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ääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi aina seurata ja arvioida. Miten uudistusta
on toteutettu käytännössä, minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut ja ovatko sille asetetut
tavoitteet toteutuneet? Tutkimus tuottaa tietoa lääkepoliittisten päätösten tueksi sekä käytössä olevien
järjestelmien ja niiden toteuttamista tukevien menettelyjen kehittämiseksi. Vuonna 2003 Suomessa käyttöönotettu lääkevaihto oli lääkepoliittisesti merkittävä uudistus, joka aiheutti paljon julkista keskustelua. Lääkealan toimijat ja poliittiset päättäjät ottivat
siihen aktiivisesti kantaa mielipiteiden jakautuessa
puolesta ja vastaan. Alusta asti oli selvää, että lääkevaihdon käyttöönottoa ja vaikutuksia tulisi tutkia ja
arvioida.
Lääkevaihto on esimerkki lääkepoliittisesta päätöksestä, jonka toteutumista ja vaikutuksia on Suomessa tutkittu paljon, monesta eri näkökulmasta ja
pitkällä aikavälillä. Lääkevaihdon tavoitteena on hillitä lääkekustannusten kasvua edistämällä alkuperäisvalmisteita edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttöä apteekissa tehtävillä lääkevaihdoilla ja lisäämällä
lääkeyritysten välistä hintakilpailua. Kela on seurannut toteutuneita lääkevaihtoja, vaihtokieltoja ja lääkevaihdolla saavutettuja säästöjä kuukausittain lääkevaihdon käyttöönotosta lähtien. Arvioiden mukaan
lääkevaihdon säästövaikutukset ovat olleet merkittävät. Vuoteen 2018 mennessä säästöjä oli kertynyt
yli miljardi euroa, josta lääkkeiden käyttäjien osuus
oli noin 850 miljoonaa euroa ja sairausvakuutuksen
osuus 150 miljoonaa euroa. 2000-luvulla lääkekus-
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tannuksiin kohdistuneista toimenpiteistä lääkevaihto
on ollut yksi vaikuttavimmista. Lääkepoliittisia, kuten muitakin terveyspoliittisia uudistuksia, ei kuitenkaan tulisi arvioida pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Usein niiden vaikutukset ovat laajemmat
ja koskettavat monia eri tahoja. Lääkekustannuksiin
kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös lääkevaihdolla
ennakoitiin olevan vaikutuksia esimerkiksi lääkkeiden käyttäjiin, lääkäreihin ja lääkejakeluketjun toimijoihin ja niiden toimintaan.
Vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta käynnistyi Kuopion yliopiston Farmaseuttisessa tiedekunnassa tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena oli tutkia lääkevaihdon käyttöönoton vaikutuksia lääkkeiden käyttäjien, määrääjien ja lääkejakeluketjun näkökulmista. Vuosina 2003–2008
toteutettiin useita osatutkimuksia, joiden avulla saatiin koottua kattavasti tietoa lääkevaihdon toteutumisesta Suomessa. Projekti tuotti yhteensä 10 vertaisarvioitua julkaisua, 9 muuta julkaisua, 2 väitöskirjaa
ja useita pro gradu -tutkielmia. Projektin koontiartikkeli julkaistiin Journal of Pharmaceutical Health Services Research -lehdessä vuonna 2013 ja sen suomenkielinen versio Dosiksen numerossa 4/2013. Tutkimusten
valossa lääkevaihto näytti varsin onnistuneelta ja sen
käyttöönotto oli otettu hyvin vastaan. Lääkevaihdolla todettiin olleen monia odotettuja vaikutuksia. Se
esimerkiksi toi taloudellisia haasteita osalle lääkejakeluketjun toimijoista ja lisäsi työmäärää apteekeissa ja lääketukkukaupoissa. Lisäksi se vaikutti farmaseuttisen henkilöstön työnkuvaan ja ammatilliseen
rooliin muun muassa laajentamalla neuvontavelvollisuutta lääkevalmisteiden hintoihin ja muihin valmisteen valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Toisaalta
tutkimusten mukaan kaikki ennakoidut vaikutukset
eivät toteutuneet. Lääkevaihto ei esimerkiksi aiheuttanut yleisesti lääkkeiden saatavuusongelmia. Myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet lääkevaihdon
päinvastoin auttavan saatavuusongelmatilanteissa,
kun lääkevalmiste voidaan tarvittaessa vaihtaa apteekissa vastaavaan saatavilla olevaan valmisteeseen.
Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi selvittää uudistuksen alussa, mutta myös myöhemmässä vaiheessa, koska uuden käytännön vakiintuminen
voi viedä vuosia ja siihen voidaan myös tehdä muutoksia. Lääkevaihdon toteutukseen on tehty vuosien aikana useita muutoksia, joiden tarkoituksena on
ollut entisestään edistää edullisempien lääkevalmisteiden käyttöä ja lääkeyritysten välistä hintakilpailua ja sitä kautta hillitä lääkekustannusten kasvua.
© DOSIS
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Suurin muutos lienee vuonna 2009 käyttöönotettu,
lääkevaihtoa täydentävä viitehintajärjestelmä. Lääkevaihtoja ohjaavaa hintaputkea on myös kavennettu
muutaman kerran vuosina 2009–2017 ja lääkevaihdon piiriin kuuluvia lääkkeitä laajennettu vuosina
2006–2017. Vuonna 2016 apteekkien hintaneuvontavelvoitetta täsmennettiin ja farmaseuttinen henkilöstö velvoitettiin antamaan reseptilääkkeen ostajalle tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta valmisteesta. Kela on tilastoinut lääkevaihdon toteutumista ja siitä koituneita säästöjä säännöllisesti
myös viitehintajärjestelmän aikana, mikä auttaa arvioimaan viitehintajärjestelmän vaikutusta niihin. Syksyllä 2017 Kelan rahoittamana Itä-Suomen yliopiston
farmasian laitoksella alkoi tutkimusprojekti, jonka
tarkoituksena oli tutkia lääkevaihdon toteutumista eri näkökulmista 15 vuotta sen käyttöönoton jälkeen. Tutkimuksen aineistot kerättiin keväällä 2018.
Erityisenä mielenkiintona oli viime vuosina tehtyjen
muutosten toteutuminen ja vaikutukset, kuten lääkkeiden käyttäjien saama tieto lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään sisältyvistä lääkkeistä, niiden vaihtokelpoisuudesta ja hinnoista. Lisäksi kiinnostuksen
kohteena olivat tekijät, jotka vaikuttavat lääkkeen valintaan apteekissa. Tutkimusten kohderyhminä olivat
erityisesti lääkevaihdon toteutuksen ja onnistumisen
kannalta keskeiset osapuolet: apteekkien asiakkaat ja
farmaseuttinen henkilöstö. Tässä Dosiksen numerossa julkaistaan kaksi projektista tuotettua tutkimusartikkelia: ”Apteekkien asiakkaiden kokemukset ja mielipiteet lääkevaihdosta, edullisemmista lääkevalmisteista
ja hintaneuvonnasta” ja ”Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavat tekijät apteekissa − kyselytutkimus farmaseuteille”.
Viime aikoina on käyty keskustelua mahdollisuudesta toteuttaa avohoidossa käytettävien biologisten
lääkkeiden lääkevaihdot apteekissa, mikä toteutuessaan olisi merkittävä muutos. Onko se seuraava uudistus, jonka toteutumista ja vaikutuksia tulee tutkia ja arvioida?

KIRJALLISUUS

➔ Johanna Timonen

Suomen Apteekkariliitto: Apteekkien toteuttamat
lääkevaihdot säästäneet jo yli miljardi euroa.
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kokemukset ja mielipiteet
lääkevaihdosta, edullisemmista
lääkevalmisteista ja
hintaneuvonnasta
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➔ Riikka Rainio
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Lääkevaihdon tavoitteena on edistää edullisempien lääkevalmisteiden käyttöä. Apteekin asiakkaalla on merkittävä rooli lääkevaihdon toteutumisessa, sillä asiakas tekee yleensä lopullisen päätöksen lääkkeen vaihdosta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekin asiakkaiden mielipiteitä lääkevaihdosta,
hintaneuvonnasta ja edullisemmista lääkevalmisteista 15 vuotta lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen. Lisäksi
tutkittiin hintaneuvonnan toteutumista apteekissa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2018 täysi-ikäisille apteekkien
asiakkaille, jotka hakivat viitehintajärjestelmään sisältyvää lääkettä itselleen. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 2 606 kappaletta eri puolelta Suomea sijaitsevista apteekeista (n=18). Aineisto analysoitiin suorina jakaumina ja ristiintaulukointeina. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin Khii2- ja Fisherin testillä.
Tulokset: Tutkimusaineisto koostui 1 043 (40 %) vastauksesta kyselyyn. Enemmistö kyselyyn vastanneista
piti lääkevaihtoa hyvänä asiana (98 %) ja vaihtoi lääkkeensä mielellään edullisempaan valmisteeseen (85 %).
Vastanneista 68 prosenttia piti edullisempia lääkevalmisteita tehokkaina ja 75 prosenttia turvallisina, mutta
noin viidesosa ei osannut sanoa mielipidettään tehosta (22 %) ja turvallisuudesta (18 %). Valtaosa (82 %) vastanneista halusi, että apteekissa heille tarjotaan vaihtokelpoisista valmisteista kaikkein edullisinta valmistetta.
Kyseisellä asiointikerralla suurimmalle osalle vastanneista (70 %) oli tarjottu keskenään vaihdettavista valmisteista toimitushetkellä tosiasiallisesti edullisinta valmistetta ja heistä 62 prosenttia oli valinnut valmisteen.

Proviisori, nuorempi tutkija
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
riikka.rainio@uef.fi

Johtopäätökset: Suomalaiset apteekkien asiakkaat pitävät lääkevaihtoa hyvänä käytäntönä ja suurin osa
luottaa edullisempiin lääkevalmisteisiin. Merkittävä osa on kuitenkin epävarmoja siitä, ovatko edullisemmat
lääkevalmisteet tehokkaita ja turvallisia. Apteekkien asiakkaat ovat kiinnostuneita keskustelemaan lääkkeiden hinnoista ja haluavat kuulla pienistäkin hintaeroista. Apteekissa kerrotaan usein halvimmasta vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta, mutta lain velvoittama hintaneuvonta ei kuitenkaan täysin toteudu. Asiakkaiden tiedontarpeisiin vaihtokelpoisten valmisteiden samanarvoisuudesta sekä niiden hinnoista tulee vastata
apteekissa osana lääkeneuvontaa.

Dosentti, yliopistotutkija
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
johanna.timonen@uef.fi
*Kirjeenvaihto

Avainsanat: Apteekit, asiakkaat, hinnat, kokemukset, kyselytutkimus, lääkevaihto, mielipiteet, rinnakkaisvalmisteet
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Viime vuosikymmeninä lääkevaihto on ollut keskeinen keino lääkekustannusten hillinnässä (Martikainen ym. 2016, World Health Organization 2018). Lääkevaihdon avulla on pystytty edistämään edullisempien rinnakkaisvalmisteiden käyttöä sekä lisäämään
lääkevalmisteiden välistä hintakilpailua. Euroopan
alueen 45 maasta lääkevaihto on otettu käyttöön 41
maassa (World Health Organization 2017, World
Health Organization 2018). Suomessa velvoittava
lääkevaihto otettiin käyttöön vuonna 2003 (laki lääkelain muuttamisesta 80/2003).
Apteekin asiakkailla on merkittävä rooli lääkevaihdon toteutumisessa, sillä asiakas yleensä tekee
lopullisen päätöksen lääkkeen vaihdosta. Päätöksen
tueksi asiakkaiden tulisi lain mukaan saada apteekissa tietoa lääkkeiden hinnoista ja muista valmisteen
valintaan vaikuttavista tekijöistä (lääkelaki 395/1987).
Asiakkaiden vaihtokieltojen määrä on viime vuosina
ollut vähäinen, mutta kieltojen aiheuttamat kustannusvaikutukset ovat silti merkittävät (Martikainen
ym. 2016, Jauhonen ym. 2018). Vuonna 2017 asiakkaat
kielsivät lääkevaihdon keskimäärin 5 prosentissa resepteistä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea ja Kansaneläkelaitos 2018).
Tutkimusten mukaan lääkkeiden käyttäjät ovat
suhtautuneet pääosin myönteisesti lääkevaihtoon
(Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2011a, Dunne ym.
2014, O’Leary ym. 2015). Tärkeitä tekijöitä lääkevaihdon hyväksymisen taustalla on ollut halu säästää lääkekustannuksissa ja farmaseuttisen henkilön
tai lääkärin suositus lääkevaihdosta (Heikkilä ym.
2007, Heikkilä ym. 2011a, Kobayashi ym. 2011, Toverud ym. 2011, Quintal ja Mendes 2012, Toklu ym.
2012, Drozdowska ja Hermanowski 2015, O´Leary
ym. 2015, Skaltsas ym. 2015, Yousefi ym. 2015). Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden samanarvoisuuteen on
pääosin luotettu, mutta edullisempien valmisteiden
teho, laatu, sekä mahdolliset haittavaikutukset ovat
myös epäilyttäneet lääkkeiden käyttäjiä (Kjoenniksen
2006, Håkonsen ym. 2009, Toverud ym. 2011, Dunne ym. 2014, Wong ym. 2014, Drozdowska ja Hermanowski 2015, O’Leary ym. 2015, Skaltsas ym. 2015,
Yousefi ym. 2015). Mielipiteiden ja asenteiden välillä
on havaittu eroja ikäryhmien, koulutustasojen ja sukupuolten välillä (Heikkilä ym. 2007, Figueiras ym.
2008, Skaltsas ym. 2015, Olsson ym. 2018). Suhtautumisessa on havaittu eroja myös lääkevaihdon sallineiden ja kieltäneiden välillä (Heikkilä ym. 2011a).
Suomessa asiakkaiden suhtautumista lääkevaihtoon ja vaihtokelpoisiin lääkevalmisteisiin on tutkit© DOSIS
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tu viimeksi lääkevaihdon alkuvuosina (Heikkilä ym.
2007, Heikkilä ym. 2011a, Heikkilä ym. 2011b, Heikkilä ym. 2012). Sen jälkeen lääkevaihtoon on tehty
useita muutoksia, joiden tarkoituksena on ollut entisestään edistää edullisempien lääkevalmisteiden
käyttöä ja hintakilpailua (HE 100/2008, HE 330/2014,
HE 184/2016). Vuonna 2009 lääkevaihtoa täydennettiin viitehintajärjestelmällä, joka muutti lääkkeiden
korvausperiaatteita (laki lääkelain muuttamisesta
803/2008). Vuoden 2016 alussa apteekkien hintaneuvontavelvoitetta täsmennettiin, kun farmaseuttinen
henkilökunta määrättiin antamaan reseptilääkkeen
ostajalle tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta (laki lääkelain muuttamisesta 253/2015). Lisäksi vuonna 2017 lääkevaihtoa
ohjaavaa hintaputkea kavennettiin 0,50 euroon (laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta 1100/2016). Suomessa apteekkien asiakkaiden suhtautumista hintaneuvontaan tai sen toteutumista apteekeissa ei ole ennen tutkittu.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekin asiakkaiden mielipiteitä lääkevaihdosta ja hintaneuvonnasta 15 vuotta lääkevaihdon käyttöönoton
jälkeen. Yksityiskohtaisina tavoitteina oli kuvata, miten asiakkaat suhtautuvat lääkkeensä vaihtamiseen
edullisempaan vastaavaan valmisteeseen, edullisempien lääkevalmisteiden tehoon ja turvallisuuteen sekä
heille annettavaan hintaneuvontaan. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, toteutuuko apteekissa asiakkaalle
annettava hintaneuvonta toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta. Asiakkaiden
suhtautumista ja kokemuksia tarkasteltiin eri taustamuuttujaryhmissä sekä lääkevaihdon sallineiden
ja kieltäneiden välillä.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Kyselytutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018
täysi-ikäisille apteekin asiakkaille, jotka hakivat viitehintajärjestelmään sisältyvää reseptilääkettä itselleen.
Kyselylomakkeita jaettiin 18 apteekista, jotka sijaitsivat eri puolella Suomea (Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
ja Lappi). Jokaiselta alueelta valittiin mukavuusotannalla yksi Yliopiston Apteekin toimipiste sekä reseptuuriltaan yksi suurehko kaupunkiapteekki ja yksi
pienempikokoisempi maalaisapteekki, jotta vastaajia saataisiin mahdollisimman monipuolisesta asiakaskunnasta.
Nelisivuinen kyselylomake koostui yhteensä 21
strukturoidusta, avoimesta ja Likert-asteikollisesta
kysymyksestä. Kyselylomakkeen suunnittelussa hyö308
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dynnettiin lainsäädäntöä sekä asetusta ja määräystä,
joissa ohjeistetaan lääkevaihdosta ja siihen liittyvästä hintaneuvonnasta lääkärin vastaanotolla ja apteekeissa (lääkelaki 395/1987, asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010, määräys lääkkeiden toimittamisesta 2/2016). Lisäksi hyödynnettiin aikaisempia apteekkien asiakkaille toteutettuja kyselytutkimuksia
(Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2011, Heikkilä ym.
2012, Lämsä ym. 2018). Kyselylomake pilotoitiin paikallisessa apteekissa ja sen perusteella siihen tehtiin
pieniä muutoksia.
Kyselylomakkeita toimitettiin apteekkeihin niiden
päivittäiseen reseptuuriin suhteutettu määrä (30–300
lomaketta/apteekki). Yhteensä lomakkeita toimitettiin apteekkeihin 3 500 kappaletta. Lomakkeiden mukana toimitettiin ohjeet lomakkeiden jakamiseen.
Apteekin farmaseuttinen henkilökunta kertoi asiakkaalle tutkimuksesta ja tarjosi kyselylomaketta ja
saatekirjettä reseptilääkkeen toimittamisen päätteeksi. Asiakkaat täyttivät kyselylomakkeen kotona ja palauttivat sen Itä-Suomen yliopistoon valmiiksi maksetussa postikuoressa. Apteekit jakoivat lomakkeita
niin kauan kuin niitä riitti, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. Tämän jälkeen apteekit ilmoittivat
jakamatta jääneiden lomakkeiden lukumäärän tutkijoille, jotta kyselyn vastausprosentti voitiin laskea.
Yhteensä lomakkeita jaettiin 2 606 kappaletta. Vastaavaa tutkimusmenetelmää on käytetty myös aiemmin tutkittaessa apteekkien asiakkaiden kokemuksia
lääkevaihdosta sen ensimmäisinä käyttövuosina sekä
kokemuksia hormonivalmisteista ja sähköisen reseptin käyttöönotosta (Heikkilä ym. 2007, Tiihonen ym.
2010, Lämsä ym. 2018).
Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset kyselylomakkeen kolmesta kysymyksestä. Asenteita ja mielipiteitä lääkevaihdosta, hintaneuvonnasta ja vaihtokelpoisista valmisteista selvitettiin Likert-asteikollisella kysymyksellä, joka sisälsi kahdeksan väittämää.
Väittämiin vastattiin 5-portaisella asteikolla (1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 =
Jokseenkin eri mieltä, 4 = Täysin eri mieltä, 5 = En
osaa sanoa). Strukturoiduilla kysymyksillä selvitettiin, tarjottiinko asiakkaalle kyseisellä asiointikerralla
toimitushetkellä tosiasiallisesti halvinta valmistetta ja
valitsiko asiakas tämän valmisteen. Vastaajien taustatiedoista sukupuoli, asuinalue, koulutus ja reseptilääkkeiden käytön säännöllisyys kysyttiin strukturoiduilla kysymyksillä ja syntymävuosi avoimella kysymyksellä. Lisäksi taustatietona käytettiin kokemusta
lääkevaihdosta, jota selvitettiin kysymällä, onko vastaaja koskaan sallinut tai kieltänyt lääkevaihtoa.
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Analysointi
Aineisto analysoitiin SPSS for Windows tilasto-ohjelmalla (versio 25.0). Analysoinnissa käytettiin suoria
jakaumia ja ristiintaulukointia. Ryhmien välisiä eroja
tarkasteltiin Khii2-testillä sekä Fisherin testillä. Tilastollisesti merkitsevänä tasona oli p<0,05. Analyysissa ikä kategorisoitiin neljään luokkaan (18–34-vuotiaat, 35–59-vuotiaat, 60–74-vuotiaat sekä ≥75-vuotiaat). Koulutusluokista yhdistettiin ammatillinen
perustutkinto, opistotutkinto ja ylioppilastutkinto
keskiasteen koulutukseksi sekä alempi ja ylempi korkeakoulututkinto korkea-asteen koulutukseksi, koska
osa vastausten lukumääristä oli pieniä eikä ryhmien
välinen vertailu ollut mahdollista. Samasta syystä Likert-asteikon vastausvaihtoehdoista yhdistettiin täysin ja jokseenkin samaa mieltä luokaksi samaa mieltä
sekä jokseenkin ja täysin eri mieltä luokaksi eri mieltä. Mahdollisia eroja hintaneuvonnan toteutumisessa
tarkasteltiin vastaajan sukupuolen, iän, koulutuksen
ja reseptilääkkeiden käytön säännöllisyyden mukaan.
Mielipiteitä lääkevaihdosta, vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja hintaneuvonnasta tarkasteltiin edellä
mainittujen taustatietojen lisäksi myös lääkevaihtokokemuksen mukaan.
Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteellisiin ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka vaativat yliopiston Tutkimuseettisen toimikunnan lausunnon
(Itä-Suomen yliopisto 2018). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita ihmistieteisiin liittyvissä tutkimuksissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009).

