen mukaan WHO/IUIS (Pomés
ym. 2018). Esimerkiksi lehmän (Bos domesticus) maidon allergeenin beta-laktoglobuliinin systemaattinen
nimi on Bos d 5, jossa numero viittaa allergeenin nu© DOSIS
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meroon. Allergeenien eristäminen ja puhdistaminen
luonnollisista lähteistä, esimerkiksi siitepölystä, on
usein vaikeaa allergeeniproteiinien pienen määrän ja
erilaisten rakennemuotojen vuoksi. Allergeenitutkimus lähti nopeaan kehitykseen 1980-luvun lopulla,
jolloin geeniteknologian avulla ryhdyttiin kloonaamaan 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. Allergeenit kuuluvat pieneen määrään tunnettuja proteiiniperheitä (<2 %). Allergeenien rakenteet muistuttavat
perheen sisällä toisiaan, mutta perheiden välillä ei ole
selvää samankaltaisuutta, joten selkeää yleistä rakenteellista selitystä proteiinien allergeenisyydelle ei ole
tähän mennessä löytynyt (Radauer ym. 2008). Herkistyminen yhdelle allergeenille voi johtaa herkistymiselle muille allergeeneille. Esimerkiksi koivun pääallergeenille (Bet v 1) herkistyneet henkilöt ristireagoivat usein myös omenan pääallergeenille (Mal d 1),
jonka aminohapposekvenssi on noin 65 prosenttia
homologinen koivun pääallergeenin kanssa (VanekKrebitz ym. 1995).
Tasalaatuisena ja toistettavasti tuotetut rekombinanttiallergeenit ovat avanneet täysin uusia mahdollisuuksia allergioiden diagnostiikkaan ja hoitoon
(Tscheppe ja Breiteneder 2017). Nykyään pystytään
määrittämään hyvin pienestä seeruminäytteestä
herkistyneiden henkilöiden IgE-vasta-aineet 112 allergeenille, jotka ovat peräisin 51 allergeenilähteestä
(Hamilton 2017). Näistä allergeeneista on tällä hetkellä 68 tuotettu rekombinanttiproteiineina. Useita 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 pitoisuus veren seerumissa on erittäin matala, alle yksi μg/
ml, eli noin tuhat kertaa matalampi kuin IgG:n pitoisuus. Yksittäisiä IgE-vasta-aineita koodaavia geenejä
on viime vuosikymmenten aikana eristetty allergisten henkilöiden valkosoluista kloonatuista IgE-vasta-ainegeenikirjastoista faaginäyttötekniikan avulla
(Hoogenboom 2005). Näihin kirjastoihin kloonataan
IgE spesifiset raskaan ketjun vasta-ainegeenit, jotka
yhdistetään kaikkiin mahdollisiin kevytketjugeeneihin. Mielenkiintoista on, että vaikka IgE-geenikirjas178
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allergeenidimeeri
IgE-vasta-aine
FcεRI-reseptori

syöttösolu/
basofiili
degranulaatio:
välittäjäaineiden
vapautuminen
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.

tot ovat olleet kooltaan laajoja (> 106 geeniyhdistelmää), niin niistä on yleensä eristetty vain muutamia
allergeenia sitovia IgE-vasta-aineita, joiden sitoutumisvoimakkuudet ovat olleet korkeita, eli ne pystyvät toimimaan tehokkaasti hyvin alhaisissa allergeenipitoisuuksissa (Steinberger ym. 1996, Flicker ym.
2002, Laukkanen ym. 2003, Jakobsen ym. 2004, Persson ym. 2007, Jylhä ym. 2009, Christensen ym. 2010).
Tämä havainto tukee sitä, että hyvinkin pienet allergeenimäärät voivat aiheuttaa erittäin voimakkaita
reaktioita herkistyneissä ihmisissä. IgE-vasta-ainekirjastojen ongelmana on kuitenkin se, että vastaainegeenien kloonausvaiheessa IgE spesifiset geenit
yhdistetään kyseisen henkilön kevytketjugeenikirjon
kanssa, joten on mahdollista, että kirjastoista eristetyt vasta-aineen raskaan ja kevyen ketjun yhdistelmät eivät välttämättä ole samoja kuin seerumissa 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 solueristysmenetelmillä pystytään allergisten henkilöiden verinäytteistä eristämään myös harvinaisia, tietylle allergeenille spesifisiä yksittäisiä IgE-positiivisia
B-soluja mahdollistaen alkuperäisten IgE-vasta-aineiden raskaiden ja kevyt ketjujen geeniyhdistelmien
kloonaamiseen (Hoh ym. 2016). Viime vuoden lopus© Suomen Farmasialiitto ry