TULOKSET

Kyselylomakkeita palautui tutkimusryhmälle 1 045 kappaletta. Kaksi kyselylomaketta poistettiin aineistosta,
koska ne olivat tyhjiä. Lopullinen aineisto koostui 1 043
kyselylomakkeesta antaen vastausprosentiksi 40.
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia ja iältään ≥60-vuotiaita (Taulukko 1). Nuorin kyselyyn
vastannut oli iältään 18-vuotias ja iäkkäin 95-vuotias (keskiarvo 62,2 vuotta ja mediaani 65 vuotta).
Tutkimukseen vastanneita oli eri puolilta Suomea.
Vastanneista lähes puolella (48 %) oli kokemusta sekä lääkevaihdon sallimisesta että sen kieltämisestä.
Vastanneista 41 prosentilla oli kokemusta pelkästään
lääkevaihdon sallimisesta. Osalla vastaajista (6 %) oli
kokemusta pelkästään lääkevaihdon kieltämisestä.
Vastaajista 5 prosentilla ei ollut kokemusta lääkevaih309
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don sallimisesta tai kieltämisestä. Tämä voi johtua
esimerkiksi siitä, että määrätty reseptilääke on ollut
aina viitehintaputkessa tai asiakkaalla on aina ollut
halvin valmiste.
Mielipiteet lääkevaihdosta
Lähes kaikkien (98 %) kyselyyn vastanneiden mielestä
mahdollisuus vaihtaa lääke apteekissa edullisempaan
vastaavaan lääkevalmisteeseen oli hyvä asia (Taulukko 2). Enemmistö (85 %) vastanneista myös vaihtoi
lääkkeensä mielellään edullisempaan vastaavaan lääkevalmisteeseen. Valtaosa (94 %) vastanneista piti lääkevaihtoa yksinkertaisena.
Vastaajien suhtautumisessa lääkevaihtoon oli joitakin eroja lääkevaihtokokemuksen, koulutuksen ja
iän suhteen. Apteekkien asiakkaat, joilla oli kokemusta vain lääkevaihdon kieltämisestä, suhtautuivat mahdollisuuteen vaihtaa lääke apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen hieman negatiivisemmin kuin he, joilla oli kokemusta lääkevaihdon
sallimisesta tai joilla ei ollut kokemusta lääkevaihdosta (p≤0,001) (Taulukko 2). Lisäksi ne, joilla oli kokemusta vain lääkevaihdon kieltämisestä, suhtautuivat
oman reseptilääkkeen vaihtamiseen selvästi negatiivisemmin kuin muut vastanneet (p≤0,001). Vastaajat,
jotka olivat sallineet lääkevaihdon, pitivät lääkevaihtoa yksinkertaisena yleisemmin kuin ne, joilla ei ollut kokemusta lääkevaihdosta tai joilla oli kokemusta ainoastaan lääkevaihdon kieltämisestä (p≤0,001).
Keskiasteen koulutuksen suorittaneet pitivät lääkevaihtoa yksinkertaisena hieman yleisemmin kuin ne,
jotka olivat suorittaneet perusasteen koulutuksen tai
korkea-asteen koulutuksen (p≤0,001). 35 vuotta täyttäneet vastaajat pitivät lääkevaihtoa yksinkertaisena
hieman yleisemmin kuin sitä nuoremmat (p=0,042).
Mielipiteet edullisemmista lääkevalmisteista
Apteekkien asiakkaista 68 prosenttia piti edullisempia
lääkevalmisteita tehokkaina ja 75 prosenttia turvallisina (Taulukko 2). Kuitenkin noin viidesosa vastanneista
ei osannut sanoa mielipidettään edullisempien lääkevalmisteiden tehosta (22 %) tai turvallisuudesta (18 %).
Mielipiteissä edullisempien lääkevalmisteiden tehosta ja turvallisuudesta oli eroja lääkevaihtokokemuksen, iän, sukupuolen ja koulutuksen suhteen.
Lääkevaihdon sallineet pääosin luottivat edullisempien lääkevalmisteiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen (Taulukko 2). Epävarmuutta edullisempien lääkevalmisteiden tehokkuudesta (p≤0,001) ja turvallisuudesta (p≤0,001) esiintyi yleisemmin niillä, joilla
ei ollut kokemusta lääkevaihdosta tai joilla oli koke© DOSIS
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musta ainoastaan lääkevaihdon kieltämisestä. Naiset
luottivat edullisempien lääkevalmisteiden tehokkuuteen yleisemmin kuin miehet (p=0,037). Nuoremmat
vastaajat luottivat edullisempien lääkevalmisteiden
tehoon (p≤0,001) ja turvallisuuteen (p=0,001) yleisemmin kuin iäkkäimmät. Keski- tai korkea-asteen
koulutuksen käyneet vastaajat uskoivat edullisempien lääkevalmisteiden tehokkuuteen (p=0,025) ja
turvallisuuteen (p=0,003) perusasteen koulutuksen
käyneitä yleisemmin.

Taulukko 1. Kyselytutkimukseen vastanneiden apteekkien asiakkaiden (n=1 043) taustatiedot.
Vastaajat

Mielipiteet hintaneuvonnasta
Valtaosa (82 %) vastanneista halusi, että apteekissa
heille tarjotaan vaihtokelpoisista lääkevalmisteista
kaikkein edullisinta valmistetta (Taulukko 2). Hintaeron ollessa alle 0,50 euroa, 59 prosenttia vastanneista tahtoi kuulla edullisemmasta valmisteesta. Yli
puolet vastanneista (57 %) toivoi, että lääkäri keskustelee heidän kanssaan lääkkeiden hinnoista.
Mielipiteissä hintaneuvonnasta oli eroja lääkevaihtokokemuksen, iän, koulutuksen sekä käytössä olevien lääkkeiden suhteen. Ne vastaajat, joilla oli kokemusta lääkevaihdon sallimisesta tai joilla ei ollut
kokemusta lääkevaihdosta, halusivat kuulla edullisimmasta vaihdettavasta lääkevalmisteesta (p≤0,001)
ja alle 0,50 euron hintaerosta (p≤0,001) yleisemmin
kuin vastaajat, joilla oli kokemusta ainoastaan lääkevaihdon kieltämisestä. Nuorimmat tahtoivat kuulla
edullisimmasta valmisteesta yleisemmin kuin iäkkäät
(p=0,005). Perusasteen koulutuksen suorittaneet halusivat kuulla alle 0,50 euron hinnaneroista yleisemmin kuin korkeasti koulutetut (p≤0,001). He myös
tahtoivat lääkärin keskustelevan kanssaan lääkkeiden hinnoista yleisemmin kuin muut (p≤0,001). Ne
vastaajat, joilla oli käytössään säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä, halusivat kuulla alle 0,50 euron
hintaerosta yleisemmin kuin vain tilapäisesti reseptilääkkeitä käyttävät vastaajat (p=0,034).
Hintaneuvonnan toteutuminen
Suurimmalle osalle vastaajista (70 %, n=704) oli tarjottu apteekissa kyseisellä asiointikerralla keskenään
vaihdettavista lääkevalmisteista kaikkein edullisinta
valmistetta (Kuva 1). Asiakkaille, joilla oli käytössä
vain säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä, tarjottiin edullisinta valmistetta harvemmin kuin niille, joilla oli käytössä vain tilapäisesti käytettäviä reseptilääkkeitä tai sekä säännöllisesti että tilapäisesti
käytettäviä reseptilääkkeitä (67 % versus 75 % ja 74 %,
p=0,041). Muiden taustatekijöiden suhteen ei ollut
tilastollisesti merkitseviä eroja.
310
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%

n

Sukupuoli (n=1 039a)
Nainen
Mies

70
30

732
307

Ikä, vuotta (n=1 007a)
18–34
35–59
60–74
75-

7
28
45
20

75
280
456
196

Asuinalue (n=1 030a)
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi

18
8
24
19
23
8

184
78
251
192
242
83

22
50

226
514

28

287

59
10
31

606
102
315

41
6
48
5

420
61
489
50

Koulutus (n=1 027a)
Perusasteen koulutus (perus, keski- ja kansakoulu)
Keskiasteen koulutus (ammatillinen perustutkinto,
opistotutkinto tai ylioppilastutkinto)
Korkea-asteen koulutus (alempi tai ylempi
korkeakoulututkinto)
Reseptilääkkeiden käytön säännöllisyys (n=1 023a)
Säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä
Vain tilapäisesti käytettäviä reseptilääkkeitä
Sekä säännöllisesti että tilapäisesti käytettäviä
reseptilääkkeitä
Kokemus lääkevaihdosta (n=1 020a)
Vain sallineet
Vain kieltäneet
Sekä sallineet että kieltäneet
Ei kokemusta

a

Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sukupuolta, ikää, asuinaluetta, koulutusta, reseptilääkkeiden käytön
säännöllisyyttä tai kokemusta lääkevaihdosta.
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Taulukko 2. Apteekkien asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia lääkevaihdosta, hintaneuvonnasta sekä
Taulukko 2.
Apteekkientarkasteltuna
asiakkaiden
mielipiteitä ja sukupuolen,
kokemuksia
lääkevaihdosta,
hintaneuvonnasta
edullisemmista
lääkevalmisteista
lääkevaihtokokemuksen,
iän, koulutuksen
ja
a
käytössä
olevien lääkkeiden mukaan sukupuolen,
.
lääkevaihtokokemuksen,
iän, koulutuksen ja käytössä olevien lääkkeiden mukaana.
Kaikki
Sallinut

Kokemus lääkevaihdosta
Kieltänyt
Sallinut ja
Ei
kieltänyt
kokemusta

Sukupuoli
Mies
Nainen

18-34

Ikä (vuotta)
35-59
60-74

% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
% (n)
Mahdollisuus vaihtaa lääke apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen on mielestäni hyvä asia
Samaa mieltä
98 (1003)
99 (414)
89 (54)
98 (471)
94 (47)
98 (297)
97 (702)
99 (74)
99 (276)
97 (439)
Eri mieltä
1 (14)
1 (2)
8 (2)
1 (6)
0 (0)
1 (3)
2 (11)
1 (1)
1 (3)
2 (7)
En osaa sanoa
1 (12)
0 (1)
3 (2)
1 (5)
6 (3)
1 (2)
1 (10)
0 (0)
0 (1)
1 (5)
p≤0,001
Vaihdan lääkkeeni mielelläni apteekissa edullisempaan vastaavaan lääkevalmisteeseen
Samaa mieltä
85 (873)
97 (402)
36 (22)
82 (394)
79 (37)
85 (253)
85 (616)
95 (70)
88 (245)
85 (380)
Eri mieltä
12 (122)
2 (8)
48 (29)
16 (76)
15 (7)
12 (37)
12 (85)
5 (4)
11 (31)
12 (54)
En osaa sanoa
3 (30)
1 (4)
16 (10)
2 (12)
6 (3)
3 (9)
3 (21)
0 (0)
1 (4)
3 (14)
p≤0,001
Lääkevaihto on mielestäni yksinkertaista
Samaa mieltä
94 (962)
97 (403)
80 (48)
94 (453)
83 (40)
95 (288)
93 (670)
89 (66)
96 (267)
94 (425)
Eri mieltä
4 (42)
2 (7)
12 (7)
5 (26)
4 (2)
3 (8)
5 (34)
8 (6)
3 (9)
4 (19)
En osaa sanoa
2 (20)
1 (4)
8 (5)
1 (3)
13 (6)
2 (6)
2 (14)
3 (2)
1 (2)
2 (8)
p≤0,001
p=0,042
Edullisemmat lääkevalmisteet ovat mielestäni tehokkaita
Samaa mieltä
68 (699)
80 (327)
37 (22)
65 (317)
47 (23)
62 (187)
71 (509)
72 (54)
77 (216)
68 (306)
Eri mieltä
10 (105)
4 (18)
19 (11)
15 (71)
8 (4)
12 (37)
9 (68)
3 (2)
7 (20)
12 (55)
En osaa sanoa
22 (222)
16 (67)
44 (26)
20 (98)
45 (22)
25 (76)
20 (145)
25 (19)
16 (44)
20 (89)
p≤0,001
p=0,037
p≤0,001
Edullisemmat lääkevalmisteet ovat mielestäni turvallisia
Samaa mieltä
75 (769)
85 (354)
41 (24)
72 (348)
61 (30)
76 (231)
74 (535)
73 (55)
83 (231)
75 (339)
Eri mieltä
7 (71)
2 (8)
17 (10)
10 (49)
6 (3)
7 (20)
7 (51)
4 (3)
5 (14)
7 (32)
En osaa sanoa
18 (191)
13 (54)
42 (25)
18 (89)
33 (16)
17 (52)
19 (138)
23 (17)
12 (33)
18 (84)
p≤0,001
p=0,001
Haluan, että minulle tarjotaan keskenään vaihdettavista lääkevalmisteista kaikkein edullisinta lääkevalmistetta
Samaa mieltä
82 (838)
94 (389)
35 (21)
77 (373)
80 (39)
83 (248)
81 (686)
89 (67)
82 (229)
83 (376)
Eri mieltä
14 (145)
4 (15)
50 (30)
19 (91)
14 (7)
13 (38)
15 (107)
11 (8)
16 (45)
13 (56)
En osaa sanoa
4 (43)
2 (9)
15 (9)
4 (19)
6 (3)
4 (13)
4 (30)
0 (0)
2 (6)
4 (20)
p≤0,001
p=0,005
Haluan, että apteekissa minulle kerrotaan keskenään vaihdettavien lääkevalmisteiden hintaerosta, jos ero niiden välillä on alle 0,50 euroa
Samaa mieltä
59 (606)
67 (277)
33 (20)
56 (270)
49 (24)
56 (169)
60 (434)
52 (39)
56 (155)
61 (273)
Eri mieltä
35 (359)
26 (107)
55 (33)
41 (196)
41 (20)
37 (112)
34 (246)
43 (32)
39 (109)
33 (149)
En osaa sanoa
6 (60)
7 (29)
12 (7)
3 (17)
10 (5)
7 (21)
6 (39)
5 (4)
5 (15)
6 (28)
p≤0,001
Haluan, että lääkäri keskustelee kanssani lääkkeiden hinnoista
Samaa mieltä
57 (575)
60 (246)
53 (32)
53 (256)
57 (28)
61 (180)
55 (392)
64 (48)
55 (154)
58 (260)
Eri mieltä
31 (315)
27 (110)
37 (22)
35 (167)
29 (14)
29 (86)
32 (228)
31 (23)
37 (102)
29 (129)
En osaa sanoa
12 (126)
13 (52)
10 (6)
12 (56)
14 (7)
10 (31)
13 (95)
5 (4)
8 (22)
13 (61)
p=0,004
a

sekä edullisemmista lääkevalmisteista tarkasteltuna

75-

Perusaste

Koulutus
Keskiaste

% (n)

% (n)

% (n)

% (n)

96 (180)
1 (2)
3 (6)

95 (210)
2 (4)
3 (6)

97 (498)
2 (9)
1 (3)

99 (281)
0 (1)
1 (3)

97 (580)
2 (9)
1 (8)

99 (101)
1 (1)
0 (0)

98 (302)
1 (4)
1 (4)

82 (155)
14 (26)
4 (8)

85 (186)
10 (21)
5 (11)

85 (433)
12 (60)
3 (15)

85 (240)
14 (40)
1 (4)

84 (501)
13 (76)
3 (16)

85 (87)
13 (13)
2 (2)

86 (267)
10 (31)
4 (12)

94 (173)
2 (4)
4 (8)

91 (194)
3 (7)
6 (13)

96 (492)
3 (16)
1 (3)
p≤0,001

92 (262)
6 (18)
1 (4)

94 (558)
4 (23)
2 (10)

93 (95)
4 (4)
3 (3)

93 (291)
5 (15)
2 (5)

56 (107)
11 (20)
31 (58)

61 (132)
12 (27)
27 (58)

71 (359)
11 (57)
18 (94)
p=0,025

70 (198)
7 (21)
23 (66)

67 (398)
12 (72)
21 (125)

69 (69)
6 (6)
25 (25)

70 (216)
8 (26)
22 (69)

64 (120)
10 (18)
26 (49)

69 (153)
8 (17)
23 (5)

75 (383)
9 (45)
16 (83)
p=0,003

78 (223)
3 (8)
19 (285)

73 (436)
9 (53)
18 (106)

79 (81)
4 (4)
17 (17)

75 (235)
4 (14)
21 (65)

76 (140)
15 (28)
9 (16)

82 (177)
12 (27)
6 (12)

82 (420)
13 (67)
5 (23)

81 (230)
17 (48)
2 (7)

82 (486)
14 (84)
4 (22)

77 (79)
21 (21)
2 (2)

82 (257)
13 (39)
5 (16)

65 (120)
29 (53)
6 (12)

71 (152)
20 (44)
9 (20)

60 (306)
35 (177)
5 (25)
p≤0,001

48 (137)
47 (133)
5 (15)

61 (362)
33 (197)
6 (34)

44 (45)
48 (49)
8 (8)
p=0,034

60 (185)
34 (107)
6 (18)

55 (99)
27 (48)
18 (33)

69 (147)
15 (32)
16 (33)

55 (279)
31 (159)
14 (68)
p≤0,001

51 (143)
42 (120)
7 (21)

58 (341)
29 (171)
13 (75)

51 (52)
38 (39)
11 (11)

55 (169)
32 (99)
13 (39)

Korkeaaste

Käytössä olevat reseptilääkkeet
Säännöllisesti Tilapäisesti Säännöllisesti
käytettäviä
käytettäviä ja tilapäisesti
käytettäviä
% (n)
% (n)
% (n)

a Vain

tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) on merkitty taulukkoon
Vain tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) on merkitty taulukkoon.

© DOSIS

4/2019

312

© Suomen Farmasialiitto ry

© Suomen Farmasialiitto ry

313

© DOSIS

4/2019

Niistä vastaajista, joille oli tarjottu kyseisellä asiointikerralla edullisinta vastaavaa lääkevalmistetta, suurin osa (62 %, n=414) oli valinnut edullisimman lääkevalmisteen. Naiset valitsivat heille tarjotun kaikkein
edullisimman lääkevalmisteen yleisemmin kuin miehet (65 % versus 56 %, p=0,024). Muiden taustatekijöiden suhteen ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja
edullisimman lääkkeen valinnassa.

POHDINTA

Apteekin asiakkaat pitivät lääkevaihtoa yleisesti hyvänä käytäntönä. Suurin osa luotti edullisempien
lääkevalmisteiden tehoon ja turvallisuuteen, mutta
noin viidesosa vastanneista oli asiasta epävarmoja.
Apteekissa tarjottiin edullisinta valmistetta suurimmalle osalle asiakkaita, mutta noin kolmasosalle sitä
ei tarjottu. Apteekkien asiakkaat toivoivat kuitenkin
saavansa tietoa edullisemmista valmisteista apteekista, ja yli puolet vastanneista toivoi myös lääkärin
keskustelevan heidän kanssaan lääkkeiden hinnoista.
Apteekkien asiakkaat pitivät lääkevaihtoa hyvänä ja yksinkertaisena käytäntönä. Jo lääkevaihdon
ensimmäisinä vuosina suomalaiset olivat tyytyväisiä lääkevaihtoon, mutta epävarmuutta mielipiteissä
oli kuitenkin huomattavasti enemmän kuin nykypäivänä (Heikkilä ym. 2001a, Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2012). Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että lääkevaihto on käytäntönä tullut
tutummaksi apteekkien asiakkaille, kun se on ollut
Suomessa käytössä jo 15 vuoden ajan.
Tässä tutkimuksessa ne asiakkaat, joilla oli kokemusta vain lääkevaihdon kieltämisestä, suhtautuivat