sa julkaistiin merkittävä artikkeli, jossa oli eristetty
maapähkinälle allergisten henkilöiden verinäytteistä kyseessä olevaa allergeenia tunnistavia yksittäisiä
valkosoluja, joista määritettiin RNA-sekvensoinnilla
IgE spesifiset raskaan ja kevyen ketjun geenisekvenssit (Croote ym. 2018). Hyvin mielenkiintoista on, että muutaman potilaan IgE-vasta-ainegeenisekvenssit olivat homologisia keskenään viitaten siihen, että
erilaisia allergeenispesifisiä IgE-vasta-aineita on rajoitettu määrä, ja ne voivat olla myös samankaltaisia eri henkilöiden välillä. Croote ym. (2018) tuottivat
määritettyjen IgE-geenisekvenssien vastaavat vastaaineet rekombinanttiproteiineina ja havaitsivat, että
näiden IgE-vasta-aineiden sitoutumisaffiniteetti oli
hyvin korkea maapähkinän allergeenia (Ara h 2) vastaan. Tämän julkaisun menetelmien hyödyntäminen
tuottaa varmasti jatkossa lisätietoa allergeenispesifisten IgE-vasta-aineiden poly- tai monoklonaalisudesta
sekä henkilötasolla että henkilöiden välillä.
Allergeenien IgE-epitooppirakenteet
IgE-luokan vasta-aineiden ja allergeenien rakennetietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä uuden
sukupolven allergialääkkeitä, -rokotteita ja tehostettaessa siedätyshoitoja sekä myös selvitettäessä allergian syntymekanismeja. IgE-vasta-aineiden sitoutumisalueita allergeeneihin, eli epitooppirakenteita, ei
ole voitu mallittaa luotettavasti allergeenien raken179
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netiedosta eikä siitä jalostetusta bioinformatiikka-aineistosta. Allergeenien epitooppirakenteita on määritetty epäsuorasti analysoimalla potilas-IgE-seerumien sitoutumista allergeenin aminohapposekvenssistä
johdettuihin lineaarisiin peptideihin. Peptidien vasta-aineisiin sitoutumisen voimakkuus on kuitenkin
huomattavasti alhaisempi kuin kokonaisten proteiinien, joten spesifisen ja ei-spesifisen sitoutumisen
erottaminen toisistaan on vaikeaa. Lisäksi allergeenien IgE-epitoopit ovat konformatiivisia eli niiden
rakenne määräytyy proteiinin kolmiulotteisen laskostuneen rakenteen perusteella. Tähän perustuu
allergisista henkilöistä eristettyjen IgE-vasta-aineiden korkea sitoutumiskyky (Pomés 2010; Aalberse ja
Crameri 2011). Luotettavan IgE-epitooppirakenteen
selvittäminen onnistuu vain IgE-luokan vasta-aineen
ja allergeenin muodostaman immunokompleksin rakennetutkimuksella.
VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja HUS Iho- ja allergiasairaalan yhteistyönä eristimme vasta-ainekirjastotekniikalla lehmän maidon pääallergeenia, beta-laktoglobuliinia (BLG), tunnistavan IgE-luokan
rekombinanttivasta-aineen (Jylhä ym. 2009). Onnistuimme myös kiteyttämään tämän IgE-vasta-aineen ja BLG:n muodostaman immunokompleksin ja
määrittämään sen kolmiulotteisen rakenteen (Niemi
ym. 2007, 2008). Tämä oli maailmanlaajuisesti ensimmäinen kolmiulotteinen IgE-luokan vasta-aineen ja allergeenin muodostama immunokompleksirakenne. Rakenteen perusteella tämä IgE-vasta-aine
sitoutuu kohteeseensa hyvin epätyypillisellä tavalla.
Maidon pääallergeenin IgE-epitooppi on konformatiivinen ja koostuu kuudesta lyhyestä peptidiosasta,
jotka muodostavat yhdessä tasaisen pinnan. Tämä
havaintomme viittasi siihen, että IgE-epitooppien rakenteet olisivat erilaisia kuin IgG-epitooppien rakenteet, koska aikaisemmin määritettyjen allergeenien
immunokompleksien IgG-epitoopit olivat allergeenien ulkonevissa osissa. Toistaiseksi vain toisen IgEvasta-aineen ja allergeenin (timotein siitepölyn Phl
p 2) muodostaman immunokompleksin rakenne on
määritetty (Padavattan ym. 2009). Myös tässä immunokompleksissa IgE-vasta-aineen epitooppirakenne
on konformatiivinen, neljästä beta-säikeestä koostuva tasainen pinta. Näiden kahden IgE-vasta-aineen
sitoutumistapa on samankaltainen, vaikka kyseessä ovat rakenteellisesti erilaiset allergeeniproteiinit.
Havainnot vahvistavat olettamusta, että IgE- ja IgGepitooppirakenteet eroaisivat toisistaan ja että IgEvasta-aineiden sitoutumistapa voi olla samankaltainen, vaikka kohdeallergeenien perusrakenteet olisi© DOSIS
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vat erilaiset. Tarvitaan kuitenkin lisätietoa useampien IgE-vasta-aineiden tarkoista epitooppirakenteista
tämän olettamuksen vahvistamiseksi.
Allergeenien heikot dimeerimuodot
Maidon BLG-allergeeni on kvaternääriseltä rakenteeltaan heikko homodimeeri, joka esiintyy liuoksessa monomeerin ja dimeerin seoksena. Monomeeri- ja dimeerimuotojen tasapainolle on pystytty
mittaamaan tasapainovakio. Korkeassa proteiinipitoisuudessa dimeerin osuus kasvaa ja alhaisemmassa pitoisuudessa monomeerimuoto on vallitseva
(Sakurai ja Goto 2002, Nooren ja Thornton 2003).
Määrittämässämme immunokompleksirakenteessa
BLG on dimeerinä, johon kaksi IgE-vasta-ainetta sitoutuu samanaikaisesti allergeenidimeerin vastakkaisille puolille (Kuva 2). Havainto on merkittävä,
koska se vihjaa, että allergisen reaktion käynnistämiseen riittäisi allergeenidimeereille vain yksi allergeenispesifinen IgE- vasta-aine eikä vähintään kahta
erilaista niin kuin kirjallisuudessa on yleensä esitetty. Tähän on saatu myöhemmin lisävahvistusta, kun
osoitettiin, että kumipuun lateksin allergeenin (Hev
b 8) dimeerimuoto sitoutuessaan sitä tunnistavaan
yhteen monoklonaaliseen IgE-vasta-aineeseen aiheuttaa voimakkaan basofiilien degranulaation (MaresMeija ym. 2016).
Immunokompleksirakenteemme perusteella lähdimme tutkimaan, miten yleistä allergeenien dimeerisyys on. Lisäksi kirjallisuudessa oli muutamia viitteitä 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 homodimeerejä, joista vain muutama oli kuvattu dimeeriksi.
Heikkojen homodimeerien analysoiminen on haastavaa biofysikaalisilla menetelmillä, mutta osoitimme myös, että natiivissa olosuhteissa massaspektrometrialla (MS) voidaan havaita allergeenien pitoisuudesta riippuva dimeerinmuodostus (Rouvinen ym.
2010, Niemi ym. 2015). Valmistimme BLG:stä monomeerimutantteja, joiden kasvanut monomeerisyys
todennettiin MS-analyysillä, ja havaitsimme, että ne
vapauttavat heikommin histamiinia solupohjaisessa aktivaatiokokeessa kuin vastaava villityyppi BLG
(Rouvinen ym. 2010). Jos heikkojen dimeerien muodostus on näin yleistä allergeeneissa, sen täytyy olla
yksi allergeenien tärkeä ominaisuus. Olemme esittäneet, että allergeeni sitoutuu ensimmäisessä vaiheessa yleensä monomeerina syöttösolun tai baso180
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Kuva 2. Beta-laktoglobuliinidimeerin (harmaa) ja kahden siihen sitoutuvan IgE-vasta-aineen Fabfragmentin (sininen) muodostama immunokompleksirakenne. Yläkuvassa immunkompleksirakenne
on esitetty pintamallina ja alakuvassa nauhamallina, joka kuvaa polypeptidiketjun laskostumista.
Kuva 2. Beta-laktoglobuliinidimeerin (harmaa) ja kahden siihen sitoutuvan IgE- vasta-aineen Fabfragmentin (sininen) muodostama immunokompleksirakenne. Yläkuvassa immunkompleksirakenne on
esitetty pintamallina ja alakuvassa nauhamallina, joka kuvaa polypeptidiketjun laskostumista.