omien lääkkeidensä vaihtamiseen muita ryhmiä selvästi negatiivisemmin. Tulos on linjassa suomalaisille
tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa lääkevaihdon kieltäneet henkilöt suhtautuivat lääkevaihtoon myönteisesti, mutta merkittävä osa heistä ei aikonut jatkossakaan sallia oman lääkkeensä vaihtoa (Heikkilä ym.
2012). Viimeaikaisen suomalaisen tutkimuksen mukaan yleisimpiä syitä lääkevaihdon kieltämiselle ovat
merkityksetön hinnanero valmisteiden välillä sekä
hyvä kokemus aiemmin käytössä olleesta lääkevalmisteesta (Nokelainen ym. 2019 käsikirjoitus). Tutkimusten mukaan lääkevaihto kielletään myös yleisemmin vakavien tai kroonisten (esim. syöpä, epilepsia,
sydänsairaudet) kuin lievien ja ohimenevien (esim.
kipu, infektiot, allergia) sairauksien hoidossa (Paldán
2006, Dohle ja Siegrist 2014, Dunne ja Dunne 2015).
Suurin osa apteekkien asiakkaista luotti edullisempien lääkevalmisteiden tehoon ja turvallisuuteen,
mutta noin viidesosa vastanneista oli epävarmoja.
Epävarmuutta esiintyi etenkin heillä, joilla ei ollut
kokemusta lääkevaihdosta tai joilla oli kokemusta
vain lääkevaihdon kieltämisestä. Myös iäkkäämmät
vastaajat sekä alemman koulutuksen suorittaneet olivat epävarmoja yleisemmin kuin muut. Muutosta ei
ole juurikaan tapahtunut epävarmuuden suhteen,
sillä tulokset vastaavat lääkevaihdon alkuvuosien tilannetta (Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2011a). Voi
olla mahdollista, että tietyissä väestöryhmissä, kuten
iäkkäissä tai alemmin koulutetuissa, epävarmuus tehosta ja turvallisuudesta liittyy lääkkeisiin yleisesti.
Esimerkiksi suomalaisen väestötutkimuksen mukaan
nuoremmat luottavat itsehoitolääkkeiden tehoon
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Kuva 1. Hintaneuvonnan toteutuminen ja asiakkaan päätös lääkkeen vaihtamisesta edullisimpaan lääkevalmisteeseen kyseisellä asiointikerralla (%).
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yleisemmin kuin vanhemmat (Hämeen-Anttila ym.
2014). Kuitenkin myös useiden ulkomailla tehtyjen
tutkimusten mukaan lääkevaihdon piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden samanarvoisuus on herättänyt
epävarmuutta osalla lääkkeiden käyttäjistä. Rinnakkaisvalmisteiden tehon tai turvallisuuden (Kjoenniksen 2006, Håkonsen ym. 2009, Frisk ym. 2011, Wong
ym. 2014, Drozdowska ja Hermanowski 2015, O’Leary
ym. 2015, Skaltsas ym. 2015, Yousefi ym. 2015) lisäksi lääkkeiden käyttäjät ovat epäilleet esimerkiksi niiden laatua (Toverud ym. 2011, Dunne ym. 2014, Wong
ym. 2014) tai arvelleet niiden aiheuttavan enemmän
haittavaikutuksia (Kjoenniksen ym. 2006, Håkonsen
ym. 2009, Frisk ym. 2011, Wong ym. 2014, Skaltas ym.
2015). Vaihtokelpoisen lääkevalmisteen edullisempi
hinta on myös mielletty huonompaan laatuun (Dunne ym. 2014, Wong ym. 2014). Useissa tutkimuksissa
epävarmuutta tehosta ja turvallisuudesta on ollut erityisesti iäkkäillä, alemmin koulutetuilla ja niillä, joilla
on ollut kokemusta vain lääkevaihdon kieltämisestä
(Figueiras ym. 2008, Håkonsen ym. 2009, Skaltsas
ym. 2015, Olsson ym. 2018).
Epävarmuus edullisempien lääkevalmisteiden
tehosta ja turvallisuudesta voi olla seurausta riittämättömästä tiedonsaannista. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan apteekin asiakkaita kiinnostaa erityisesti valmisteiden vastaavuus, ja se on yleisin kysymys, joita asiakkaat esittävät apteekissa farmaseuttiselle henkilökunnalle lääkevaihtoon liittyen
(Rainio ym. 2019 käsikirjoitus). Tutkimusten mukaan
ne apteekin asiakkaat, jotka ovat saaneet tietoa lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista valmisteita apteekista tai lääkäriltä, suhtautuvat lääkevaihtoon positiivisesti (Kjoenniksen ym. 2006, Shrank ym. 2009, Babar
ym. 2010, Quintal ja Mendes 2012, Yousefi ym. 2015).
Tiedonpuute taas lisää negatiivista suhtautumista ja
epävarmuutta lääkevaihdosta (Håkonsen 2009, Babar
ym. 2010, Gill ym. 2010, Toverud ym. 2011, Quintal ja
Mendes 2012, Skaltas ym. 2015). Lääkevaihtotilanteissa apteekeissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota neuvontaan lääkevalmisteiden vastaavuudesta. Lääkelain
(395/1987, 57 §) mukaan apteekki on velvollinen antamaan lääkkeen ostajalle tietoa lääkkeen valintaan
vaikuttavista tekijöistä. Tämä lääkeneuvontaan liittyvä velvoite tulee huomioida myös farmasian koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
Tämän tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat
haluavat kuulla lääkkeiden hinnoista ja useimmat
valitsevat heille tarjotun edullisimman valmisteen.
Erityisesti nuoret, matalamman asteen koulutuksen suorittaneet sekä säännöllisesti reseptilääkkeitä
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käyttävät haluavat kuulla hintaeroista. Aikaisempien
tutkimusten mukaan suomalaiset lääkkeiden käyttäjät haluavat osallistua lääkkeensä valintaa koskevaan päätöksentekoon keskustelemalla hoitovaihtoehdoista sekä tarjolla olevien valmistevaihtoehtojen
hinnoista lääkärin ja apteekkihenkilökunnan kanssa
(Rikala ym. 2016, Silvennoinen ym. 2018). Kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusten mukaan halu säästää
lääkekustannuksissa on myös ollut merkittävä tekijä apteekin asiakkaan päätöksessä tehdä lääkevaihto
(Heikkilä ym. 2011a, Quintal ja Mendes 2012, Toklu
ym. 2012, Nokelainen ym. 2019 käsikirjoitus). Tämän
ja aikaisempien tutkimusten valossa hintaneuvonta
näyttäisikin olevan yksi apteekista saatava palvelu, jota lääkkeiden käyttäjät arvostavat. Jatkossa olisi hyvä
selvittää myös farmaseuttisen henkilöstön suhtautumista hintaneuvontaan, sillä aikaisempaa tietoa siitä
ei juurikaan ole. Suomessa ja Ruotsissa farmaseuttinen henkilöstö on kokenut hintaneuvonnan korostuneen ja vievän aikaa reseptintoimituksessa lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005, Olsson ja Kälvemark Sporrong
2012). Hintaneuvonnan merkitys on kuitenkin hyvä
huomioida myös farmasian koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
Suurimmalle osalle tähän tutkimukseen vastanneista oli tarjottu toimitushetkellä tosiasiallisesti
edullisinta valmistetta, mutta kaikille sitä ei tarjottu.
Tulos on linjassa farmaseuteille tehdyn tutkimuksen
kanssa, jonka mukaan noin kolmannes farmaseuteista raportoi kertovansa asiakkaalle tosiasiallisesti halvimmasta valmisteesta harvoin tai ei koskaan (Rainio
ym. 2019 käsikirjoitus). On mahdollista, että farmaseutti jättää mainitsematta halvimmasta valmisteesta
tietyissä tilanteissa kuten silloin, jos asiakkaan aikaisemmin käyttämä tai lääkärin määräämä valmiste on
jo valmiiksi viitehintaputken edullisin. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan farmaseuttien yleisimmät syyt jättää kertomatta halvimmasta valmisteesta ovat liian pieni hintaero halvimman valmisteen
ja muiden vaihtokelpoisten valmisteiden välillä sekä
se, että halvinta valmistetta ei ole saatavilla apteekin
varastosta tai lääketukkukaupasta (Rainio ym. 2019
käsikirjoitus). Lääkelain (395/1987, 57 §) mukaan reseptilääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto
toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta, ja näin ollen tieto tulisi kertoa asiakkaalle kaikissa tilanteissa. Tutkimuksemme mukaan
halvinta vaihtokelpoista valmistetta oli tarjottu muita
harvemmin erityisesti säännöllisesti reseptilääkkeitä
käyttäville asiakkaille. Säännöllisesti reseptilääkkei315
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tä käyttävät asioivat reseptiasioissa apteekissa vähintään kolmen kuukauden välein ja ovat siten merkittävä asiakasryhmä toteutuvien lääkevaihtojen kannalta.
Tutkimuksemme mukaan he ovat myös kiinnostuneita kuulemaan pienistäkin hintaeroista. Pitkäaikaissairauksien hoidossa lääkehoidon kustannukset voivat
myös vaikuttaa lääkehoitoon sitoutumiseen (Després ym. 2016, Milan ym. 2017, Heidari ym. 2018) ja sitä kautta hoidon tuloksiin. Jatkossa apteekeissa olisi
varmistettava, että halvimmasta valmisteesta kerrotaan myös säännöllisesti reseptilääkkeitä käyttäville.
Tämän kyselytutkimuksen otos oli suuri, ja kyselylomakkeita jaettiin apteekeista ympäri Suomea.
Tutkimuksen vastausprosentti (40 %) on tavanomainen menetelmällä, jossa kyselylomakkeen saaneille
ei voitu lähettää muistutusta kyselyyn vastaamisesta
(Heikkilä ym. 2007, Tiihonen 2010, Lämsä ym. 2018).
Jakamalla kyselylomakkeet apteekista reseptin toimituksen päätteeksi saavutettiin oikea kohderyhmä eli
tässä tapauksessa lääkevaihdon piiriin kuuluvaa reseptilääkettä itselleen hakevat asiakkaat. Emme pysty
kuitenkaan arvioimaan, jakoivatko farmaseutit kyselylomakkeita systemaattisesti kaikille tutkimusjoukkoon kuuluville. Lisäksi emme tiedä, ketkä asiakkaista kieltäytyivät osallistumasta tutkimukseen tai jättivät vastaamatta kyselyyn.
Suomalaisista apteekin reseptiasiakkaista ei ole
olemassa rekisteriä. Suomen lääketilaston reseptilääkkeistä korvauksia saaneisiin verraten aineistossamme naiset ovat yliedustettuina ja ikäluokat 18–
34- sekä 60–74-vuotiaat aliedustettuina (Lääkealan
turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 2018). Kyselytutkimuksiin osallistuvat
ovat yleisesti varsin valikoitunut joukko: miehet ja
nuoret ovat usein aliedustettuja (Tolonen 2006, Silvennoinen ym. 2018). Aineistomme kuitenkin vastaa sukupuolen, iän ja reseptilääkkeiden käytön säännöllisyyden mukaan tarkasteltuna aiempien samalla
menetelmällä toteutettujen tutkimusten apteekkien reseptiasiakkaita (Heikkilä ym. 2007, Lämsä ym.
2018). Näin ollen tämän tutkimuksen havaintoja voidaan varovaisuudella yleistää suomalaisapteekkien
reseptiasiakkaisiin. Tulosten analysoinnissa käytettiin kuvailevaa analyysia ja saatiin siten tietoa siitä, mitä mieltä apteekin asiakkaat keskimäärin ovat
lääkevaihdosta ja hintaneuvonnasta. Monimuuttujamallin käyttö olisi antanut yksiselitteisempää tietoa
asiakkaiden taustatekijöiden yhteydestä kokemuksiin
ja mielipiteisiin. Tuloksemme ovat kuitenkin linjassa
aiempaan kansalliseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen verrattuna.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomalaiset apteekkien asiakkaat pitävät lääkevaihtoa yleisesti hyvänä käytäntönä. Edullisempien lääkevalmisteiden tehoon ja turvallisuuteen luotetaan,
mutta tietyillä asiakasryhmillä esiintyy epävarmuutta asiasta. Apteekkien asiakkaat ovat kiinnostuneita keskustelemaan lääkkeiden hinnoista ja haluavat
kuulla pienistäkin hinnaneroista. Edullisinta vastaavaa valmistetta tarjotaan apteekeissa, mutta lain määräämä hintaneuvontavelvoite ei kuitenkaan täysin
toteudu. Moni apteekin asiakas valitsee heille tarjotun halvimman valmisteen. Asiakkaiden tiedontarpeisiin vaihtokelpoisten valmisteiden samanarvoisuudesta sekä niiden hinnoista tulee vastata osana
apteekissa annettavaa lääkeneuvontaa.
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Material and methods: A survey was conducted in
spring 2018. Questionnaires (n=2,606) were handed
out from 18 community pharmacies across Finland
to customers (aged ≥18 years) purchasing for themselves a prescription medicine included in the reference price system. The data was analyzed using frequencies, cross-tabulations, the Chi-square test and
Fisher’s test.
Results: A total of 1,043 (40%) questionnaires were
returned. Most respondents (98%) considered generic substitution a good idea and many (85%) were
likely to substitute their medicines for cheaper interchangeable products. The most respondents held the
opinion that cheaper medicines are effective (69%)
and safe (75%). However, about one-fifth were unsure about their opinion (22% and 18%). The majority of the respondents (82%) wanted to be offered the
cheapest interchangeable medicine at the pharmacy.
Of the respondents, 70% were offered the cheapest
interchangeable product and of these 62% chose the
cheapest product.
Conclusions: Finnish pharmacy customers consider
generic substitution a good arrangement and most
of them trust the safety and effectiveness of cheaper medicines. However, almost one-fifth are unsure
about their opinion. Nevertheless, customers want
to be given information about medicine prices and
they want to be offered the cheapest medicine even
if the price difference is small. Customers were generally offered the cheapest interchangeable medicine
at pharmacies, but price counselling does not entirely
fulfill its legislative requirements. Pharmacies should
provide customers with information about the prices
and similarities of interchangeable medicines.
Keywords: Attitude, community pharmacy services,
generic substitution, patients, pharmacies, surveys
and questionnaires

Introduction: Generic substitution aims to increase
the use of less expensive medicines, and pharmacy
customers play a vital role in its acceptance. The aim
of this study was to investigate pharmacy customers’
opinions of generic substitution, cheaper medicines
and price counselling at community pharmacies 15
years after the introduction of generic substitution.
Another aim was to determine whether price counselling fulfills its legislative requirements in Finnish
community pharmacies.
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Kiitokset

Kiitämme tutkimukseen osallistuneita apteekkeja
kyselylomakkeiden jakamisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Tutkimuksen on rahoittanut Kansaneläkelaitos.

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitettuja sidonnaisuuksia.
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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Lääkevaihto on siirtänyt vastuuta lääkevalmisteen valinnasta lääkäriltä apteekille ja asiakkaalle.
Vaihtokelpoisten valmisteiden suuri määrä ja usein vaihtuvat hinnat ovat tuoneet haasteita apteekkien varastonhallintaan. Suomessa apteekin reseptilääkevalikoiman valintaperusteita on tutkittu viimeksi lääkevaihdon
ensimmäisenä vuonna. Nykyisin laki velvoittaa apteekkeja kertomaan toimitushetkellä tosiasiallisesti edullisimmasta valmisteesta asiakkaalle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millä perusteella farmaseutti
valitsee asiakkaalle ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen viitehintaryhmän sisältä. Lisäksi
tutkittiin farmaseuttien näkökulmasta, millaisin perustein keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet valitaan
apteekin varastoon ja liittyykö viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen varastossa pitämiseen ongelmia.
Aineisto ja menetelmät: Postikysely toteutettiin kevättalvella 2018. Kysely lähetettiin kolmasosalle (n=1 054)
apteekeissa työskentelevistä farmaseuteista, jotka poimittiin satunnaisotannalla Suomen Farmasialiiton jäsenrekisteristä. Tutkimuksessa käytettiin avoimia ja strukturoituja kysymyksiä. Avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin ensin vapaamuotoisella induktiivisella sisällönanalyysillä. Analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia, Khii2-testiä ja Fisherin testiä.
Tulokset: Lopullinen aineisto koostui 498 farmaseutin vastauksista (vastausprosentti 51). Yleisin peruste, jolla
farmaseutti valitsee viitehintaryhmän sisältä asiakkaalle ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen valmisteen,
oli apteekin varastotilanne (65 %). Farmaseuttien mukaan apteekin varastoon valitaan yleisimmin hyvin saatavilla olevia (93 %) ja viitehintaputkeen kuuluvia (90 %) vaihtokelpoisia valmisteita. Farmaseuteista 93 prosenttia raportoi viitehintaryhmien halvimman valmisteen varastossa pitämiseen liittyvän ongelmia. Yleisin
ongelma oli valmisteen saatavuusongelmat (67 %).
Johtopäätökset: Useat tekijät vaikuttavat siihen, millä perusteella farmaseutti valitsee viitehintaryhmän
sisältä vaihtokelpoisen lääkevalmisteen, mutta ensisijaisesti valintaan vaikuttaa apteekissa päätetty varastovalikoima. Viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen saatavuusongelmat voivat olla syynä siihen, ettei
halvinta valmistetta oteta kovin yleisesti apteekin varastoon.
Avainsanat: lääkevaihto, lääkevalmiste, vaihtokelpoinen valmiste, apteekki, varasto, kysely

© DOSIS

4/2019

322

© Suomen Farmasialiitto ry

© Suomen Farmasialiitto ry

323

© DOSIS

4/2019

JOHDANTO

Vuonna 2003 käyttöönotettu lääkevaihto on ollut
Suomessa merkittävä lääkepoliittinen uudistus, joka on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi hillitä
lääkekustannusten kasvua (Timonen ym. 2013, Kela
2018a). Lääkevaihdon piiriin kuuluvissa valmisteissa
vastuu lääkevalmisteen lopullisesta valinnasta siirtyy useimmissa tapauksessa lääkäreiltä apteekille ja
asiakkaalle (HE 100/2008). Apteekit ovat velvoitettuja vaihtamaan reseptilääke halvimpaan tai lähes
halvimpaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen,
jos asiakas tai lääkäri eivät kiellä vaihtoa (lääkelaki
395/1987). Lääkevaihtoa täydennettiin viitehintajärjestelmällä vuonna 2009 (HE 100/2008, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 802/2008). Viitehintajärjestelmässä lääkevaihdon periaatteet säilyivät samana, mutta sairausvakuutuskorvaus maksetaan asiakkaalle järjestelmään kuuluvissa lääkkeissä enintään
viitehinnasta. Viitehinta muodostuu viitehintaryhmän halvimmasta valmisteesta ja sitä enintään 0,50
euroa kalliimmista valmisteista (ns. viitehintaputki)
(Kela 2018b). Vuonna 2018 lääkevalmiste vaihdettiin
apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon keskimäärin 19 prosentissa resepteistä ja noin 74 prosentissa
resepteistä lääkäri oli määrännyt jo valmiiksi viitehintaputkeen sisältyvän valmisteen (Kela 2019). Asiakas kielsi lääkevaihdon keskimäärin 5 prosentissa
resepteistä ja lääkäri noin 1,2 prosentissa resepteistä.
Tutkimusten mukaan apteekin farmaseuttisen
henkilöstön rooli lääkevaihdon toteutuksessa ja onnistumisessa on merkittävä (Heikkilä ym. 2011, Quintal ja Mendes 2012, O’Leary ym. 2015, Skaltsas ja Vasileiou 2015, Drozdowska ja Hermanowski 2016).
Lääkkeiden käyttäjät sallivat lääkevaihdon yleisemmin, jos farmaseuttinen henkilöstö suosittelee sitä.
Lisäksi lääkkeiden käyttäjät, jotka ovat saaneet tietoa
lääkevaihdosta ja rinnakkaisvalmisteista apteekista,
suhtautuvat lääkevaihtoon muita myönteisemmin
(Quintal ja Mendes 2012, Skaltsas ja Vasileiou 2015).
Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden lukumäärä
on suuri ja kasvaa koko ajan. Lääkevaihdon ensimmäisenä vuonna (2003) vaihtokelpoisia valmisteita oli noin 1 500, joka oli noin 31 prosenttia kaikista
myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista (Hartikainen-Herranen ja Paldán 2005).
Huhtikuussa 2019 lääkevaihdon piirissä oli 5 510 lääkevalmistetta eli lähes 60 prosenttia kaikista myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista
(Fimea 2019). Valmisteiden suuren määrän ja usein
päivittyvien hintojen vuoksi lääkevaihto on tuonut
haasteita apteekkien varastonhallintaan, jossa varas© DOSIS
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tovalikoiman suunnittelu ja jatkuva seuranta on välttämätöntä (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005,
Babar ym. 2011, Olsson ja Kälvemark Sporrong 2012).
Laki velvoittaa apteekkeja turvaamaan asiakaskuntansa lääkkeiden saatavuuden, ja apteekin lääkevalikoiman tulee vastata sen tavanomaisen asiakaskunnan tarpeita (lääkelaki 395/1987, 55 §).
Apteekin reseptilääkevalikoiman valintaperusteita
on tutkittu vähän (Hartikainen-Herranen ja Ahonen
2005, Bashaar ym. 2015, Tran ym. 2018). Suomessa apteekin reseptilääkevalikoiman valintaan vaikuttavia
tekijöitä on tutkittu viimeksi lääkevaihdon ensimmäisenä vuonna (Hartikainen-Herranen ja Ahonen
2005). Tämän jälkeen lääkevaihtoon on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on entisestään edistää edullisimpien lääkevalmisteiden käyttöä ja lääkemarkkinoiden hintakilpailua (HE 100/2008, HE
330/2014). Viitehintajärjestelmän käyttöönoton lisäksi esimerkiksi vuodesta 2016 alkaen farmaseuttisen henkilöstön on tullut sisällyttää hintaneuvontaan
tieto toimitushetken tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta (laki lääkelain 57 §:n muuttamisesta
253/2015). Lisäksi lääkevaihtoa ohjaavaa hintaputkea
on kavennettu kaksi kertaa 2−3 eurosta 0,5 euroon
vuosina 2009−2017 (HE 100/2008, laki lääkelain 57
b ja 102 §:n muuttamisesta). Aikaisempaa tutkimustietoa on vähän siitä, pitävätkö apteekit varastossaan
viitehintaputken halvinta valmistetta (HartikainenHerranen ja Ahonen 2005). Suomessa ei tiettävästi
ole julkaistu tutkimuksia siitä, millä perusteella farmaseuttinen henkilöstö valitsee ensisijaisesti asiakkaalle tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millä
perusteella farmaseutti valitsee asiakkaalle ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen viitehintaryhmän sisältä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia
farmaseuttien näkökulmasta, millaisin perustein keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet valitaan apteekin varastoon ja liittyykö viitehintaryhmän halvimman lääkevalmisteen varastossa pitämiseen ongelmia.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Kyselytutkimus toteutettiin apteekeissa työskenteleville farmaseuteille kevättalvella 2018. Farmaseuteista poimittiin yksinkertaisella satunnaisotannalla
kolmannes (n=1 054) Suomen Farmasialiiton jäsenrekisteristä. Ahvenanmaa rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska kyselylomake oli suomenkielinen.
Tutkimuksesta poissuljettiin myös muuta kuin apteekkityötä tekevät farmaseutit sekä kyselytutkimuk324
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sen aikaan apteekkityöstä poissaolleet farmaseutit
(esim. vanhempainvapaa). Saatekirje ja kyselylomake postitettiin farmaseuttien kotiosoitteeseen. Kaikille tutkimusotokseen kuuluneille lähetettiin kaksi
muistutuskyselyä.
Nelisivuinen kyselylomake sisälsi 16 strukturoitua ja avointa sekä kaksi kysymystä, jotka sisälsivät
Likert-asteikollisia väittämiä. Lomake suunniteltiin
perustuen apteekkien lääkevaihtoa ja hintaneuvontaa ohjeistavaan lainsäädäntöön (lääkelaki 395/1987,
57 §) ja määräykseen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys lääkkeiden toimittaminen 2/2016) sekä aikaisempiin tutkimuksiin (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005, Heikkilä ym. 2007,
Heikkilä ym. 2011, Heikkilä ym. 2012, Timonen ym.
2016). Kyselylomake pilotoitiin kahdessa paikallisessa apteekissa, minkä perusteella siihen tehtiin vähäisiä muutoksia.
Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset kolmesta
kysymyksestä. Farmaseuttien perusteita asiakkaalle
ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen valmisteen
valintaan kysyttiin avoimella kysymyksellä ”Millä perusteella valitsette asiakkaalle ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen viitehintaryhmän sisältä?”. Apteekin varastoon otettavien vaihtokelpoisten reseptilääkevalmisteiden valintaperusteista kysyttiin monivalintakysymyksellä ”Millaisin
perustein apteekkinne valitsee varastoon otettavat
keskenään vaihtokelpoiset reseptilääkevalmisteet?”.
Kysymys sisälsi 11 valmista vastausvaihtoehtoa sekä vaihtoehdon, johon pystyi tarvittaessa kirjoittamaan vastauksen. Viitehintaryhmien halvimman valmisteen varastossa pitämiseen liittyvistä ongelmista
kysyttiin kysymyksellä ”Liittyykö viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen varastoon pitämiseen ongelmia?”. Vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”
ja ”Ei”, joista ”Kyllä” vastanneita pyydettiin avoimella vastauksella tarkentamaan ilmenneitä ongelmia.
Taustatietoina kysyttiin strukturoiduilla kysymyksillä
vastaajan sukupuoli, työskentelyapteekin reseptuuri
vuonna 2017 ja työskentelyapteekin sijainti. Vastaajan syntymävuosi kysyttiin avoimella kysymyksellä.
Lisäksi kyselylomakkeen alussa kysyttiin, työskenteleekö farmaseutti tällä hetkellä apteekissa. Jos vastaus
oli ”En”, lomake pyydettiin palauttamaan tyhjänä.
Analysointi
Avointen kysymysten vastausten luokittelussa käytettiin vapaamuotoista induktiivista sisällönanalyysiä
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a, Tuomi ja Sarajärvi 2018). Sisällönanalyysissa aineistosta muodos© Suomen Farmasialiitto ry

tetaan systemaattisesti luokittelemalla tiivis ja yleistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Avointen kysymysten vastaukset kirjattiin
ensin taulukkoon Word-tekstinkäsittelyohjelmalla.
Farmaseuttien vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaan vaikuttavia tekijöitä käsittelevästä kysymyksestä taulukoitiin sata ensimmäistä vastausta ja halvimman lääkevalmisteen varastossa pitämisen ongelmia koskevasta kysymyksestä 130 ensimmäistä vastausta. Tämän jälkeen vastaukset alkoivat saturoitua,
eli niissä alkoi toistua samat asiat. Loput lomakkeet
luettiin läpi ja kirjoitettiin taulukkoon vain uusia asioita tai tarkennuksia sisältävät vastaukset. Yhteensä
vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä kirjattiin taulukkoon 134 vastausta ja
edullisimman valmisteen varastossa pitämisen ongelmista 148 vastausta.
Taulukoidut vastaukset käytiin läpi ja tarvittaessa
yksi vastaus eroteltiin useaksi analyysiyksiköksi. Analyysiyksiköllä tarkoitetaan sanaa, lausetta tai lausejoukkoa, joka kuvasi yhden vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaperusteen tai halvimman valmisteen
varastointiongelman. Näin ollen yksi vastaus saattoi
sisältää yhden tai useamman analyysiyksikön. Yksiköt luokiteltiin samankaltaisuuksien mukaan alaluokiksi, ja yhtäläisyyksiä sisältävät alaluokat yhdistettiin
niitä kuvaavan yläluokan alle (Taulukko 1). Luokittelun teki yksi tutkija (HV), mutta siitä keskusteltiin
säännöllisesti tutkimusryhmässä. Luokittelun jälkeen lomakkeet käytiin uudestaan läpi ja avointen
kysymysten vastaukset koodattiin tehtyihin luokkiin.
Aineisto tallennettiin IBM SPSS for Windows (versio 24.0) -tilasto-ohjelmaan. Luokiteltujen avointen
kysymysten ja strukturoitujen kysymysten analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia, Khii2-testiä ja Fisherin testiä. Vaihtokelpoisen
valmisteen valintaperusteissa ryhmien välisiä eroja
tarkasteltiin vastaajan iän, sukupuolen, apteekin reseptuurin ja apteekin sijainnin mukaan. Vaihtokelpoisten valmisteiden apteekin varastoon valinnan
perusteissa ja halvimman valmisteen varastossa pitämisen ongelmissa ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin apteekin reseptuurin mukaan. Tilastollisen merkitsevyyden raja oli p < 0,05.
Tutkimuksen eettisyys
Itä-Suomen yliopiston Tutkimuseettisen toimikunnan ohjeiden mukaan tutkimus ei sisältynyt niihin eilääketieteellisiin ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin,
jotka vaativat toimikunnan lausunnon (Itä-Suomen
yliopisto 2018). Tutkimus toteutettiin hyvien tieteel325
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Taulukko 1. Esimerkkejä farmaseuttien vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaan vaikuttavien tekijöiden
luokittelusta.

Yläluokka (alaluokat)

Alkuperäinen ilmaus

Apteekin varasto
(apteekin varastotilanne,
lääkevalmiste on saatavilla
apteekista, apteekin suosikit)

”…Apteekin varastosta löytyvä vaihtoehto.”
”Valitsen yleensä sen valmisteen, jota on
apteekissa eniten varastossa.”
”…Mitä on runsaasti varastossa”
”…Onko tuotetta heti saatavilla mukaan…”
”…Valitsen mikä on suosikkituotteemme…”
”…Apteekin yleisesti sovitut merkit”
”…Mitä on ohjeistettu toimittamaan ensisijaisesti”

Asiakkaan aikaisemmin
käyttämä valmiste
(lääke on asiakkaalle tuttu, lääke
on asiakkaalle sopiva, iäkkäälle
asiakkaalle tuttu valmiste)

”Yleensä pyrin toimittamaan samaa valmistetta kuin
on viime kerralla toimitettu.”
”Asiakas on käyttänyt valmistetta aikaisemmin…”
”Lääke on asiakkaalle tuttu…”
”…Jos asiakkaalle on aiemmin toimitettu jotain tiettyä
valmistetta ja se on sopinut, pyritään pysymään siinä.”
”Ikäihmiselle varsinkin samaa mitä on ollut edellisellä kerralla,
etteivät mene sekaisin mitä tämä lääke nyt on.”

Hinta
(edullisin, edullinen, tosiasiallisesti
edullinen, edullinen jatkossakin,
vähäinen hintaero)

”Valintaan vaikuttaa hinta…”
”Hinnan perusteella, edullisin lääkevalmiste…”
”Kyseinen valmiste on useimmiten halvempien joukossa…”
”…tosiasiallisesti halvin…”
”…lupaus hintaputkessa pysymisestä”
”…hintaerojen vähäisyys.”

Tuttu ja luotettava lääkeyritys
(tunnettu, luotettava lääketehdas/
tavarantoimittaja, saatavuus tukkuliikkeestä/lääketehtaasta, toimitusvarmuus, vanhentuvien valmisteiden korvaus)

”…Tunnettu lääketehdas”
”…Luotettava firma -> tuotetta on todennäköisesti
saatavana jatkossakin…”
”Varmin toimitettava/varmimmin saatavilla oleva tehdas…”
”…Hyvä toimitusvarmuus…”
”Tehdas jolla hyvä saatavuus, joka hyvittää vanhentuvat.”

Saatavuusa

”Saatavuus”
”Oltava hyvin saatavilla”
”Saatavuusvarmuus”
”…Varma saatavuus myös 3 kk päästä”

Kotimaisuus

”Kotimaisuus”
”Kotimaisuus (Orion)”
”…Tarjoan myös suomalaista vaihtoehtoa.”

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden farmaseuttien taustatiedot ja edustavuus
perusjoukkoon verrattunaa.

Vastanneet farmaseutit % (n)

Farmaseutit Suomi % (n)b

Sukupuoli
Nainen
Mies

n = 493c
95 (466)
5 (27)

n = 3 253
95 (3 095)
5 (158)

Ikä, vuotta
≤ 29
30–39
40–49
50–59
≥ 60

n = 496c
16 (77)*
27 (133)
27 (133)
24 (121)
6 (32)

n = 3 253
11 (372)*
27 (889)
31 (994)
26 (841)
5 (157)

Apteekin reseptuuri
vuonna 2017
≤ 30 000
30 001−60 000
60 001−100 000
≥ 100 001

n = 493c
8 (38)
15 (76)
31 (154)
46 (225)

Apteekin sijainti
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi

n = 492c
30 (148)
12 (58)
26 (130)
18 (88)
10 (48)
4 (20)

a Vastanneiden edustavuutta arvioitiin iän ja sukupuolen osalta.
b Tieto perustuu Suomen Farmasialiiton jäsenrekisteristä saatuun tietoon tammikuussa 2018.
c Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sukupuolta, ikää, apteekin reseptuuria tai apteekin sijaintia.
* p-arvo = 0,009, Khii2-testi.

a Luokka

sisälsi vastaukset, joissa ei tullut selkeästi esille tarkoittiko vastaaja saatavuutta apteekista,
tukkuliikkeestä tai lääketehtaasta.
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listen käytäntöjen mukaisesti sekä Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita noudattaen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009).

TULOKSET

Kyselylomakkeita palautui yhteensä 572. Tutkimuksesta kuitenkin poistettiin 74 lomaketta, koska vastaaja ei työskennellyt vastaushetkellä apteekissa.
Näin ollen lopullinen tutkimusotos koostui 980 farmaseutista, joista 498 (51 %) vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot ja edustavuus on esitetty taulukossa 2. Aineisto vastasi pääosin kohderyhmää iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Alle 30-vuotiaat farmaseutit olivat aineistossa hieman
yliedustettuina (p=0,009).
Vaihtokelpoisen lääkevalmisteen
valintaan vaikuttavat tekijät
Lähes kaikki (99 %) kyselyyn vastanneet farmaseutit
olivat vastanneet kysymykseen asiakkaalle viitehintaryhmän sisältä ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen valintaperusteista. Yleisin mainittu peruste vaihtokelpoisen valmisteen valinnalle
oli apteekin varasto (65 %) (Taulukko 3). Farmaseutit
tarjosivat yleensä asiakkaalle toimitushetkellä varastossa olevaa valmistetta tai valmistetta, jonka he arvelivat jatkossakin löytyvän apteekin varastosta. Valintaperusteena oli myös valmisteen varastomäärä.
Asiakkaalle tarjottiin valmistetta, jota oli apteekin
varastossa runsaasti. Lisäksi farmaseutit raportoivat
valitsevansa niitä vaihtokelpoisia valmisteita, joita apteekissa oli ohjeistettu valitsemaan.
Muita yleisiä perusteita olivat asiakkaan aikaisemmin käyttämä valmiste (40 %) ja lääkevalmisteen hinta (31 %) (Taulukko 3). Farmaseutit tarjosivat asiakkaalle sitä valmistetta, jota hänellä oli ollut käytössä ennenkin. Tätä perusteltiin sillä, että valmiste on
asiakkaalle tuttu, todettu sopivaksi ja asiakkaalla on
hyviä kokemuksia valmisteesta. Osa farmaseuteista
piti tutun valmisteen tarjoamista tärkeänä erityisesti
tietyille ryhmille, kuten iäkkäille. Lääkevaihdon koettiin voivan aiheuttavan asiakkaalla sekaannuksia
lääkityksessä, mikä saattaisi heikentää lääkitysturvallisuutta. Hintaan liittyvissä tekijöissä farmaseutit
kuvasivat, että he tarjoavat asiakkaalle ensisijaisesti
edullista, edullisinta tai tosiasiallisesti edullisinta valmistetta. He kertoivat tarjoavansa myös valmistetta,
jonka hintaero viitehintaryhmän edullisimpaan valmisteeseen on vähäinen. Lisäksi valintaperusteena
raportoitiin valmisteen pysyminen todennäköisesti
jatkossakin viitehintaputkessa.
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Farmaseuttien vastauksissa oli joitakin tilastollisesti merkitseviä eroja iän, apteekin reseptuurin ja
sijainnin mukaan tarkasteltuna (Taulukko 3). Esimerkiksi asiakkaan aikaisemmin käyttämä lääke
(p=0,002) ja lääkkeen hinta (p=0,013) olivat valintaperusteena nuoremmilla farmaseuteilla yleisemmin
kuin vanhemmilla.

Taulukko 3. Perusteet, joilla farmaseutit (n=492a) valitsevat viitehintaryhmästä ensisijaisesti asiakkaalle
tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin sukupuolen, iän, apteekin
reseptuurin ja apteekin sijainnin mukaanb.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden
varastovalikoimaan apteekissa vaikuttavat tekijät
Farmaseuteista 7 prosenttia ei osannut kertoa, millaisin perustein vaihtokelpoiset lääkevalmisteet valitaan apteekin varastoon. Valtaosa (93 %) vastaajista raportoi perusteista, jotka vaikuttavat vaihtokelpoisten valmisteiden varastoon valintaan apteekissa.
Varastovalikoiman valintaan kerrottiin vaikuttavan
yleisimmin lääkevalmisteen hyvä saatavuus (93 %)
ja lääkevalmisteen sisältyminen viitehintaputkeen
(90 %) (Taulukko 4). Usein raportoituja perusteita
olivat myös lääkeyrityksen luotettavuus (76 %) sekä
vanhenevan lääkevalmisteen (71 %) ja hinnan muutoksesta aiheutuvan varastonarvon laskun (67 %) hyvittäminen.
Farmaseutit, jotka työskentelivät pienissä alle
30 000 reseptuurin apteekeissa, raportoivat lääkevalmisteen hinnanmuutoksesta aiheutuvan varastonarvon laskun hyvittämisen (p=0,001) ja lääkevalmisteen pitkän kestoajan (p=0,045) vaikuttavan yleisemmin vaihtokelpoisen lääkevalmisteen varastoon
valintaan kuin yli 100 000 reseptuurin apteekeissa
(Taulukko 4). Lääkevalmisteen vanhenemisen hyvittäminen oli varastoon valintaperusteena yleisemmin
alle 100 000 reseptuurin apteekeissa työskentelevillä farmaseuteilla kuin sitä suuremmissa apteekeissa
työskentelevillä farmaseuteilla (p=0,001).
Viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen
varastossa pitämisen haasteet
Suurin osa farmaseuteista (91 %) oli sitä mieltä, että
viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen varastossa pitämiseen liittyy ongelmia. Yleisimmin ongelmaksi raportoitiin halvimman valmisteen saatavuusongelmat (67 %) (Taulukko 5). Farmaseutit raportoivat, että hintaputken halvin valmiste loppuu usein
nopeasti tukkuliikkeestä hintojen päivittymisen jälkeen. Halvin valmiste saattaa myös poistua kokonaan
markkinoilta. Muita usein mainittuja ongelmia olivat
halvimman lääkevalmisteen vaihtuvuus (42 %) ja varastoon vanhenemisen riski (27 %), johon sisältyi vastaukset heikosta menekistä ja huonosta kestoajasta.
Farmaseutit kokivat, että usein tapahtuvat hintojen
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KAIKKI
SUKUPUOLI
Nainen
Mies

IKÄ (VUOTTA)
≤ 29
30−39
40−49
50−59
≥ 60

APTEEKIN RESEPTUURI v. 2017
≤ 30 000
30 001−60 000
60 001−100 000
≥ 100 001

APTEEKIN SIJAINTI
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi

Saatavuus KotimaiTuttu ja
suus
luotettava % (n)
% (n)
lääkeyritys
% (n)

Pakkausmuoto,
jakoura,
kestoaika,
pakkauskoko,nimi
% (n)

Lääkärin
Asiakkaan Muut %
määräämä toiveet
(n)C
valmiste
% (n)
% (n)

15
(73)

9
(45)

8
(38)

7
(34)

7
(32)

19
(88)
15
(4)

16
(72)
4
(1)

9
(41)
12
(3)

8
(35)
8
(2)

7
(32)
8
(2)

6
(29)
12
(3)

17
(13)
26
(35)
26
(34)
17
(20)
26
(8)

9
(7)
18
(24)
22
(29)
21
(25)
26
(8)

18
(14)
17
(22)
12
(16)
14
(16)
16
(5)

14
(11)
12
(16)
8
(11)
4
(5)
7
(2)

10
(8)
8
(10)
11
(14)
4
(5)
3
(1)

7
(5)
11
(15)
5
(6)
5
(6)
7
(2)

7
(5)
9
(12)
7
(9)
3
(3)
10
(3)

21
(8)
32
(24)
34
(52)
30
(66)

21
(8)
20
(15)
22
(33)
23
(52)

21
(8)
20
(15)
17
(26)
19
(42)

5
(2)
7
(5)
15
(23)
19
(42)
p=0,022

5
(2)
9
(7)
9
(14)
10
(22)

5
(2)
4
(3)
5
(7)
12
(26)
p=0,036

5
(2)
5
(4)
10
(15)
6
(13)

0
(0)
5
(4)
5
(8)
9
(20)

26
(38)
22
(13)
39
(50)
36
(31)
23
(11)
37
(7)

27
(39)
16
(9)
22
(29)
22
(19)
21
(10)
16
(3)

16
(24)
28
(16)
21
(27)
16
(14)
17
(8)
21
(4)

13
(19)
12
(7)
15
(20)
16
(14)
15
(7)
26
(5)

12
(17)
5
(3)
10
(13)
7
(6)
6
(3)
16
(3)

8
(12)
12
(7)
6
(8)
6
(5)
10
(5)
5
(1)

7
(10)
10
(6)
7
(9)
7
(6)
2
(1)
11
(2)

8
(11)
2
(1)
8
(10)
5
(4)
8
(4)
5
(1)

Apteekin
varasto
% (n)

Asiakkaan Hinta
aikaisem- % (n)
min käyttämä valmiste
% (n)

65
(322)

40
(199)

31
(153)

22
(110)

19
(93)

66
(304)
54
(14)

41
(188)
42
(11)

31
(141)
39
(10)

22
(103)
23
(6)

74
(57)
65
(86)
61
(81)
67
(78)
61
(19)

52
(40)
35
(46)
42
(55)
46
(54)
13
(4)
p=0,002

47
(36)
30
(40)
26
(34)
30
(35)
19
(6)
p=0,013

71
(27)
61
(46)
67
(101)
65
(144)

29
(11)
39
(29)
39
(59)
44
(98)

58
(85)
62
(36)
65
(85)
69
(59)
77
(37)
79
(15)

47
(69)
38
(22)
40
(52)
42
(36)
35
(17)
5
(1)
p=0,021

a

Yksi vastaus voi sisältää yhden tai useamman luokan.
Vain tilastollisesti merkitsevät Khii2-testin erot (p<0,05) on merkitty taulukkoon tummennettuna.
c
Esim. asiakkaalle uusi lääke, kiireellisyys, alkuperäisvalmiste, Euroopassa tehty valmiste.
b
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Taulukko 4. Farmaseuttien (n=462a) vastaukset vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden apteekin varastoon
ottamisen perusteista. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin apteekin reseptuurin mukaanb.
Kaikki

Apteekin reseptuuri vuonna 2017

% (n)

≤ 30 000
% (n)

30 001 –
60 000
% (n)

60 001 –
100 000
% (n)

≥ 100 001
% (n)

Lääkevalmisteen saatavuus
on yleensä hyvä

93 (428)

95 (36)

90 (68)

87 (134)

82 (185)

0,117

Lääkevalmiste on
viitehintaputkessa

90 (417)

95 (36)

83 (63)

85 (131)

81 (183)

0,205

Lääkevalmiste on luotettavan
lääkeyrityksen tuote

76 (350)

71 (27)

76 (58)

66 (102)

71 (159)

0,466

Lääkeyritys hyvittää vanhenevan
lääkevalmisteen

71 (326)

79 (30)

74 (56)

72 (111)

56 (127)

0,001

Lääkeyritys hyvittää
lääkevalmisteen
hinnanmuutoksesta aiheutuvan
varastonarvon laskun

67 (310)

82 (31)

62 (47)

70 (107)

54 (122)

0,001

Lääkevalmisteella on pitkä
kestoaika

34 (159)

47 (18)

33 (25)

36 (55)

27 (60)

Lääkevalmiste on kotimainen

28 (127)

24 (9)

21 (16)

24 (37)

Lääkevalmiste on luotettavan
lääketukkukaupan tuote

26 (120)

21 (8)

24 (18)

Lääkevalmiste on viitehintaputken
halvin valmiste

13 (60)

5 (2)

16 (12)

Lääkevalmiste on viitehintaputken
kallein valmiste

5 (22)

3 (1)

1 (1)

6 (9)

5 (11)

0,473

Muuc

10 (47)

11 (4)

8 (6)

7 (11)

12 (26)

0,500

Taulukko 5. Farmaseuttien (n=439a) mainitsemat ongelmat, jotka liittyvät viitehintaryhmien halvimman
lääkevalmisteen varastossa pitämiseen. Ryhmien välisiä eroja tutkittiin apteekin reseptuurin mukaanb.

p-arvo

Kaikki

Apteekin reseptuuri vuonna 2017

% (n)

≤ 30 000
% (n)

30 001 –
60 000
% (n)

60 001 –
100 000
% (n)

≥ 100 001
% (n)

p-arvo

Saatavuusongelma

67 (295)

62 (21)

73 (46)

70 (94)

65 (132)

0,528

Halvimman
lääkevalmisteen
vaihtuvuus

42 (182)

53 (18)

27 (17)

46 (62)

40 (82)

0,037

Varastoon
vanhenemisen riski
(heikko menekki,
huono kestoaika)

27 (118)

15 (5)

27 (17)

27 (36)

30 (60)

0,351

Lääketehdas
(tuntematon,
epäluotettava,
pieni tehdas,
hyvitysongelmat)

19 (85)

18 (6)

29 (18)

27 (36)

12 (25)

0,002

0,045

Apteekin varastotilan rajallisuus

11 (48)

18 (6)

11 (7)

13 (17)

9 (18)

0,420

0 (0)

8 (5)

6 (8)

5 (10)

0,425

0,679

Muut varastonhallinnan haasteet apteekissac

6 (24)

28 (62)

24 (37)

25 (57)

0,946

Muutd

8 (35)

6 (2)

8 (5)

7 (9)

9 (19)

0,792

8 (13)

14 (31)

0,154

a

Ne vastaajat, joiden mielestä ongelmia on ollut. Yksi vastaus voi sisältää yhden tai useamman luokan.
Tilastollisesti merkitsevät erot (p<0,05) on merkitty taulukkoon tummennettuna.
c
Työlästä, jatkuva seuranta, vaikea ennakoida muutoksia, tilaaja ei reagoi muutoksiin ajoissa,
menekin arviointi hankalaa.
d
Esim. ei lisäselvitystä, varasto kasvaa, pieni kate, hintahäirikkö.
b

a

Vain ne vastaajat, jotka raportoivat vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden varastoon ottamisen perusteista.
Yksi vastaus saattoi sisältää yhden tai useamman luokan.
b
Tilastollisesti merkitsevät erot (p<0,05) on merkitty taulukkoon tummennettuna.
c
Esim. asiakkaan toiveet, menekki, tilaajan päätös, apteekkiketjun suosikit, lääkevalmisteen ominaisuudet,
yhteistyö lääkeyritysten kanssa.
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päivitykset tuovat haastetta siihen, että halvin valmiste olisi aina varastossa.
Farmaseutit, jotka työskentelivät alle 30 000 ja yli
60 000 reseptuurin apteekeissa, raportoivat halvimman lääkevalmisteen vaihtuvuuden hinnanmuutoksissa olevan yleisemmin ongelma kuin 30 001−60 000
reseptuurin apteekeissa (p=0,037) (Taulukko 5). Keskisuurissa apteekeissa (reseptuuri 30 001 – 100 000)
työskentelevät farmaseutit kokivat yleisemmin ongelmaksi lääketehtaaseen liittyvät tekijät kuin pienimmissä ja suurimmissa apteekeissa (p=0,002).