fiilin pinnalla olevaan allergeenispesifiseen IgE-vasta-aineeseen. Tämä johtaa allergeenin paikallisen pitoisuuden voimakkaaseen kasvuun (lokalisaatio) ja
dimerisoitumiseen solukalvolla. Liuostilassa esiintyvä heikko dimerisaatioilmiö vahvistuisi täten voimakkaasti 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 lääkkeillä, esimerkiksi antihistamiineilla, jotka helpottavat
allergian oireita, mutta eivät paranna sitä. Allergeenin välttäminen on mahdollista esimerkiksi eläin- tai
ruoka-aineallergikoille, mutta on vaikeampaa siitepölyallergikolle, koska siitepöly kulkeutuu tuulen mukana moniin paikkoihin, jopa asuntoihin.
Allergioiden hoidossa käytetään pitkäaikaista siedätyshoitoa, joka perustuu luonnosta eristettyjen
uutteiden käyttöön. Nämä uutteet sisältävät vaihtelevia määriä eri allergeeneja, mutta paljon myös muita erilaisia luonnonaineita, joiden yksityiskohtaisesta
koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Uutteita annetaan yleensä kymmeninä pistoksina vähitellen suurenevina annoksina. Mittauksissa on havaittu, että
© Suomen Farmasialiitto ry