POHDINTA

Apteekin varastovalikoimalla on keskeisin vaikutus siihen, mitä vaihtokelpoista valmistetta farmaseutti ensisijaisesti tarjoaa asiakkaalle. Tulos on samansuuntainen kuin kansainvälisissä tutkimuksissa,
joissa apteekin varastotilanne on ollut keskeinen farmaseuttisen henkilöstön lääkevalintaan vaikuttava
tekijä (Babar ym. 2011, Awaisu ym. 2014, Alkhuzaee
ym. 2016, Shraim ym. 2017). Tässä tutkimuksessa farmaseutit tarjosivat asiakkaalle melko yleisesti myös
sitä valmistetta, jota hänellä oli ollut aikaisemmin
käytössä. Tulostemme perusteella näyttäisi siltä, että farmaseutit pyrkivät valinnassaan huomioimaan
hoidollisia tekijöitä, kuten lääkehoidon katkeamaton jatkuminen, asiakkaan tyytyväisyys aikaisempaan valmisteeseen tai mahdollisuus aloittaa lääkitys heti. Lisäksi valinnan taustalla voi olla myös lääkitysturvallisuuden varmistaminen erityisesti tietyillä
potilasryhmillä, kuten iäkkäillä. Myös muissa maissa
farmaseutit ovat olleet huolissaan lääkevaihdon vaikutuksesta tiettyjen potilasryhmien hoidon onnistumiseen (Olsson ja Kälvemark Sporrong 2012, Dunne ym. 2014, O’Leary ym. 2015, Mondelo-García ym.
2018). Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan
apteekkien asiakkaille tärkein vaihtokelpoisen valmisteen valintaperuste on lääkevalmisteen hinta (81
%) ja toiseksi tärkein valmisteen tuttuus (38 %) (Nokelainen ym. 2019 käsikirjoitus). Tässä tutkimuksessa noin kolmannes farmaseuteista valitsi ensisijaisesti tarjottavan valmisteen hinnan perusteella. Laissa
farmaseuttista henkilöstöä velvoitetaan kertomaan
asiakkaalle lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä (lääkelaki 395/1987, 57 §). Apteekeissa onkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, että valmisteen valinnan tueksi
asiakas saa tietoa myös viitehintaryhmään sisältyvien
valmisteiden välisistä hinnaneroista.
Farmaseuttien mukaan apteekin varastoon valitaan erityisesti hyvin saatavilla olevia ja hintaputkeen
© DOSIS
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kuuluvia vaihtokelpoisia lääkevalmisteita. Laki velvoittaa apteekkeja varmistamaan lääkkeiden saatavuuden tavanomaiselle asiakaskunnalleen (lääkelaki
395/1987, 55 §). Tulosten perusteella apteekit pyrkivät turvaamaan lääkkeiden saatavuutta huomioimalla valmisteiden saatavuuden varastovalikoiman valinnassa. Tulos on samankaltainen kuin suomalaisille
apteekkareille tehdyssä tutkimuksessa, jossa yksi tärkeimmistä reseptilääkevalikoiman valintaperusteista
oli valmisteen saatavuus (Hartikainen-Herranen ja
Ahonen 2005). Suomessa on tutkittu, että valtaosa
asiakkaista haluaa reseptilääkkeen välittömästi mukaansa ja yli 98 prosenttia myös saa reseptilääkkeen
heti mukaansa apteekista (Suomen Apteekkariliitto 2018). Farmaseuttien mielestä varastoon otetaan
myös yleisesti viitehintaputkeen kuuluvia valmisteita, mikä tarkoittaa, että apteekit pyrkivät toimittamaan varastossa olevia viitehintaryhmien edullisimpia valmisteita.
Tämän tutkimuksen mukaan pienessä osassa apteekkeja varastoon valitaan viitehintaputken halvin
valmiste. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että farmaseuttien mukaan viitehintaryhmien halvimman
valmisteen varastossa pitämiseen liittyy yleisesti ongelmia. Yleisimmin raportoitiin halvimman valmisteen saatavuusongelmista, jotka koskettivat yhtä yleisesti kaiken kokoisia apteekkeja. Vuodesta 2016 lähtien farmaseuttinen henkilöstö on ollut velvoitettu
tarjoamaan toimitushetken tosiasiallisesti halvinta
valmistetta asiakkaalle (laki lääkelain 57 §:n muuttamisesta 253/2015). Asianmukaisen hintaneuvonnan
edistämiseksi olisi tärkeää, että halvimpia valmisteita olisi yleisesti saatavilla. Tuoreen tutkimuksen
mukaan farmaseuteilla yksi yleisimmistä syistä jättää
halvimmasta valmisteesta kertomatta oli se, ettei valmistetta ole saatavilla (Rainio ym. 2019 käsikirjoitus).
Halvimman valmisteen saatavuuden varmistamiseen
tulisi selvittää ja miettiä erilaisia keinoja.
Tällä tutkimuksella on vahvuuksia ja heikkouksia.
Vastaajat poimittiin satunnaisotannalla Suomen Farmasialiiton jäsenrekisteristä, joka vuonna 2018 kattoi
suurimman osan (n. 84 %) Suomen farmaseuteista
(Taulukko 2, Suomen Apteekkariliitto 2019). Tutkimuksen vastausprosentti (51 %) on vastaava kuin aikaisemmassa suomalaisille farmaseuteille lääkevaihdosta tehdyssä postikyselytutkimuksessa (54 %) (Hartikainen-Herranen ja Ahonen 2005). Kansainvälisissä
tutkimuksissa farmaseuttien vastausprosentit ovat
vaihdelleet 15:n ja 58 prosentin välillä (Toverud ym.
2015). Tässä tutkimuksessa vastaajat edustivat suomalaisia farmaseutteja pääasiassa hyvin iän ja suku332
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puolen mukaan tarkasteltuna, mutta alle 30-vuotiaat olivat aineistossa hieman yliedustettuina. Kaikkien tässä tutkimuksessa raportoitujen kysymysten
vastausprosentit olivat korkeat (97−100 %). Kyselylomakkeen suunnittelu lainsäädännön, määräyksen ja aikaisempien tutkimusten perusteella (lääkelaki 395/1987 57 §, Hartikainen-Herranen ja Ahonen
2005, Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2011, Heikkilä
ym. 2012, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys lääkkeiden toimittaminen 2/2016,
Timonen ym. 2016) sekä sen pilotointi ennen varsinaista aineiston keruuta parantavat tämän tutkimuksen validiteettia. Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ovat olleet Suomessa käytössä jo pitkään, ja
farmaseuttien vastaukset perustuivat heidän jokapäiväiseen käytännön kokemukseen. Farmaseutit eivät
kuitenkaan välttämättä apteekissa osallistu varastonhallintaan eivätkä toimi lääketilausten tekijänä. Tässä
tutkimuksessa farmaseutit oletettavasti tiesivät kuitenkin hyvin apteekin varastovalikoiman valintaperusteet, koska vain pieni osa heistä ilmoitti, ettei tiennyt vaihtokelpoisten valmisteiden varastovalikoiman
muodostamisen perusteista. Tulevaisuudessa aihetta
voisi tutkia myös apteekkareiden ja proviisorien näkökulmasta. Aiheesta voisi toteuttaa myös haastattelututkimuksen, koska se mahdollistaa syvällisemmän tutkimustiedon keräämisen (Hämeen-Anttila ja
Katajavuori 2008b).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Farmaseutit valitsevat viitehintaryhmän sisältä ensisijaisesti tarjottavan vaihtokelpoisen lääkevalmisteen asiakkaalle erityisesti apteekin varastovalikoiman perusteella. Farmaseuttien mukaan apteekin
varastoon valitaan etenkin hyvin saatavilla olevia ja
viitehintaputkeen kuuluvia vaihtokelpoisia valmisteita. Viitehintaryhmien halvimman lääkevalmisteen
varastossa pitämiseen liittyy yleisesti saatavuusongelmia. Tämä voi olla syynä siihen, että vain pienessä osassa apteekeista varastoon valitaan hintaputken
halvin valmiste.
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Methods: A survey was carried out in spring 2018.
Questionnaires were mailed to one-third (n=1,054)
of dispensers working in community pharmacies
randomly selected from the member register of the
Finnish Pharmacists’ Association. The data was analyzed using inductive content analysis, frequencies,
cross-tabulations, the Chi-square test and Fisher’s
test.
Results: The final study material consisted of 498
questionnaires (response rate 51%). The most common factor affecting the dispenser’s choice of which
interchangeable product within the reference price
group to offer the customer first was the stock available at the pharmacy (65%). According to the dispensers, interchangeable products with good availability
(93%) and belonging to the price band (90%) are most
commonly chosen for pharmacy stock. Of the dispensers, 93% reported problems related to keeping
the cheapest product from the reference price groups
in stock. The most common problem was shortages
of the cheapest medicinal product (67%).
Conclusions: While many factors affected the criteria used by dispensers for choosing which interchangeable medicinal product within the reference
price group to offer the customer first, the range of
medicines kept in stock at the pharmacy was the primary reason. Availability problems related to stocking the cheapest medicinal product within the reference price group may explain why the least expensive products are rarely included in the pharmacies’
inventories.
Keywords: generic substitution, medicinal product,

Introduction: Generic substitution practices have resulted in the transfer of some of the ultimate responsibility for the choice of a medicinal product from
physicians to pharmacists and customers in community pharmacies. The number of interchangeable medicines is substantial and this has meant challenges for pharmacy stock management. The aim of
this study was to investigate factors affecting the dispenser’s choice of interchangeable medicinal product
within the reference price group to offer the customer first. The study examined also the basis on which
pharmacies choose interchangeable medicinal products for stock and whether there are problems related to stocking the least expensive medicinal product
within the reference price group.
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ABSTRACT

Introduction: As a part of automation technology change in hospitals, one major change that has revolutionized the practice of hospital medicine supply has been the introduction of automated dispensing cabinets in
recent decades. Automated dispensing cabinets are computer-driven dispensing systems designed to prevent
medical errors, promote better patient care and safety, and increase the efficacy of storage management. From
the employee perspective, cabinets are known to improve workflow and increase work efficiency; however,
research on the healthcare professionals’ perceptions of the change process in the uptake of automated dispensing cabinets is lacking.
Aims: The aim of this study was to explore employees’ experiences and positive and negative factors that
have affected employees’ ability to adapt to the uptake of automated dispensing cabinets.
Material and methods: An electronic questionnaire for hospital personnel (n=359) was distributed in Kuopio
University Hospital in August 2016. The questionnaire took the form of narratives. The data was analyzed
with content analysis and quantification.
Results: Forty employees responded the questionnaire. The most common positive factors were that change
was considered a logical, technological continuum (n=14) and that the change had streamlined and facilitated
work (n=13). The most common negative factors were that work had decelerated due to the change (n=22)
and that employees were unable to affect the change (n=10).
Conclusions: Positive factors that enhanced employees’ ability to adapt were most often work performance
and efficiency-related factors, while negative factors that diminished employees’ ability to adapt were typically work performance and efficiency-related and individual-related factors. This study concludes that it
is crucial that change benefits practical work and that empowering teams and managers and engaging the
organizational culture are a part of everyday work, which then naturally translates to change management.
Keywords: Automated dispensing cabinet, Automation, Change Adaptation, Pharmacy services, Hospital
Personnel, Hospital, Surveys and questionnaires, Narratives
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INTRODUCTION

Continuously changing working environments have
inspired organizations and individuals to consider new
ways of thinking, working, and leading in order to remain competitive (Sackmann et al. 2009). To this day,
the continuous need for change has been recognized
and adapting to change has become one of the supporting themes of change management (Cummings
and Worley 2005, Senior and Swailes 2010). Based on
earlier research conducted during recent decades,
multiple factors linked to the individual, personnel,
power, and social relations, and work performance
and efficiency are known to effect individuals’ ability
to adapt to change (Figure 1). In healthcare, patientrelated factors may also affect healthcare professionals’ ability to adapt to change and their resistance to
change (Landaeta et al. 2008, Fiorio et al. 2018). Resistance can be best addressed and adapting supported
when we study individuals’ perceptions and experiences, and understand why change is accepted or rejected
(Davis and Songer 2009, Chung et al. 2012).
The uptake of automation technology is one of the
major changes that has revolutionized the work in the
healthcare sector during the recent decade (Pedersen
et al. 2015, ASHP 2018, Berdot et al. 2018). Several innovations regarding, for example, medicine storage,
surgery, and indoor logistics have been introduced to
increase the operability and functionality of healthcare and medicine supply, decrease errors, and thus
improve patient safety (Metsämuuronen et al. 2018). In

Individual
• Affects, knowledge, attitudes and beliefs
• Desire or fear of change
• Satisfaction, motivation and commitment
• Self-esteem and self-efficacy for coping with changes

hospital settings, automated dispensing cabinets are
a major technological innovation in medicine supply.
Automated dispensing cabinets are computer-driven
dispensing systems that control and track the dispensing of medicines in order to reduce medicine dispensing times and dispensing errors, improve storage capacity and stock control, and increase the allocation
of staff to tasks that require special expertise (Franklin
et al. 2008, Lehnborn et al. 2013, Metsämuuronen et al.
2018, Ahtiainen et al. 2019). They were first introduced
in American hospitals in the 1980s (Harolds and Harolds 2016) and were deployed in 97% of all American
hospitals by 2014 (Pedersen et al. 2015).
Healthcare professionals’ perceptions toward automated dispensing cabinets have not been widely studied, and only some studies on the subject have been
published. Studies have reported improvements in
workflow, work efficiency, and job safety for nurses after the uptake of automated dispensing cabinets (Franklin et al. 2007, 2008, Hull et al. 2010, Rochais et al. 2014,
Zaidan et al. 2016, Douglas et al. 2017). A single study
also reported an increase in employee frustration after
the introduction of cabinets (Hull et al. 2010). However,
research on healthcare professionals’ perceptions of the
change process in the uptake of automated dispensing
cabinets is lacking. The aim of this study was to explore
employees’ experiences with the uptake of automated
dispensing cabinets, and the positive and negative factors that have affected employees’ ability to adapt to
their uptake in Kuopio University Hospital.

Work performance and efficiency
• Benefitting or harming work performance
• Technology, innovations, streamlining, processes, practices
• Training, piloting, orientation
• Ergonomics

Personnel, power, and social relations
Patient
• Communication
• Patient care and wellbeing
• Collegial support or resistance
• Managerial support of resistance
• Social and authority relations and hierarchy
• Trust
• Participation in the change process and decicion making

Table 1. The uptake of automated dispensing cabinets in Kuopio University Hospital.
(remodelled from: Kurttila et al. 2016)
Key aims of the development project
• User-oriented innovative development
• Efficiency improvements in medicine supply in wards with the launch of automated dispensing cabinets
– Automated dispensing cabinets as medicine storage and supply systems are situated
next to patient rooms and operating rooms
• Utilization of medical and patient records in medicine supply and care processes
– Integration of patient records, hospital pharmacy records, user management,
and identification technology (e.g., barcode readers) with automated dispensing cabinets
• User orientation and training to automation technology change
– Orientation and training for all users by hospital pharmacy and by the device supplier
Process
• 2011: Initial planning
– Logistics working group and hospital pharmacy began to plan new possibilities
for the hospital medicine supply
– Market mapping for potential suppliers of automated dispensing cabinets
– Survey on the time used for medicine supply in Anaesthesia and Surgery Unit and in wards, June 2011
• 2012: Planning and piloting
– Competitive tendering for the suppliers
– Pilot 1: Anaesthesia and Surgery Unit piloted wireless networks, computers,
and barcode readers in operating room setting, February–May 2012
– Simulation 1: Piloting the first version of the automated dispensing cabinet in operating
rooms for 100 persons who filled out a form for feedback, October–December 2012
• 2013–2014: Innovative development collaboration and piloting
– Innovative development collaboration with the supplier NewIcon Oy
– Wide and intense developing, aiming for user-friendly end-product
– Multiple working groups on, for example, IT planning and the end-user perspective
– Simulation 2: Automated dispensing cabinet placed in the operating room, January 2014
– Orders of automated dispensing cabinets, June 2014
– Pilot 2: Anaesthesia and Surgery Unit piloted the user identification to the automated
dispensing cabinets and filling the cabinets, April–June 2014
– Pilot 3: Intensive Care Unit piloted the usability of the cabinets, the communication between IT systems
and the user identification, of which the third led to changing the card reader, October 2014–May 2015
– Pilot 4: Recovery ward unit piloted the new card reader and the communication between
IT systems, November–December 2014
– Pilot 5: Anaesthesia and Surgery Unit piloted the communication between IT systems and was
familiarized with the new working model, November–December 2014
– Moodle training and exams for personnel, 313 persons were signed up for the orientation,
from 2014 onwards
– Orientation for personnel by the supplier, from 2014 onwards
• 2015: Installation, preparation, and uptake
– Installation, preparation, and uptake of the automated dispensing cabinets
– Pilot 6: Women’s acute ward piloted the communication between IT systems and was familiarized
with the new working model, January–February 2015
• 2016: Action
– By the end of 2016, automated dispensing cabinets had been operating for 1 year and 8 months

Figure 1. Factors affecting individuals’ ability to adapt to change. (Ends and Page 1977, Staw 1981, Hannan
and Freeman 1988, Bryant 1989, Ledford et al. 1989, Morris and Raben 1995, O’Toole 1995, Piderit 2000,
Wanberg and Banas 2000, Kegan and Lahey 2001, Oreg 2003, Gollop et al. 2004, Oreg 2006, Bruckman
2008, Landaeta et al. 2008, Chung et al. 2012, Pieterse et al. 2012, Vakola 2012, Jones and van der Ven
2016, Fiorio et al. 2018, Sungbong and Dongseung 2018)
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• When the change occurred, were you able to influence the change, and if you were, in what way?
• Have you discussed the change with your colleagues? Have you received support from your colleagues,
and if you have, in what way?
• Which factors have had or might have had an influence (positive or negative) on your adaptation of
the change process?

Reducing
the data

Grouping
the data

›

© DOSIS

Data analysis
The narratives were analysed with content analysis
(Eriksson and Kovalainen 2008, Hämeen-Anttila and
Katajavuori 2008, Vaismoradi et al. 2013). The aim of
the analysis was to summarize, classify, and make key
interpretations of the data (Figure 2).
Content analysis can be done deductively, meaning it is based on the earlier literature, inductively,
meaning categorization arises from the data, or by
combining these two approaches. In this study, categories were formed deductively based on the earlier literature (Figure 2). Subcategories were formed
inductively, meaning they arose from data. In order
to increase the reliability of the analysis, quantifications and tabulations were also used (Silverman 2013).
Quantifications were concluded from spontaneous
mentions of topics in each narrative. Each topic was
quantified once per narrative, regardless of multiple
mentions in the same response.

• How have you experienced the change?

›

Data collection
Employees’ experiences with the uptake of automated dispensing cabinets were studied using an
electronic questionnaire (Eriksson and Kovalainen
2008, Fowler Jr. 2014). Electronic research refers to
research activities that are conducted via new technology, such as computers or mobile devices (Eriksson and Kovalainen 2008). An electronic questionnaire was chosen so that employees could participate
in the study in whatever time and place was suitable
for them, as participants were employees working in
various working hours. Furthermore, in comparison
to e.g. interview study, electronic survey enabled collecting more answers in a short period of time from
a clearly defined target group, e.g. the personnel of a
hospital (Turunen 2008). In the questionnaire, participants were asked to share their experiences with
narratives. Narratives can be described as stories to
a specific audience at a specific time and in a specific
context (Eriksson and Kovalainen 2008). The method is based on individuals’ intrinsic habit to tell and
hear stories, so-called narratives (Rhodes and Brown
2005, Eriksson and Kovalainen 2008, Flory and Iglesias 2010). The approach was chosen as it may be particularly useful in the study of crucial turning points,
such as organizational changes (Puusa et al.2014).
At the time of the study, there were 359 full-time
or part-time nurses, physicians, and medical and

Table 2. Supporting questions for writing the narrative.

›

Research context
The study was conducted in Kuopio University Hospital in which multiple changes, such as building new
sites and developing and streamlining ways of working, had taken place in recent years. A large-scale renewal in medical care and supply was conducted in
2011–2015, when over 40 automatic dispensing cabinets were deployed. The renewal was conducted as
a user-oriented innovative change that allowed the
employees to participate in the change process (Kurttila et al. 2016; Table 1).
This study was conducted in two units of Kuopio
University Hospital with the longest experience in
using automatic dispensing cabinets since their implementation in the Surgery and Intensive Care Unit.
The personnel in these two units were also involved
in planning and piloting the deployment of cabinets (Table 1). The study population was focused on
nurses, specialist nurses, physicians, specialist physicians, and medical and nursing students working
in the two units.

nursing students working in the two units selected
for this study. Employees received foreknowledge on
the study in early August 2016 via intranet.
The e-mail addresses of the study population were
collected from the hospital’s employee register. The
invitation to participate in the study, the link to an
electronic questionnaire in SurveyPal, and an information letter about the study, all in Finnish, were
sent to the study population, each personally via
e-mail. The link to the questionnaire was identical
for all, so that no single respondent could be recognized. The invitations to participate were sent in late
August 2016. Respondents had three weeks’ time to
participate in the study. One reminder was sent one
week before the questionnaire was closed.
The questionnaire was constructed to encourage
participants toward a narrative form of writing (Rhodes and Brown 2005, Flory and Iglesias 2010). The
questionnaire form consisted of a space for the narrative and four background characteristics questions.
Instructions for writing the narratives were provided
with four supporting questions (Table 2).
The questionnaire form was constructed based
on the authors’ expertise because multiple research
group members had been part of the planning and
execution of the change process in several stages and
positions. The form was not piloted before executing
the study, as receiving any narratives on the employees’ experiences of the change, despite their form or
length, was considered valuable.

Abstraction
of the data

• Parts of the text that answer the research questions are gathered
• Reduced descriptions of these text parts are formed
• In this study: All text parts on specific topics (e.g., the change streamlining work) are
collected and preliminary titled "streamlining the work"

• Reduced descriptions with uniform content are combined into subcategories and
subcategories with uniform content into categories
• In this study: All work performance-related subcategories (e.g., "streamlining the
work" and "adequate orientation and training" are gathered together to form a category "work performance and efficiency-related factors"

• Combining the categories is continued as long as excluding categories are formed
• The name of the category is also fitting to include subcategories
• In this study: Any non-excluding categories are combined to form excluding categories (e.g., "work performance and efficiency") that consist of excluding subcategories
(e.g., "streamlines and facilitates work"

Figure 2. Analysis process of content analysis and activities in this study at each stage.

Characteristics of the respondents
and the narratives
A total of 40 employees (11%) participated in the
study. The average age of the respondents was 45
years, ranging from 23 to 60 years. The average job
tenure in the current position was 14 years, ranging
from 0 to 32 years. The majority of the respondents
(n=37) acted as (specialist) nurses, two as (specialist)
physicians, and one as a supervisory nurse or physician. The majority of the respondents (n=36) used
automated dispensing cabinets daily, while one respondent used cabinets weekly, and one less than
© Suomen Farmasialiitto ry

monthly. Two respondents had not used the cabinets.
The length of the narratives varied. The average
length was approximately half a sheet (A4 sheet with
font Times New Roman 12 and line spacing 1.5), varying from a single row to 37 rows. Narratives consisting of single rows often explained that the respondent did not have experience using the cabinets.
Ethical considerations
The study was not classified as a medical- or healthrelated, human-targeting study introduced in the
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Table 3. Positive factors affecting employees’ ability to adapt to the uptake of automated dispensing
cabinets.
Topic

n1

Citation

Change is a logical, technological continuum

14

“I think this change (uptake of automated dispensing
cabinets) is a logical continuum in the development
from medicine cabinets maintained by clinics toward
automated dispensing cabinets and clinical pharmacy”
(Respondent 19)

Streamlines and facilitates the work

13

“Earlier, I used the regular medicine cabinet in the clinic.
Taking medicines from an automated dispensing cabinet
is quicker” (Respondent 7)

Work performance and efficiency

Adequate orientation and training

4

“Orientation and training were provided in the use of
automated dispensing cabinets” (Respondent 29)

8

“Testing was conducted in our unit, and we all got
to influence the development work of automated
dispensing cabinets by providing feedback. And it felt
like we were listened to” (Respondent 24)
Personnel, power, and social relations

5

“Colleagues helped in the use of automated dispensing
cabinets, which helped a lot in adapting to this change”
(Respondent 22)

1

“Patient safety has improved . . . this (change) is for the
benefit of the patient” (Respondent 36)

Individual
Ability to have an effect on the change

Personnel, power, and social relations
Collegial support

Patient
Promoting better patient care and safety

n refers to the number of spontaneous mentions of each topic in the data. Each topic was
quantified once per response, regardless of any multiple mentions in the same response.
1

Medical Research act (9.4.1999/488) and, therefore, did
not require permission from the Research Ethics Committee of the Hospital District. The study also did not
require a statement from the Committee on Research
of the University of Eastern Finland (University of Eastern Finland 2018). The ethics of this study adhere to
the ethical principles of the National Advisory Board
on Research Ethics for research in the humanities and
social and behavioral sciences (National Advisory Board
on Research Ethics 2009). Organizational permission
from Kuopio University Hospital was granted.
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Respondents received an information letter prior
to their participation. Replying to the questionnaire
was thus seen as informed consent to participate.
Respondents did not provide personal details (e.g.,
name or contact information) on the questionnaire.
Data was reported in a way that individual respondents cannot be identified.