siedätyshoidon seurauksena henkilön immuunivaste alkaa tuottaa IgG- ja erityisesti IgG4-luokan vasta-aineita, jotka sitoutuessa luonnonallergeeneihin
vähentävät allergisia reaktioita. Siedätyshoidon solu- ja molekyylitason mekanismia ei tunneta yksityiskohtaisesti, mutta ilmeisesti altistuksessa käytettävä suurempi allergeenimäärä aiheuttaa immuunijärjestelmän 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 allergian paranemiseen (Shamji ja Durham 2017). Pistoksiin perustuvan siedätyshoidon haittana on hoidon pitkä kesto ja vakavan allergisen reaktion riski,
jonka takia pistokset pitää antaa lääkärin tai sairaanhoitajan valvonnassa. Viime vuosina markkinoille on
tullut uutetabletteihin perustuva siedätyshoito muun
muassa heinä- ja pölypunkkiallergiaan mahdollistaen
kotona tapahtuvan annostelun. Tällainen siedätyshoito on kuitenkin pitkäkestoinen, yksi tabletti päivässä 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 viime aikoina alettu kehittää koostumukseltaan hallittuja ja puhtaita rekombinanttiproteiinivalmisteita, jotka perustuvat muun muassa luonnolliseen
181
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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 immunoterapiaan niin kutsuttuja hypoallergeeneja. Hypoallergeenien kehitystyö perustuu proteiinirakenteen tarkasti suunniteltuun hienovaraiseen muuntamiseen
niin, että niiden allergiareaktiota aiheuttava ominaisuus olisi huomattavasti matalampi kuin alkuperäisen luonnonallergeenin ja että ne herättäisivät tehokkaan suojaavan IgG-vasteen (Kuva 3). Allergeenirakenteen täsmällinen muuntelu perustuu tässä
katsauksessa kuvattuihin suojattuihin tutkimustuloksiin IgE-epitooppirakenteista ja allergeenien dimeerimuodoista. Allergeenin kolmiulotteisen rakenteen perusteella suunnitellaan muutamia aminohappomuutoksia ennustetulle IgE-epitooppialueelle ja
dimeerinmuodostuspinnalle, joiden oletetaan alentavan proteiiniin dimerisoitumista ja sitoutumista
IgE-vasta-aineeseen. Tavoitteena on, että (I) hypoallergeenin aiheuttaman allergisen reaktion voimakkuus on huomattavasti laskenut, joten sitä voitaisiin