RESULTS

Multiple positive and negative factors affecting employees’ ability to adapt to the uptake of automated
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dispensing cabinets were recognized. Positive and
negative factors were classified into four categories:
1) individual-related, 2) personnel-, power-, and social
relations-related, 3) work performance- and efficiency-related and 4) patient-related (Figure 1).
Positive factors affecting employees’
ability to adapt to the change
The most common positive factors affecting employees’ ability to adapt to the change were related to
work performance and efficiency (Table 3). A third
of the respondents considered the uptake of the automated dispensing cabinets a logical continuum in
the technological development of the working environment (n=14) and that the uptake of the cabinets
streamlined and facilitated the work (n=13). Respondents commented that the use of automated dispensing cabinets was quicker and easier compared to the
non-automated medicine storage systems. Four respondents mentioned that adequate training and orientation helped them to adapt to the uptake of automated dispensing cabinets.
In addition to work performance- and efficiencyrelated factors, individual- and personnel-, power-,
and social relations-related factors influenced the adaptation in a positive manner. Eight respondents felt
they had a chance to have an effect on the change.
They reported they were given the opportunity to
test the cabinets beforehand and to give feedback and
improvement proposals, leading to the feeling of being heard. Five respondents considered that collegial
support had been an important factor in support of
their adaptation.
Negative factors affecting employees’
ability to adapt to the change
The most common negative factors affecting employees’ ability to adapt to the change were also related to work performance and efficiency (Table 4).
Half of the respondents (n=22) considered that automated dispensing cabinets decelerated the work,
mainly due to technical difficulties. The respondents
considered that technical difficulties were commonly
caused by inactivity and errors in the label printer or
cabinets lacking refills. Six respondents maintained
that inadequate orientation and training had negatively influenced their change experience and would
have liked more proper training with the cabinets.
Individual factors were also major negative influencers in the change adaptation. Ten respondents
stated that they had not been given a chance to af© Suomen Farmasialiitto ry

fect the change. The respondents felt that the employees should have been more involved in the planning of the change, as they are the ones who will be
using the cabinets every day. Five respondents did
not consider automated dispensing cabinets beneficial; instead, they felt that employees had put time
and effort into working with cabinets without gaining any benefits from them. From personnel-, power-, and social relations-related factors, five respondents considered that change resistance and negative
feedback from colleagues had negatively influenced
their adaptation.

DISCUSSION

Main results
This study showed that employees’ ability to adapt to
a technological change was affected by several positive and negative factors. The most common positive factors that supported the adaptation were related to work performance and efficiency. Employees
with positive attitudes considered that the change
was a logical continuum that streamlined and facilitated their work. These results are supported by earlier studies (Franklin et al. 2008, Rochais et al. 2014,
Zaidan et al. 2016). This indicates that the employee’s
approach to the introduction of new technologies
is highly practical: the change is considered positive
once it provides benefits regarding practical work.
According to this study, the employees’ ability
to have an effect on the change was also reported
to enhance their ability to adapt. This is commonly acknowledged in change management literature
(e.g. Wanberg and Banas 2000, Tsaousis and Vakola
2018) and in studies on change implementation in
the healthcare setting (e.g. Kumar and Kwong 2011,
Algauer et al. 2015, Ylitörmänen et al. 2018). The staff
who participated in this study were reportedly involved in planning and piloting the deployment of
automated dispensing cabinets. What is notable is
that even though employees were reportedly engaged
in the change, they felt that they did not have an opportunity to influence the change and that they were
not heard. Hence, despite their participation in the
process, engaging employees appears challenging. At
least, orientation and training, engaging the organizational culture, supporting teams that trust their
members and communicate openly, and immediate
managers who provide feedback and treat everyone
fairly have been suggested as cures to enhance employee engagement and hospital performance (Lowe
2012, Bulkapuram et al. 2015).
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Table 4. Negative factors affecting employees’ ability to adapt to the uptake of automated dispensing
cabinets.
Topic

n1

Citation

Deceleration of the work

22

“Automated dispensing cabinets decelerate the work
significantly. Taking medicines from the cabinet is difficult,
and there is not enough space. Technical difficulties are
encountered continuously” (Respondent 3)

Inadequate orientation and training

6

“I did not receive orientation or training to use the
automated dispensing cabinet. I learned it by asking for
help from co-workers and by doing... adaptation could
have been easier with proper orientation” (Respondent 31)

Weaker ergonomics at work

1

“Work ergonomics has partly worsened... there is quite a
lot of crouching. On the other hand, it is understandable
that everything can’t be at the right height for everyone”
(Respondent 28)

Inability to have an effect on the change

10

“We weren’t really asked if we want automated dispensing
cabinets, like we are not asked anything else . . . People
who use automated dispensing cabinets should have
been involved in the designing of the cabinets, because
I find the design of the cabinets extremely poor”
(Respondent 39)

Change is found neither beneficial nor positive

5

“Automated dispensing cabinets are not beneficial for
nursing and care personnel at all, but on the contrary,
they have enhanced the time used for medical care and
medicine supply . . . I am irritated that these machines are
so expensive, and the staff have made the development
work for the company that developed the cabinets for
free, in addition to the regular work . . . This (change) has
taken time and effort, and that time is off of patient care”
(Respondent 39)

Work performance and efficiency

Individual

Personnel, power, and social relations
Change resistance of the colleagues

5

“We in the working community have mainly discussed the
inoperativeness of the automated dispensing cabinets”
(Respondent 23)

n refers to the number of spontaneous mentions of each topic in the data. Each topic was
quantified once per response, regardless of any multiple mentions in the same response.
1
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The most common negative factors that may diminish employees’ ability to adapt to change were related to work performance and efficiency as well individual-related factors, which is very much in line with
the positive factors. Whereas a change that streamlines and facilitates work is considered positive, a
change that decelerates work is deemed negative.
The results of this study are consistent with earlier
research, stating that automation changes that have
a negative effect on the work may cause resistance
(Hull et al. 2010, Metsämuuronen et al. 2018). However, it should be noted that learning new routines
may be met with resistance at the beginning of the
process, but once they are implemented, the overall impression may turn to positive (Stanleigh 2013).
This study was conducted a little over a year after
the introduction of automated dispensing cabinets.
If it were to be repeated now, the employees’ experiences with the cabinets might appear more positive.
Negative factors that decrease employees’ ability to adapt can and should be seen as tools for organizational learning (Knowles and Linn 2004, Ford
et al. 2008). According to this study, deceleration of
the work, having no influence on the change, inadequate training, collegial resistance, and the perception that the change was not beneficial were typical
factors that diminished employees’ ability to adapt.
In forthcoming changes, employee adaptation can
be enhanced by fully engaging the employees in the
change from the very beginning of the process and by
providing information and training to the entire staff.
Strengths and limitations
This study was conducted as a questionnaire that
took the form of narratives, which can be considered
a suitable method for studying individuals’ experiences and perceptions (Rhodes and Brown 2005, Flory
and Iglesias 2010). Narratives can also be considered
suitable for studying organizational changes, because
they allow for understanding and rationalizing the
change, learning from it, and developing the organization (Puusa et al.2014). Written narratives can be
considered especially beneficial in studying contradictory topics, because face-to-face methods, such
as interviews, may provide a positivistic view on the
studied topic. Requesting responses in written form
was also considered beneficial because respondents
could provide their answers at a time point that was
most suitable for them. It should be noted that although the response rate can be considered low, the
value and the aim of qualitative analysis is not in its
© Suomen Farmasialiitto ry

generalizability, but in its transferability (HämeenAnttila and Katajavuori 2008). The current data can
be seen adequate to cast light to employees’ experiences and perceptions, and thus the results can be
considered transferable and beneficial in other settings. Nonetheless, it is possible that the respondents
of this study held more positive views compared with
those who did not participate in the study (Tolonen
2005). This further highlights the importance of presented conclusions.
Instructions for writing the narratives were provided with four supporting questions. These questions were especially related to the change process,
influencing the change, and colleagues’ attitudes toward the change. Therefore, it is evident that the
narratives were focused on these topics; thus, they
do not provide an all-encompassing list of all factors
that might influence employees’ ability to adapt to
change (Rhodes and Brown 2005, Flory and Iglesias
2010). For that reason it is understandable that some
topics (e.g., patient and medication safety) were not
emphasized in this study, but were found crucial in
other studies with slightly different viewpoints (e.g.,
Fanning et al. 2016, ASHP 2018, Berdot et al. 2018).
Analyzing the data with content analysis enabled a
systematic examination of the topics that were at the
core of the study (Eriksson and Kovalainen 2008, Hämeen-Anttila and Katajavuori 2008, Vaismoradi et al.
2013). Reliability of the analysis was increased with
quantification and tabulations (Silverman 2013).
This study is limited to employees’ experiences
with a technological change in two units of a single university hospital. Therefore, the results of this
study cannot be generalized to all Finnish hospitals.
Nevertheless, this study provides valuable knowledge to be taken into account in future technological changes in hospital and healthcare settings, such
as in the uptake of intelligent medication carts and
in the development of closed loop systems. Furthermore, this study highlights important factors related
to a successful change implementation for consideration in any change management.

CONCLUSIONS

The most common positive factors that enhanced
employees’ ability to adapt to the uptake of automated dispensing cabinets were related to work performance and efficiency. In practice, when the change
streamlined and facilitated work, the employees
seemed to welcome it with enthusiasm. Negative
factors that diminished employees’ ability to adapt
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were typically related to work performance and efficiency as well as individual factors, indicating that a
change that decelerates work or which prevents employees from having an influence on its implementation poses challenges. This study concludes that
it is crucial that change benefits practical work, and
that empowering teams and managers and engaging
the organizational culture are part of everyday work,
which then naturally translates to change management.

Teknologiamuutokseen sopeutuminen
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Johdanto: Osana sairaala-automaatioteknologian
käyttöönottoa älylääkekaappien käyttöönotto on mullistanut sairaaloiden lääkejakelun viimeisten vuosikymmenien aikana. Älylääkekaapit ovat tietokoneohjattavia
lääkkeiden jakelu- ja säilytysjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on vähentää virheitä lääkejakelussa sekä parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta ja varastonhallintaa.
Älylääkekaappien tiedetään lisäävän työn tehokkuutta, mutta työntekijöiden näkemyksiä älylääkekaappien
käyttöönoton muutosprosessissa ei ole tutkittu.
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Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työntekijöiden näkemyksiä älylääkekaappien
käyttöönoton muutosprosessissa sekä työntekijöiden sopeutumista edistäviä ja heikentäviä tekijöitä.
Aineisto ja menetelmät: Kysely, jossa Kuopion yliopistollisen sairaalan työntekijät (n=359) jakoivat kokemuksiaan narratiivien muodossa elokuussa 2016.
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen ja
kvantifioiden.
Tulokset: Yhteensä 40 työntekijää vastasi kyselyyn.
Muutokseen sopeutumista edisti tyypillisimmin se,
että muutos koettiin loogisena jatkumona automaatioteknologian käyttöönotossa (n=14) ja että muutos
helpotti ja suoraviivaisti työtä (n=13). Muutoksen sopeutumista heikensi tavallisimmin se, että muutos
hidasti työntekoa (n=22) ja se, etteivät työntekijät olleet voineet vaikuttaa muutokseen (n=10).
Johtopäätökset: Tärkeimmät muutokseen sopeutumista edistävät tekijät liittyivät työsuoritukseen ja
työn tehokkuuteen, kun taas sopeutumista heikensivät työsuoritukseen, työn tehokkuuteen ja työntekijään henkilönä liittyvät tekijät. Työntekijöiden
sopeutumisen kannalta onkin keskeistä, että muutos vaikuttaa positiivisesti käytännön työhön ja että
organisaatiossa on jokapäiväisessä työssä osallistava
työkulttuuri, joka näkyisi luontaisesti myös muutostilanteissa.
Avainsanat: älylääkekaappi, automaatio, muutos,

lääkehuolto, sairaala-apteekki, sairaalan hoitohenkilökunta, kysely, narratiivi
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Immunoterapioita on ollut käytössä jo pitkään, mutta viimeisimmän kymmenen vuoden aikana kehitys on
ollut nopeaa. Uusin merkittävä saavutus on CAR-T-soluhoito. CAR-T-solut ovat potilaasta eristettyjä ja laboratoriossa geneettisesti muokattuja T-soluja, jotka ilmentävät kimeeristä antigeenireseptoria (CAR). Kyseinen
antigeenireseptori tunnistaa syöpäsolujen pintaproteiinin spesifisesti. CAR:in perusrakenne koostuu solunsisäisestä signalointiosasta, joka välittää T-soluja aktivoivaa signaalia, solukalvon läpäisevästä varsiosasta sekä
solunulkoisesta syöpäsolun antigeenia tunnistavasta ja sitovasta osasta.
CAR-T-soluhoidolla on saavutettu merkittäviä ja rohkaisevia hoitotuloksia niin kliinisissä tutkimuksissa
kuin myyntiluvan mukaisessa käytössäkin. Tällä hetkellä Euroopassa on kaksi myyntiluvallista CAR-T-soluvalmistetta, jotka on tarkoitettu hematologisten syöpien hoitoon. Kauppanimellä Kymriah markkinoitava
tisageenilekleuseeli on hyväksytty lasten ja nuorten, enintään 25-vuotiaiden aikuisten hoitoresistentin tai
uusiutuneen akuutin lymfoblastisen leukemian hoitoon. Toinen myyntiluvan saanut valmiste on aksikaptageenisiloleuseeli, jonka kauppanimi on Yescarta. Se puolestaan on hyväksytty uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoitoon. Suomessa on aloitettu CAR-T-soluterapiahoitojen
antaminen vuonna 2019.
Hyvistä hoitotuloksista huolimatta CAR-T-soluhoidolla on myös vakavia haittavaikutuksia. Sytokiinien vapautumisoireyhtymä (CRS) on näistä merkittävin, ja sen oireita voivat olla esimerkiksi kuume, pahoinvointi
ja useisiin elimistön osiin kohdistuvat haitat. CRS:ää voidaan hoitaa tosilitsumabilla, joka on IL-6-salpaaja.
Muita CAR-T-soluhoitoon liittyviä haittoja ovat tuumorilyysioireyhtymä ja neurotoksiset haitat.
CAR-T-soluhoidon suuret kustannukset vaikuttavat hoidon saatavuuteen. Suomessa tisageenilekleuseelin
tukkuhinta on 320 000 euroa, eikä hintaan kuulu muita hoitoon liittyviä kustannuksia, kuten potilaan hoidonjälkeisestä seurannasta tai haittavaikutusten hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Kustannusvaikuttavuusarvioinnilla voidaan vertailla hoidon hyötyjen suhdetta kustannuksiin, ja Fimea onkin tehnyt molemmista valmisteista kustannusvaikuttavuusarvion. CAR-T-soluterapiaan liittyvä tutkimus jatkuu kiivaana muun muassa kiinteiden syöpien osalta, mikä on myös edellytys hoidon kehittymiselle ja yleistymiselle. Myös parempia
hoidon kohdemolekyylejä etsitään, ja hoito tulee kehittymään merkittävästi lähivuosina.
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Syöpien hoidossa käytettävät immunoterapiat ovat
hoitomuoto, jossa hyödynnetään elimistön oman
immuunipuolustuksen toimintaa (Salmi 2015). Immuunijärjestelmän hyödyntämistä syövän hoidossa
on tutkittu jo melko pitkään, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana kehitys on ollut erityisen merkittävää (Korhonen ym. 2018). Viimeisen 15 vuoden
aikana on tullut käyttöön muun muassa syöpärokotteita ja geneettisesti muokattuihin T-soluihin perustuvia syöpähoitoja, kuten TIL-solujen (tumor infliltrating lymphocytes) käyttö ja CAR-T-soluterapia. TILsolut ovat syöpää tunnistavia T-soluja, joita voidaan
eristää potilaan syöpäkudoksesta, viljellä laboratoriossa ja sitten palauttaa potilaan elimistöön, jossa
ne hakeutuvat syöpäkudokseen (Brück ym. 2016).
CAR-T-soluterapia on uusi passiivisen, adoptiivisen
immunoterapian muoto, jossa potilaan elimistöön
siirretään hoidettavasta potilaasta eristettyjä ja sen
jälkeen laboratoriossa geneettisesti muokattuja potilaan omia T-soluja (Porter ym. 2011, Korhonen ym.
2018). CAR-T-solut sisältävät CAR:in eli kimeerisen
antigeenireseptorin (chimeric antigen receptor), jonka
avulla ne tunnistavat syöpäsoluja. Tämä saa aikaan
solunsisäisen signaaliketjun ja sen myötä T-solujen
aktivoitumisen, jolloin niiden kyky tappaa syöpäsoluja käynnistyy ja ne alkavat erittää sytokiineja, kuten
gammainterferonia ja IL-2:a.
Elimistön B-solut ilmentävät CD19-pintaproteiinia, ja CAR-T-soluterapian tutkimus onkin keskittynyt paljon CD19-pintaproteiinia ilmentäviin B-solulymfoomiin ja leukemioihin (Korhonen ym. 2018).
CD19-pintaproteiiniin kohdistuva CAR-T-soluterapia
on myös tällä hetkellä kliinisesti kehittynein, mutta
myös muita syöpäantigeeneja tutkitaan (Shah ym.
2019). Ensimmäinen CAR suunniteltiin Israelissa
vuonna 1989 (Miliotou ja Papadopoulou 2018). Tämän jälkeen kului noin kaksi vuosikymmentä, kunnes ensimmäisen kerran CAR-T-soluhoitoa annettiin
onnistuneesti lymfoomapotilaalle vuonna 2010 (Porter ym. 2011, Leppä ja Vettenranta 2019).
T-solujen toiminta
T-solujen toiminta on merkittävässä asemassa elimistön immuunipuolustuksessa myös syövältä suojautumisen kohdalla (Brück ym. 2016). T-solujen suuri
määrä syöpäkudoksessa viittaakin potilaan parempaan kliiniseen ennusteeseen. Tärkeimpiä T-soluja ovat tappaja- ja auttaja-T-solut, jotka ilmentävät CD4- tai CD8-pintamolekyyliä. Auttaja-T-solut
(CD4) tunnistavat syöpäsolujen erittämiä syöpäanti© DOSIS
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geeneja niin sanottujen antigeenia esittelevien APCsolujen (antigen presenting cell) avulla ja ohjaavat immuunivasteen laatua ja kestoa. Antigeenia esittelevät solut sitovat syöpäsoluantigeeneja MHC II-molekyylin (major histocompatibility complex) välityksellä
ja esittelevät ne auttaja-T-soluille, jotka puolestaan
erittävät sytokiineja, jotka aktivoivat tappaja-T-soluja
(CD8) tuhoamaan syöpäsoluja. Tappaja-T-solut tunnistavat spesifisesti vieraita antigeenejä solukalvollaan olevan T-solureseptorin avulla (Korhonen ym.
2018). CAR-T-solut eroavat tavallisista elimistön Tsoluista siten, että ne eivät tarvitse MHC-molekyylivälitteistä antigeenin esittelyä (Miliotou ja Papadopoulou 2018). Tämän ansiosta CAR-solujen tuotannossa voidaan hyödyntää sekä CD4- että CD8-positiivisia lymfosyyttejä.
Syöpäsolut pystyvät usein väistämään elimistön
immuunijärjestelmän toimintaa, minkä vuoksi puolustusreaktio ei yleensä ole tarpeeksi tehokas (Salmi
2015, Brück ym. 2016). Tähän vaikuttaa syövän mikroympäristö, joka suojaa syöpäkasvainta ja edistää
sen kasvua sekä estää samalla T-solujen toimintaa.
Syöpäsolut voivat säädellä syöpäantigeenien ilmentymistä ja ohjata T-solujen erilaistumista immunosuppressiivisiksi säätelijä-T-soluiksi. Lisäksi syöpäsoluja
suojaavat fyysiset esteet, kuten syövän verisuoniston
endoteelisolut, soluväliaine ja fibroblastit.
CAR:n rakenne
Kimeerisen antigeenireseptorin perusrakenne koostuu kolmesta osasta (Kuva 1) (Hartmann ym. 2017).
Solun ulkopuolella sijaitsee syöpäantigeenia sitova
osa, jolla CAR tunnistaa syöpäsolun. Varsiosa läpäisee
solukalvon ja pitelee antigeenia sitovaa osaa koholla
solukalvosta (Lipowska-Bhalla ym. 2012). Solulimassa
puolestaan sijaitsevat CAR:n signaaliosat, jotka saavat aikaan T-solujen aktivoitumisen.
Vaihtamalla ja muokkaamalla antigeenireseptorin osia voidaan muokata T-solujen reaktioita sekä
valmistaa periaatteessa mitä tahansa antigeeniä vastaan toimiva CAR (Lipowska-Bhalla ym. 2012). Antigeenia sitovana osana toimii yleensä vasta-aineen
yksiketjuinen vaihteleva osa (scFv, single chain variable
fragment) (Shah ym. 2019). Tämä osa määrittää sen,
mille antigeenille valmistettava CAR on spesifinen
(Lipowska-Bhalla ym. 2012).
Nykyään on olemassa neljä CAR-sukupolvea, jotka
eroavat toisistaan rakenteensa ja vaikutustensa suhteen (Miliotou ja Papadopoulou 2018). Yksinkertaisimmat, ensimmäisen sukupolven CAR-T-solut sisältävät vain yhden solunsisäisen signaloivan rakenneo356
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Kuva 1. Kimeerisen antigeenireseptorin perusrakenne. Antigeenia sitova osa sijaitsee solun ulkopuolella,
varsiosa läpäisee solukalvon ja signaloivat osat sijaitsevat solun sisäpuolella.