SUMMARY

käyttää turvallisesti suuremmissa annosmäärissä ja
että (II) se on muuten rakenteellisesti hyvin samankaltainen alkuperäisen allergeenin kanssa, jotta sen
indusoimat IgG-vasta-aineet sitoutuisivat tehokkaasti luonnonallergeeniin.
Hypoallergeenikandidaatit ja alkuperäinen allergeeni tuotetaan rekombinanttiproteiineina ja puhdistetaan homogeenisiksi kromatografiamenetelmin. Rekombinanttiallergeenien tarkka koostumus, oikea laskostuminen ja dimeerinmuodostuskyky määritetään
tarkoilla MS-analyyseillä. Seeruminäytteiden IgE-vasta-aineiden sitoutumisero hypoallergeeniin ja alkuperäisen allergeenin välillä määritetään kilpailevalla immunomäärityksellä. Solupohjaisella kokeella mitataan
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hypoallergeeni

IgG-vasta-aineita

Structure determination of allergens and IgE-antibodies binding them provides identification of features, why only certain proteins are allergens. Our
research results have strengthened the hypothesis that allergens have specific structural properties 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 compared to the original allergen. These hypoallergens,
resembling structurally the original allergen, should
be highly capable to evoke the production of protecting 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
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vasta-aineiden
muodostumista.
Nämä IgGlisää allergeenispesifisten
IgG-vasta-aineiden
Nämä
IgG-vasta-aineet voivat
asta-aineet
voivat
sitoutua
eri
osiin
allergeenin
pinnalle.
Suuri
rakenteellinen
samankaltaisuus
sitoutua eri osiin allergeenin pinnalle. Suuri rakenteellinen samankaltaisuus hypoallergeenin ja luonnoypoallergeenin
ja luonnonallergeenin
välillä
johtaa
siihen, että syntyneet
IgG- vasta-aineet
sitoutuvat
nallergeenin
välillä johtaa siihen, että
syntyneet
IgG-vasta-aineet
sitoutuvat tehokkaammin
voimakkaita
allergiaoireita
aiheuttavaan
luonnonallergeeniin
estäen luonnonallergeeniin
allergisen reaktion käynnistymisen.
ehokkaammin
voimakkaita
allergiaoireita
aiheuttavaan
estäen allergisen reaktion
äynnistymisen.
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Kirjoita
teemanumeroon!
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special issue!

Aiheena lääkkeet ja ympäristö.

Theme Pharmaceuticals and the Environment.

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.

In spring 2020, Dosis will have a theme issue on sustainable
pharmacy. We now call upon contributions from researchers
and professionals across the healthcare sector.
The articles may discuss the sustainability challenges and solutions
as well as environmental risk assessment of both pharmaceutical
products and active pharmaceutical ingredients. Besides original
research papers, also review articles, thesis summaries
(doctoral dissertations and other graduation works), scientific
opinion articles, letters and responses are welcomed.
Dosis is the sole Finnish journal in the field of pharmaceutical
research, publishing contributions associated with pharmacy
and related disciplines (www.dosis.fi).
Dosis is an Open Access online journal, which reaches tens of thousands
of healthcare professionals, and more through social media.
We wish you to have got your attention, so you could contribute to
the theme issue and so enforce the implementation of sustainable
pharmacy through dissemination of scientific findings among healthcare
professionals and the environmentally concerned public.

Ilmoitathan kiinnostuksestasi lokakuun 2019 alkuun mennessä
Dosiksen sähköpostiosoitteeseen (dosis@farmasialiitto.fi),
päätoimittaja Anneli Ritalalle (anneli.ritala@vtt.fi) tai vieraileville
toimittajille, Tiina Sikaselle (tiina.sikanen@helsinki.fi) ja
Jari Yli-Kauhaluomalle (jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi).
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of October to one of the following addresses: directly to Dosis
(dosis@farmasialiitto.fi) or the Editor-in-Chief Anneli Ritala
(anneli.ritala@vtt.fi), or to the Guest Editors Tiina Sikanen
(tiina.sikanen@helsinki.fi) and
Jari Yli-Kauhaluoma (jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi).
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