san eli domeenin. Tämä osa on CD3ζ-molekyyli, joka
on myös tavallisen T-solureseptorin osa. Ensimmäisen sukupolven CAR:in aikaansaama T-soluaktivaatio on ollut vaatimatonta (Kershaw ym. 2006, Salmikangas ym. 2018). Toisen sukupolven CAR:eissa on
CD3ζ-molekyylin lisäksi joko 4-1BB- tai CD28-molekyyli, jota kutsutaan kostimulatoriseksi domeeniksi.
Tällainen CAR saa aikaan voimakkaamman T-soluaktivaation ja T-solujen lisääntymisen ensimmäisen
sukupolven CAR:eihin verrattuna. Lisäksi toisen sukupolven CAR-T-soluilla on myös parempi apoptoosin vastustamiskyky, mikä edistää niiden säilyvyyttä
elimistössä (Savoldo ym. 2011, Miliotou ja Papadopoulou 2018).
Kolmannen sukupolven CAR-soluissa on CD3ζmolekyylin lisäksi kaksi kostimulatorista domeenia,
jotka voivat olla esimerkiksi CD28 ja 4-1BB yhdessä
(Miliotou ja Papadopoulou 2018). Useamman kostimulatorisen domeenin tarkoituksena on lisätä CART-solujen tehokkuutta lisääntyneen sytokiinituotannon ja proliferaation myötä. Joissakin tutkimuksissa
kolmannen sukupolven CAR-T-soluilla on saatu aikaan parempi vaste toisen sukupolven CAR-T-soluihin verrattuna, mutta toistaiseksi kolmannen sukupolven CAR-T-solut eivät ole olleet kliinisesti selkeästi tehokkaampia kuin toisen sukupolven CAR-Tsolut (Till ym. 2012, Sadelain ym. 2013, Li ym. 2019).
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Niin kutsutut TRUCK-solut (T cells redirected for
universal cytokine killing) edustavat neljättä CAR-Tsolusukupolvea (Chmielewski ym. 2014, Miliotou ja
Papadopoulou 2018). Näitä soluja on CAR-geenin lisäyksen lisäksi muokattu niin, että ne aktivoiduttuaan tuottavat ja erittävät tulehdusreaktiota välittäviä
sytokiineja kuten IL-12:a ja kohdentavat ne syövän
mikroympäristöön. Sytokiinit puolestaan aktivoivat
synnynnäistä immuunipuolustusta houkuttelemalla paikalle muita immuunisoluja, kuten makrofageja
ja NK-soluja (natural killer cells) eli luonnollisia tappajasoluja (Chmielewski ym. 2011, Chmielewski ym.
2014). Nämä solut voivat tappaa sellaisia syöpäsoluja,
jotka eivät ilmennä CAR:in tunnistukseen vaadittavaa kohdeantigeenia ja jotka ovat näin ollen CAR-Tsoluille näkymättömiä.
CAR-T-soluvalmisteiden kliininen
käyttö ja edut
CAR-T-soluvalmisteen tuottaminen alkaa potilaan
omien valkosolujen keräämisellä potilaan verenkierrosta niin sanotussa leukafereesissa, minkä jälkeen
kyseisistä soluista eristetään T-solut (Kuva 2) (Lipowska-Bhalla ym. 2012, Korhonen ym. 2018). Jotta T-solut ilmentäisivät CAR:ia, luodaan tätä varten rekombinanttitekniikalla halutunlaisen CAR:n
DNA-jakso, joka siirretään T-soluihin. Siirto tapah357
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tuu yleensä virustransduktiolla, jossa hyödynnetään
yleisimmin geeninsiirtokuljettimina käytettäviä gammaretro- tai lentiviruksia (Miliotou ja Papadopoulou
2018). Virusvektoreiden valmistus on muihin geeninsiirtomenetelmiin verrattuna edullista ja geneettisen
tiedon siirto kohdesoluun on hyvin toimivaa. Laajassa kliinisessä käytössä niiden valmistus on kuitenkin
kallista, mikä voi tuottaa ongelmia hoidon yleistymisen ja saatavuuden kannalta.
Myös ei-viraaliset geeninsiirtomenetelmät ovat
mahdollisia CAR-T-solujen muokkauksessa (Shi
ym. 2014, Rupp ym. 2017). Geeninsiirrossa voidaan
hyödyntää muun muassa transposoni/transposaasikuljetusta, elektroporaatiota ja CRISPR/Cas9-teknologiaa. CRISPR (clustered regularly interspaced short
palindromic repeats) ja niihin liittyvät CAS-proteiinit
(CRISPR-associated proteins) muodostavat bakteereista ja arkeista löydetyn immuunipuolustusjärjestelmän, jota on viime vuosina alettu hyödyntää geenimuuntelussa (Hille ym. 2018).
Geeninsiirron jälkeen CAR-T-solujen määrää lisätään kasvattamalla niitä laboratoriossa ex vivo (Miliotou ja Papadopoulou 2018). CAR-T-soluvalmisteen
valmistusprosessiin kuluu noin 3–4 viikkoa (Tenhunen ym. 2018). Valmiit CAR-T-solut pakastetaan ja
siirretään sairaalassa hoidettavaan potilaaseen infuusiolla. Ennen valmisteen antamista potilaalle annetaan esihoitona muutaman päivän ajan solunsalpaajahoitoa, joka vähentää elimistön lymfosyyttien
määrää edistäen CAR-T-solujen määrän kasvua elimistössä.
CD19-antigeeniin kohdistuva CAR-T-soluhoito on
ollut merkittävän tehokasta B-solulinjaisten syöpien,
kuten B-solulinjaisen non-Hodgkinin lymfooman tai
B-solulinjaisen lymfoblastisen leukemian hoidossa
(Schuster ym. 2017, Miliotou ja Papadopoulou 2018,
Shannon ym. 2018). Erilaisissa tutkimuksissa remis-

sion saavuttaneita potilaita on ollut jopa 70–94 prosenttia. Esimerkiksi ELIANA-tutkimuksessa B-solulinjaista akuuttia lymfoblastista leukemiaa sairastaneista ja tisageenilekleuseelihoitoa saaneista potilaista 81 prosenttia saavutti remission (Laetsch ym. 2019).
Erityisen merkittävää hyvissä hoitotuloksissa on se,
että kyseessä on uusi hoitomuoto sellaisia sairauksia
vastaan, joiden ennuste on tavanomaisten hoitojen
tehon menetyksen jälkeen hyvin huono (Korhonen
ym. 2018).
Tähän mennessä EU:ssa myyntiluvan saaneita
CAR-T-soluterapiavalmisteita on kaksi (Tenhunen
ym. 2018). Molempien valmisteiden CAR-T-solut
kohdentuvat CD19-antigeeniin. Tisageenilekleuseeli,
kauppanimeltään Kymriah, sai Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksynnän ja myyntiluvan uusiutuneen tai vaikeahoitoisen lasten ja nuorten aikuisten akuutin B-solulinjaisen lymfoblastisen
leukemian (B-ALL) hoitoon elokuussa 2017. Se oli samalla ensimmäinen FDA:n hyväksymä geenimodifioitu soluterapia (Bach ym. 2017, O’Leary ym. 2018).
EU:n komissio puolestaan myönsi Kymriahille myyntiluvan syksyllä 2018 (Tenhunen ym. 2018). B-ALL:n
lisäksi Kymriah on hyväksytty uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoitoon. Tisageenilekleuseelin rakenne koostuu
CD19-spesifisestä vasta-aineesta johdetusta scFv:stä,
varsiosasta ja solunsisäisestä signaaliosasta, jossa on
CD3ζ-molekyyli ja yksi kostimulatorinen 4-1BB-domeeni (O’Leary ym. 2018). Tisageenilekleuseeli edustaa toisen sukupolven CAR-T-solutyyppiä.
Toinen sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa hyväksytyistä hoidoista on Yescartana markkinoitava aksikaptageenisiloleuseeli (Jain ym. 2018, Tenhunen ym.
2018). Yescartan käyttö on hyväksytty aikuisten potilaiden uusiutuneen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman sekä primaarisen välikarsinan suuri-

Kuva 2. CAR-T-solujen tuotantoprosessin päävaiheet. Koko prosessin ajan hyödynnetään potilaan
omia T-soluja.
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soluisen B-solulymfooman hoitoon. Aksikaptageenisiloleuseelin solunsisäiseen signalointiosaan kuuluu
CD3ζ-osa, johon on liitetty kostimulatorinen CD28osa. Kuten tisageenilekleuseeli, myös aksikaptageenisiloleuseeli kuuluu toisen sukupolven CAR-T-soluihin.
Sekä Kymriahin että Yescartan käyttöaiheet koskevat tilanteita, joissa muita parantavia hoitoja ei ole ja
ennuste on huono (Leppä ja Vettenranta 2019). Suomessa CAR-T-soluterapian tutkimuskäyttö aloitettiin
vuonna 2018 ja myyntiluvan saaneiden valmisteiden
käyttö alkuvuodesta vuonna 2019. Hoidon antaminen vaatii runsaasti usean alan erityisosaamista hoitavalta henkilökunnalta ja myös myyntilupa edellyttää, että CAR-T-soluhoitoa antavissa sairaaloissa on
riittävät edellytykset hoidon antoa sekä haittavaikutusten hoitoa varten (EMA/462626/2018).
CAR-T-soluvalmisteiden käyttö
kiinteissä syövissä
Koska T-solut kulkeutuvat elimistössä samoihin
paikkoihin kuin verisyöpien solutkin, on CAR-Tsolujen kohdentaminen verisyöpäkudokseen ollut
kohtalaisen helppoa (Wang ym. 2017). CAR-T-solujen saatto kiinteisiin syöpäkudoksiin, kuten paksusuolisyöpään on sen sijaan ollut ongelmallisempaa, koska riittävän spesifejä kohdemolekyylejä on
ollut vaikea löytää. Haasteita kiinteiden syöpien
hoidossa tuottaa myös syövän immunosuppressiivinen mikroympäristö. Kiinteät syövät aiheuttavat kuitenkin suurimman osan syöpäkuolemista,
ja siksi CAR-T-soluterapian mahdollisuutta kiinteiden syöpien hoidossa tutkitaankin runsaasti (Lee
ja Kim 2019).
Tähänastisissa tutkimuksissa kiinteiden syöpien
kohdalla on törmätty esimerkiksi juuri kohdeantigeenin huonon spesifisyyden aiheuttamiin ongelmiin
(Korhonen ym. 2018). Mikäli kohdeantigeeni ilmenee syöpäsolujen lisäksi myös elimistön terveissä
soluissa, voi CAR-T-solujen aikaansaama solutuho
kohdistua syöpäkudoksen lisäksi potilaan terveisiin
kudoksiin ja elimiin ja vaurioittaa niitä vakavasti (Salmikangas ym. 2018). Esimerkiksi HER2-positiivista
paksusuolisyöpää sairastanut potilas menehtyi hoidon jälkeen viiden päivän kuluttua saatuaan HER2antigeeniin kohdistettuja CAR-T-soluja (Morgan ym.
2010). Kuolemantapaus aiheutui todennäköisesti siitä, että CAR-T-solut ohjautuivat syöpäkudoksen lisäksi keuhkojen epiteelisolujen heikosti ilmentämään
HER2:een, mikä aiheutti vakavan tulehdusreaktion
keuhkoissa.
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CAR-T-soluhoidon ongelmia ja
haittavaikutuksia
Merkittävistä tutkimustuloksista ja hoitojen onnistumisesta huolimatta on hoitomuodon yleistyessä
ja pidemmän aikavälin seurantatietojen lisääntyessä kuitenkin huomattu, että tauti uusiutuu jopa 50
prosentilla CAR-T-soluterapialla remission saavuttaneista potilaista (Shah ja Fry 2019). Uusiutumista
on havaittu paitsi CD19-antigeeniin kohdistuneella CAR-T-soluhoitoa saaneilla potilailla mutta myös
muihin antigeeneihin kohdistuvilla CAR:eilla. Hoitotulosta huonontavia tekijöitä ovat CAR-T-soluvalmisteen laatuun liittyvät tekijät, jotka voivat johtua
esimerkiksi tuotantoprosessiin liittyvistä ongelmista. Potilaasta ei välttämättä saada kerättyä riittävästi
T-soluja, CAR-T-solujen saanti on liian vähäistä tai
kasvatus laboratoriossa ei onnistu. Lisäksi hoidon aiheuttamat vakavat haittavaikutukset voivat johtaa
hoidon keskeyttämiseen eikä remissiota saavuteta.
CAR-T-soluhoidon tehoa ja kestoa pyritään parantamaan usealla eri tavalla ja aihetta tutkitaan
runsaasti (Tran ym. 2018). Mahdollisia keinoja ovat
esimerkiksi useampiin antigeeneihin kohdistuvat
CAR:it tai CAR:in rakenteen optimointi sen osia
vaihtelemalla. Hoidon tehon lisääminen on kuitenkin riskialtista, sillä hoitoon liittyvien haittavaikutusten mekanismeja ei vielä ymmärretä täysin ja tehokkaammat hoidot voisivat johtaa myös vakavampiin
haittavaikutuksiin.
Yksi syy lyhyeen remissiovaiheeseen on CAR-Tsoluhoidon jälkeen ilmenevä syöpäsolujen kehittämä resistenssi CAR-T-soluille (Shah ja Fry 2019). Resistenssin aiheuttavia mekanismeja on toistaiseksi
löydetty kaksi (Rafiq ja Brentjens 2018). Kyseisessä
tilanteessa CAR:it eivät enää kykene tunnistamaan
kohdeantigeeniään. Tämä voi tapahtua geneettisen
mutaation kautta, jolloin B-solut eivät enää ilmennä
CD19-antigeeniä, eikä CAR voi siten sitoutua kyseiseen pintamolekyyliin. Toinen resistenssin aiheuttava mekanismi liittyy CAR-T-solujen valmistusprosessiin (Ruella ym. 2018). Siinä CD19-pintamolekyyliin
kohdistuva CAR on päätynyt vahingossa leukeemiseen B-soluun CAR-T-solujen valmistuksen aikana.
Kun tämä syöpäsolu ilmentää yhtä aikaa sekä CD19pintamolekyyliä että CAR:ia, sitoutuu CAR kyseiseen
pintamolekyyliin. Tämä aiheuttaa CD19-epitoopin
piiloutumisen CAR-T-soluilta, jolloin syöpäsolujen
tunnistus estyy. Eräs mahdollinen keino kiertää resistenssiä ja mahdollistaa hoidon toimiminen resistenssistä huolimatta olisi suunnitella useisiin antigeeneihin kohdistuvia CAR:eja.
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Sytokiinien vapautumisesta johtuva oireyhtymä
(CRS) on vakava CAR-T-soluterapiaan liittyvä haitta (Xu ja Tang 2014). Oireyhtymä on melko yleinen
ja pahimmillaan henkeä uhkaava tila. Intensiivisestä
hoidosta huolimatta CRS on johtanut jopa potilaiden
kuolemaan. CRS aiheutuu ylimitoitetusta systeemisestä immuunireaktiosta, kun suuri määrä soluja tuhoutuu kerralla ja CAR-T-solujen määrä kasvaa nopeasti. Aktivoituneet T-solut sekä muut immuunisolut,
kuten makrofagit ja monosyytit erittävät sytokiineja
ja kemokiineja (Neelapu ym. 2018, Xu ja Tang 2014).
T-solut erittävät esimerkiksi IL-2-, IFNγ- ja IL-6-sytokiineja. CRS voi kohdistua mihin tahansa elimistön
osaan, kuten esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistöön sekä hermostoon. Kuume on CRS:n oireista
yleisin, ja sen lisäksi muita oireita ovat muun muassa
pahoinvointi, takykardia, hengitysvaikeudet ja akuutti munuaisvaurio.
CRS ilmenee eri potilailla eri tavalla samanlaisesta
hoidosta huolimatta (Xu ja Tang 2014). Eroja voi selittää esimerkiksi potilaiden genetiikkaan ja syöpätyyppiin, sekä CAR:ien rakenteisiin liittyvät erot. Vakavan
CRS:n kehittymiseen on voitu liittää useita riskitekijöitä, joihin lukeutuu esimerkiksi potilaan kormorbiditeetit (Neelapu ym. 2018). Myös seerumin korkea
IL6-pitoisuus on linkitetty CRS:n vakavuuteen. Kliinisten parametrien ja vakavan CRS:n kehittymisen
välinen korrelaatio ei ole kuitenkaan täysin selkeää,
minkä vuoksi on tarpeen tunnistaa toksisuutta ennustavia biomarkkereita. Kyseisten biomarkkereiden
mittaamisen avulla voisi olla mahdollista tunnistaa
potilaat, joilla on korkea riski kehittää vakava CRS,
ja antaa heille sytokiineihin kohdistuvaa terapiaa jo
ennen kuin CRS kehittyy vakava-asteiseksi (Teachey
ym. 2016). Näin voitaisiin siis ennaltaehkäistä vakavia haittoja ja edistää terapian turvallisuutta. CRS:ää
ennustavat biomarkkerit voivat vaihdella käytetystä
CAR-T-soluvalmisteesta riippuen. Ensimmäisen sukupolven CAR-T-soluhoidon kliinisten kokeiden yhteydessä on havaittu vähemmän CRS:ää kuin toisen
sukupolven CAR-T-soluihin liittyvissä tutkimuksissa (Xu ja Tang 2014). Tämä selittynee kyseisten CART-solujen rakenteellisilla eroilla: ensimmäisen sukupolven CAR-T-solut erittävät vähemmän sytokiineja
kuin 4-1BB- tai CD28-domeenin sisältävät toisen sukupolven CAR-T-solut.
CRS:n vaatima hoito riippuu tilan vakavuusasteesta sekä oireista (Neelapu ym. 2018). Täsmähoitona
käytetään tosilitsumabia, joka on IL-6-salpaaja. Vakavimmista CRS-oireista kärsivät potilaat tarvitsevat teho-osastohoitoa ja jatkuvaa valvontaa. Koska
© DOSIS

4/2019

kortikosteroidit hillitsevät tulehdusreaktiota, ovat ne
CRS:n hoitovaihtoehto. Kortikosteroidihoito on kuitenkin ongelmallista, sillä se jarruttaa T-solujen toimintaa ja saa aikaan niiden apoptoosia, jolloin myös
CAR-T-soluhoidon teho häviää. Kortikosteroidien
käyttö tulisikin rajoittaa tilanteisiin, jotka ovat erityisen vakavia ja joissa haittojen hoidossa ei saada
aikaan vastetta IL-6-salpaajahoidolla.
CRS:n jälkeen yleisin haittavaikutus on neurotoksisuus, joka on nimetty CAR-T-soluhoitoon liittyväksi enkefalopatiasyndroomaksi (Neelapu ym.
2018). Se voi esiintyä joko itsenäisesti tai yhdessä
CRS:n kanssa, tai oireet voivat ilmetä myös CRS:n
jälkeen. Tähän syndroomaan liittyviä oireita ovat
muun muassa heikentynyt keskittymiskyky, puhevaikeudet, sekavuus ja hermostuneisuus. Vakavissa
tapauksissa oireisiin lukeutuvat muun muassa inkontinenssi, papillaödeema, kohonnut aivopaine sekä aivoödeema. Enkefalopatian patofysiologiasta ei
ole tarkkaa tietoa, mutta vakavissa tapauksissa on
havaittu seerumin korkeita IL-6- ja IL-15-pitoisuuksia sekä sytokiinien passiivista diffuusiota aivoihin.
Myös enkefalopatiasyndrooman vakavuusaste vaihtelee ja hoito toteutetaan sen mukaisesti. Hoitona
voidaan käyttää muun muassa kortikosteroideja sekä anti-IL-6-terapiaa.
CRS:n ja keskushermostoon kohdistuvien haittojen vakavuus on otettu huomioon myös uusimmissa tutkimuksissa, ja haittoja on pyritty vähentämään
muokkaamalla CAR:in rakennetta (Ying ym. 2019).
Muokkaamalla CD19-antigeeniin kohdistuvaa CARmolekyyliä tutkijat saivat vähennettyä CAR-T-solujen tuottamien sytokiinien määrää ja lisättyä CART-solujen kestävyyttä. Näin menetellen potilailla ei
ilmennyt tutkimuksen aikana kuin korkeintaan lievimmän asteen sytokiinien vapautumisoireyhtymää
tai neurotoksisia haittoja.
Kolmas CAR-T-soluterapian vakava haittavaikutus
on tuumorilyysisyndrooma (Xu ja Tang 2014). Tuumorilyysisyndroomassa hajoavista syöpäsoluista vapautuu suuria määriä fosfaatteja, kaliumia, sytokiineja sekä DNA:ta. Oireyhtymä syntyy, kun elimistö ei
kykene eliminoimaan ja erittämään kyseisiä aineita
riittävän tehokkaasti elimistöstä, jolloin aineet kertyvät elimistöön. Tuumorilyysisyndrooman ja CRS:n
oireet ovat osittain samankaltaiset, sillä molemmat
aiheuttavat sytokiinitasojen nousua ja elinten vajaatoimintaa. Onkin tärkeää, että ne pystytään erottamaan toisistaan hoidon onnistumiseksi. Koska tuumorilyysisyndroomaan usein liittyvät suurentuneet
kaliumin, fosfaatin, kalsiumin ja virtsahapon pitoi360
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suudet, jotka eivät ole tyypillisiä varhaisen vaiheen
CRS:lle, voidaan erotusdiagnostiikassa käyttää apuvälineenä kyseisten aineiden seerumipitoisuuksien
mittauksia. Tuumorilyysisyndrooman hoidossa käytetään allopurinolia, joka alentaa uraattipitoisuuksia,
joten hoito poikkeaa CRS:n hoidosta
Kustannukset
CAR-T-soluterapia on ainakin toistaiseksi hyvin kallista (De Lima Lopes ym. 2018). Yhdysvalloissa Kymriah-valmisteen hinnaksi on asetettu 475 000 dollaria ja Yescartan hinnaksi 373 000 dollaria. Suomessa
tisageenilekleuseelin tukkuhinta on puolestaan 320
000 euroa (Leppä ja Vettenranta 2019). Nämä lääkeyhtiöiden asettamat hinnat eivät kuitenkaan kata
muita hoidosta syntyviä kuluja, kuten sairaalahoidosta, mahdollisten haittavaikutusten hoidosta sekä potilaan jatkoseurannasta syntyviä kustannuksia, jotka
voivat lisätä hoidon lopullista hintaa merkittävästi
(De Lima Lopes ym. 2018).
Kustannusvaikuttavuusarvioinnilla voidaan vertailla hoidon tuottamaa terveyshyötyä suhteessa sen
kustannuksiin (Tenhunen ym. 2018). Arvioinnissa
otetaan puhtaiden lääkekustannusten lisäksi huomioon myös muut hoitoon liittyvät kulut. Hinnan
lisäksi kustannusvaikuttavuuteen vaikuttaa merkittävästi myös hoidon pitkän aikavälin hoitotulokset
ja turvallisuus. Koska CAR-T-soluhoidot ovat varsin
uusi hoitomenetelmä, ei pitkän aikavälin vaikutuksia
ole vielä tiedossa. Tämä puolestaan heikentää tämänhetkisillä tiedoilla tehtävän kustannusvaikuttavuusarvioinnin luotettavuutta.
Fimea on tehnyt arvion Kymriahin ja Yescartan
hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista (Arola
ym. 2018, Oravilahti ym. 2018). Fimean arvion mukaan yhden potilaan Kymriah-hoidon hinta on hieman yli 330 000 euroa ja Yescarta-hoidon hinta noin
341 000 euroa. Arvion johtopäätöksenä todetaan, että sekä Kymriahilla että Yescartalla saavutetaan aiempia hoitomuotoja parempia hoitotuloksia, mutta
muun muassa korkean hinnan ja hoitoon liittyvien
epävarmuustekijöiden vuoksi niiden käyttöönotto
olisi ainakin toistaiseksi perusteltua tehdä hallitun
käyttöönoton sopimuksella. Hallitun käyttöönoton
sopimus eli riskinjakosopimus tarjoaa keinon hallita kustannusten riskejä (Tenhunen ym. 2018). Kyseisellä sopimuksella lääkevalmistaja ei saisi lääkkeestä
maksua, mikäli potilaalla ei ilmene hoitovastetta.
Jatkossa hintoihin tulee todennäköisesti vaikuttamaan kuitenkin myös lisääntyvä kilpailu (Korhonen ym. 2018).
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LOPUKSI

CAR-T-soluterapian kehitys ensimmäisestä kokeellisesta potilaan hoidosta myyntiluvalliseksi lääkevalmisteeksi on ollut nopeaa (Leppä ja Vettenranta
2019). Hyvistä hoitotuloksista huolimatta hoitoon
liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä (Tenhunen ym. 2018). Koska hoitomuoto on uusi, ei pitkän
aikavälin tuloksia vielä ole. Lisäksi CAR-T-soluterapiaan liittyvät vakavat komplikaatiot ja syöpäsolujen
resistenssi CAR-T-soluille vaativat erityistä huomiota. Osalla potilaista CAR-T-solut häviävät vähitellen
hoidon antamisen jälkeen, mikä on eräs mahdollinen
syy hoidon epäonnistumiselle. Hoidon erittäin kallis
hinta, valmistusprosessin monimutkaisuus ja pitkä
kesto sekä tiukasti rajattu potilasjoukko vaikuttavat
myös hoidon saatavuuteen. Toisaalta tämänhetkinen
hoito rajautuu varsin huonoennusteisiin potilaisiin,
joilla muita parantavia hoitoja ei ole saatavilla. Hyötyjen voidaankin tällöin ainakin toistaiseksi ajatella
olevan haittoja merkittävämpiä.
Tutkimus ja kiinnostus CAR-T-soluhoitoa kohtaan jatkuu edelleen runsaana ja vuonna 2019 onkin
käynnissä useita satoja CAR-T-soluihin liittyviä tutkimuksia (Leppä ja Vettenranta 2019). Tulevaisuudessa
CAR-T-soluhoito tulee todennäköisesti yhä suuremman potilasjoukon saataville ja myös kiinteidenkin
syöpien hoito tulee mahdolliseksi. Tämä vaatii kuitenkin runsaasti kliinistä tutkimusta hoidon tehon
kehittämiseksi, uusien hoitokohteiden löytämiseksi,
haittavaikutusten minimoimiseksi ja siten turvallisuuden lisäämiseksi sekä CAR-T-soluterapian annon
jälkeen ilmenevien resistenssiongelmien voittamiseksi. Tärkeää olisi myös saada aikaan kestävämpiä hoitotuloksia CAR-T-soluterapialla hoidetuille potilaille.
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which needs to be taken into account when assessing the benefits and challenges of the treatment. The
high cost of the treatment is also an issue that needs
to be addressed. Further research is needed to improve the safety and efficacy of CAR T-cell therapy
and to make the treatment more accessible.
Keywords: immunotherapy, antigen receptor,
hematologic diseases, cytokines
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Seksuaalitoimintojen häiriöt ovat yleinen haittavaikutus monille lääkeaineille. Yleisimpiä lääkkeiden aiheuttamia häiriöitä ovat seksuaalinen haluttomuus, kiihottumisvaikeus, orgasmivaikeudet ja hyperseksuaalisuus. Seksuaaliset toiminnot ovat monimutkaisia, ja niihin osallistuu useita hormoneita ja hermoston välittäjäaineita. Myös psyykkiset, sosiaaliset, kulttuurilliset ja emotionaaliset tekijät vaikuttavat seksuaalisuuteen.
Katsauksessa perehdytään keskushermostoon kohdistuvien lääkkeiden aiheuttamiin seksuaalihaittoihin sekä
farmakologisiin mekanismeihin haitallisten vaikutusten taustalla.
Lääkeaineet voivat vaikuttaa seksuaalitoimintoihin monen mekanismin kautta. Psyykenlääkkeistä serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet ja prolaktiinitasoja nostavat antipsykootit aiheuttavat eniten seksuaalitoimintojen häiriöitä. Pitkäaikainen opioidihoito voi johtaa hypogonadismiin, maksaentsyymejä indusoiva
epilepsialääkitys hormonaalisiin muutoksiin, ja Parkinsonin taudin lääkkeet voivat johtaa yliseksuaalisuuteen.
Lääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat ja niiden kokeminen ovat yksilöllisiä. Jos haittavaikutus on annosriippuvainen, ongelma voi korjaantua lääkkeen annostusta tai ottoajankohtaa muuttamalla. Mikäli lääkitystä
ei voida muuttaa, tulisi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja pohtia yhdessä potilaan kanssa.
Lääkkeiden vaikutukset seksuaalisuuteen tulee huomioida jo lääkitystä valittaessa, mutta viimeistään apteekissa lääkettä haettaessa. Farmasian ammattilainen on tärkeässä roolissa lääkehoitoon sitoutumisessa, joten
lääkkeen käyttäjän kokemat seksuaalihaitat kannattaa ottaa puheeksi ja etsiä yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.
Tyytyväisyys omaan seksuaalisuteen on tärkeä osa terveyttä, minkä vuoksi myös seksuaalitoimintojen häiriöitä kannattaa hoitaa. Lisääntynyt tietous aiheesta antaa mahdollisuudet parempaan lääkeinformaatioon
sekä yksilöllisesti räätälöityyn lääkehoitoon.
Avainsanat: haittavaikutus, seksuaalisuus, seksuaaliset toimintahäiriöt, lääkehoito
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Ihmisen seksuaalisuus on laaja käsite ja sen ilmeneminen on hyvin monimuotoista (Mattila ja Lönnqvist 2017). Seksuaalisuuden merkitys on jokaiselle
ihmiselle henkilökohtainen, ja se voi vaihdella erilaissa elämäntilanteissa. Seksuaalitoimintojen häiriöllä
tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö ei kykene toteuttamaan seksuaalisuuttaan eikä nauttimaan siitä haluamallaan tavalla. Yleisiä seksuaalitoimintojen häiriöitä ovat seksuaalisen halukkuuden väheneminen,
kiihottumisen vaikeus, orgasmin kokemisen ongelmat tai seksuaalisuuden ylivirittyminen. Useat lääkkeet ja sairaudet voivat vaikuttaa haitallisesti seksuaalisiin toimintoihin. Lääkkeiden vaikutukset seksuaalisuuteen ovat merkittäviä etenkin potilailla, joilla
seksuaalinen elämä on ollut tyydyttävää ennen lääkityksen aloittamista (Montejo ym. 2015). Haitalla on
vähäinen merkitys lyhyitä lääkekuureja käytettäessä,
mutta pitkäaikaisessa lääkehoidossa haitan merkitys
korostuu, ja se saattaa vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen
(Vuola 2011). Seksuaalisia toimintoja ohjaavat mekanismit ovat monimutkaisia, ja niihin osallistuu useita
välittäjäaineita, minkä vuoksi niiden tutkiminen on
haastavaa ja tutkimustietoa löytyy vähän.
Yleisimmin seksuaalitoimintojen häiriöitä aiheuttavat masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet, epilepsialääkkeet, opioidit, Parkinsonin taudin lääkkeet, verenkiertoelimistön lääkkeet sekä hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (Vuola 2011, Harsh ja Clayton 2018).
Tyytyväisyys omaan seksuaalisuuteen on yhteydessä
hyvään terveyteen (Mattila ja Lönnqvist 2017), minkä takia seksuaaliterveys tulisi huomioida myös apteekkien asiakaspalvelussa. Katsauksessa perehdytään keskushermostoon kohdistuvien lääkkeiden
aiheuttamiin seksuaalihaittoihin sekä farmakologisiin mekanismeihin haitallisten vaikutusten taustalla.
SEKSUAALITOIMINTOJEN HÄIRIÖT
Syyt toimintahäiriöiden taustalla voivat olla moninaisia. Seksuaaliseen halukkuuteen vaikuttavat psyykkiset, sosiaaliset, kulttuurilliset, hormonaaliset ja emotionaaliset tekijät (Kingsberg ym. 2015). Seksuaalista
haluttomuutta pidetään seksuaalitoimintojen häiriöistä vaikeahoitoisimpana. Seksuaalisen haluttomuuden syynä voi olla muun muassa sukupuolihormonien pitoisuuksien muutokset tai seksuaalisiin toimintoihin osallistuvien välittäjäaineiden tasapainon
muutokset keskushermostossa. Stressi, väsymystila
tai psykiatrinen sairaus voivat vähentää kiinnostusta seksuaalisia toimintoja kohtaan. Jos seksuaalinen
haluttomuus aiheuttaa henkilölle itselleen ahdistusta
© DOSIS
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tai heikentää elämänlaatua, voidaan se katsoa hoitoa
vaativaksi HSDD:ksi (hypoactive sexual desire disorder) (Clayton ym. 2018).
Naisen kiihottumisvaikeudella tarkoitetaan naisen kyvyttömyyttä kokea eroottista mielihyvää, emättimen kostumista ja verenkierron lisääntymistä sukupuolielimissä (Mattila ja Lönnqvist 2017). Miehen
kiihottumisvaikeudella tarkoitetaan miehen kyvyttömyyttä kokea seksuaalista mielihyvää ja erektiota.
Erektiohäiriöllä tarkoitetaan kyvyttömyyttä saavuttaa ja ylläpitää riittävä erektio sukupuolisessa kanssakäymisessä (Ala-Opas 2017). Erektiohäiriö on miesten
seksuaalihäiriöistä tavallisin.
Orgasmivaikeuksissa orgasmin saavuttaminen
kestää huomattavan kauan tai sitä ei saa ollenkaan
(Mattila ja Lönnqvist 2017). Naisilla tämä ei ole niin
yksiselitteistä, sillä naisen kyky saada orgasmi on hyvin yksilöllistä. Osa naisista voi saada orgasmin helposti yhdynnässä, toiset vain erogeenisiä alueita stimuloimalla ja jotkut eivät saa sitä ollenkaan koko elämänsä aikana. Miehen orgasmivaikeuksilla tarkoitetaan kyvyttömyyttä erektioon, siemensyöksyyn ja
orgasmiin. Myös herkkä siemensyöksy luokitellaan
orgasmivaikeuksiin.
Hyperseksuaalisuudella tarkoitetaan impulssikontrollihäiriötä, jossa henkilön seksuaaliset ajatukset ja seksuaalikäyttäytyminen ovat lisääntyneet haitallisen paljon (Joutsa ja Kaasinen 2013).

Taulukko 1. Keskeiset seksuaalisiin toimintoihin vaikuttavat välittäjäaineet ja modulaattorit hermostossa
(Kingsberg ym. 2015, Harsh ja Clayton 2018).
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Noradrenaliini
Typpioksidi
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Estrogeeni (naisilla)

Estrogeeni (miehillä)
Prolaktiini

Neuropeptidit

Oksitosiini
Melanokortiinit

Opioidipeptidit

SEKSUAALISIIN TOIMINTOIHIN OSALLISTUVAT
HERMOSTON VÄLITTÄJÄAINEET
Lääkeaineet, jotka vaikuttavat monoamiinien, sukupuolihormonien tai muiden seksuaalisiin toimintoihin osallistuvien välittäjäaineiden tasapainoon, voivat
aiheuttaa seksuaalitoimintojen häiriöitä (Kingsberg
ym. 2015, Harsh ja Clayton 2018). Aivoissa hypotalamus ja limbinen alue ovat keskeisiä aivoalueita, jotka
osallistuvat seksuaalisten tuntemusten prosessointiin.
Aivojen välittäjäaineista dopamiini, noradrenaliini ja
serotoniini vaikuttavat eniten seksuaaliseen vasteeseen ja käyttäytymiseen. Dopamiini, norardenaliini,
melanokortiinit ja typpioksidi ovat eksitoivia eli kiihdyttäviä välittäjäaineita, kun taas puolestaan serotoniini, opioidit ja endokannabinoidit inhiboivat seksuaalitoimintoja (Pfaus 1999, Kingsberg ym. 2015, Harsh
ja Clayton 2018). Dopamiini on tärkein seksuaalisuutta stimuloiva aine, ja dopamiinireseptorien stimulaatio keskushermostossa voi aiheuttaa hyperseksuaalisuutta (Hull ym. 2004, Vataja 2008). Taulukkoon 1.
on koottu seksuaalisiin toimintoihin osallistuvia hermoston välittäjäaineita ja neuromodulaattoreita.
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SEKSUAALITOIMINTOJEN HÄIRIÖITÄ
AIHEUTTAVAT KESKUSHERMOSTOON
VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
Yleisimmin seksuaalisia toimintahäiriöitä aiheuttavat
psyykenlääkkeet, kuten serotonergiset masennuslääkkeet ja voimakkaasti dopamiinireseptoreita salpaavat
antipsykootit (Vuola 2011, Harsh ja Clayton 2018). Erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat psyykenlääkkeiden käyttäjillä yleisiä, ja lääkehaitan erottaminen itse sairaudesta voi olla ongelmallista. Joillakin lääkeryhmillä haitallinen vaikutus seksuaalisuuteen on pääteltävissä lääkkeen vaikutusmekanismin
perusteella, kun taas joillakin lääkkeillä seksuaalihaitat ilmenevät epäsuorasti lääkkeen aiheuttaman väsymyksen tai painon nousun myötä. Haitalliset vaikutukset seksuaalisuuteen ovat yksi tavallisimmista
syistä keskeyttää masennuslääkitys (Viikki ja Leinonen
2011). Haitta korostuu pitkäaikaisessa lääkehoidossa,
etenkin seksuaalisesti aktiivisilla potilailla. Yhteenveto
tässä kappaleessa käsitellyistä lääkeryhmistä, esimerkkejä lääkeaineista, vaikutuksista seksuaalitoimintoihin
ja hoitokeinoista on koottu taulukkoon 2.
Masennuslääkkeet
Masennuslääkkeet voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen
muun muassa vähentämällä halukkuutta ja aiheuttamalla orgasmivaikeuksia (Jing ja Straw-Wilson 2016).
Lisäksi ne voivat aiheuttaa miehillä erektiohäiriöitä
tai siemensyöksyn estymistä. Seksuaalisen halukkuuden väheneminen ja orgasmivaikeudet ovat myös itse
masennustilalle tyypillisiä oireita. Masennuksen oireita ja lääkkeiden aiheuttamia seksuaalitoimintojen häiriöitä onkin jossain tilanteissa vaikea erottaa
toisistaan.
Serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet (SSRI-lääkkeet) aiheuttavat depressiolääkkeistä eniten
seksuaalitoimintojen häiriöitä, jopa 40–65 prosentille
käyttäjistä (Jing ja Straw-Wilson 2016). SSRI-lääkkeet
estävät serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteessä
lisäten serotonergistä aktiivisuutta. Serotoniini puolestaan estää aivoissa dopamiinin vapautumista. Näin
serotoniiniaktiivisuuden lisääntyminen voi vähentää
dopamiinin vapautumista mesolimbisessä järjestelmässä (Bijlsma ym. 2014). Masennuslääkkeiden seksuaaliset haittavaikutukset näyttäisivät näin vahvasti liittyvän serotoniiniin. Paroksetiinille on kuvattu
eniten SSRI-lääkkeille tyypillisiä seksuaalihaittoja
(Jing ja Straw-Wilson 2016). Masennuslääkkeet, joiden vaikutusmekanismina on esimerkiksi dopamiinin tai noradrenaliinin aktiivisuuden lisääntyminen,
aiheuttavat vain vähän seksuaalitoimintojen häiriöi© DOSIS
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tä (Viikki ja Leinonen 2011, Bijlsma ym. 2014, Jing ja
Straw-Wilson 2016). Tämän perusteella mirtatsapiini,
milnasipraani, moklomebidi, bupropioni, agomelatiini, reboksetiini ja vorteoksetiini ovat vaihtoehtoisia masennuslääkkeitä potilaille, jotka kärsivät masennuslääkkeiden aiheuttamista seksuaalihaitoista.
Bupropionia ja fosfodiesteraasi-inhibiittoreita, kuten sildenafiilia, on käytetty myös lisälääkkeenä SSRI-lääkkeen yhteydessä estämään seksuaalihaittoja.
Noin viidennes masennuslääkkeiden aiheuttamista seksuaalihaitoista lievittyy tai häviää ajan kuluessa ja loppuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.
On kuitenkin viitteitä myös siitä, että joillakin potilailla haitat, kuten haluttomuus, tuntopuutokset sekä erektio- ja orgasmivaikeudet, ovat jääneet pitkäaikaisiksi ja jopa pysyviksi (Leinonen 2018). Ilmiön
mekanismia ei täysin tunneta, joten myöskään tehokasta hoitomenetelmää ei ole tällä hetkellä vaivaan
saatavilla.
Psykoosilääkkeet
Seksuaalinen haluttomuus, orgasmivaikeudet ja
erektiohäiriöt ovat yleisiä antipsykootteja käyttävillä (Stroup ja Gray 2018). Haittoja esiintyy etenkin pitkäaikaista lääkitystä vaativan skitsofrenian hoidossa.
Vuosia kestävä lääkehoito on usein kuitenkin edellytys sairauden oireiden hallinnalle ja niistä toipumiselle (Montejo ym. 2015). Nuorilla potilailla, jotka
kärsivät lääkityksen aiheuttamista seksuaalisista toimintahäiriöistä, sitoutuminen pitkäaikaiseen lääkehoitoon on usein heikkoa.
Antipsykootit, jotka nostavat prolaktiinitasoja,
aiheuttavat eniten seksuaalitoimintojen häiriöitä
(Montejo ym. 2015). Voimakkaasti D2-reseptoreita
salpaavat antipsykootit estävät dopamiinin inhibitorisen vaikutuksen prolaktiinin eritykseen. Hyperprolaktinemian oireita ovat gynekomastia ja galaktorrea, miehillä erektiohäiriöt ja ja naisilla sekundaarinen amenorrea. Hyperprolaktinemia voi myös johtaa
sekundaarisesti hypogonadismiin eli sukupuolihormonien puutostilaan, koska suurentuneet prolaktiinipitoisuudet jarruttavat koko hypotalamus-aivolisäke-sukurauhanen-akselin toimintaa kummallakin
sukupuolella (Sane 2010). Prolaktiinilla saattaa olla
myös suora kivesten ja munasarjojen toimintaa jarruttava vaikutus. Miehillä liiallinen prolaktiinin eritys voi heikentää sukuviettiä vaikuttamalla limbiseen
järjestelmään.
Prolaktiinitasoja lisäävät haloperidoli, risperidoni,
paliperidoni ja amisulpridi aiheuttavat seksuaalisen
halukkuuden vähenemistä ja kiihottumisvaikeuksia
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yli 60 prosentille potilaista (Montejo ym. 2015). Mahdollinen prolaktiinitasojen nousu näkyy noin kolmen
kuukauden hoidon jälkeen. Sitä voi monitoroida kysymällä mahdollisista hyperprolaktinemian oireista tai prolaktiinitasoja mittaamalla (Stroup ja Gray
2018). Aripipratsoli, ketiapiini, tsiprasidoni, klotsapiini ja olantsapiini aiheuttavat vähemmän seksuaalitoimintojen häiriöitä.
Antipsykoottien aiheuttama dopamiinireseptoreiden salpaus aivoissa voi vähentää myös neuropeptidien, kuten melanokortiinin ja oksitosiinin, vapautumista. Näillä neuromodulaattoreilla on tärkeä rooli
seksuaalisen halukkuuden ja tyytyväisyyden tunteiden kehittymisessä (Kingsberg ym. 2015). Epäsuorasti
antipsykootit voivat haitata seksuaalitoimintoja aiheuttamalla muun muassa väsymystä, voimakasta painon nousua tai antikolinergisia haittoja.
Antipsykoottien aiheuttamia haittavaikutuksia
voidaan lievittää pienentämällä annosta tai vaihtamalla lääke toiseen, mahdollisesti vähemmän seksuaalihaittoja aiheuttavaan psykoosilääkkeeseen. Aripipratsolilla on osittainen agonistivaikutus dopamiinireseptoriin, joten sitä on käytetty lisälääkkeenä vähentämään prolaktiinitason nousua (Stroup ja
Gray 2018).
Litiumia käytetään mielialantasaajana kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Prekliinisten tutkimusten mukaan se saattaa vähentää testosteronipitoisuuksia sekä heikentää typpioksidin vaikutuksia
(Elnazer ym. 2015). Testosteronilla ja typpioksidilla
on merkittävä rooli sukuvietin ja erektion kehittymisessä. Näin ollen se voi aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta ja erektiohäiriöitä sekä vähentää seksuaalisen mielihyvän tuntemista.

kenemistä. Valproaatilla on samankaltaisia vaikutuksia kuin entsyymejä indusoivilla epilepsialääkkeillä
(Svalheim ym. 2015). Se vähentää gonadotropiinin ja
lisää androstenedionin pitoisuuksia seerumissa, mikä saattaa johtua GABAergisestä neurotransmissiosta
hypotalamuksessa. Naisilla valproaatti estää mikrosomaalisen epoksihydrolaasin toimintaa munasarjoissa, mikä saattaa myös olla mekanismi hormonipitoisuuksien muutosten takana. Miehillä valproaatti
vaikuttaa myös suoraan kivesten endokriiniseen kudokseen, mikä vaikuttaa negatiivisesti siemennesteen
laatuun ja liikkuvuuteen.
Epilepsialääkkeiden negatiivinen vaikutus aivojen kognitiiviseen funktioon sekä sedatiivisuus saattavat myös aiheuttaa seksuaalitoimintojen häiriöitä
(Svalheim ym. 2015). Okskarbatsepiini, lamotrigiini
ja levetirasetaami sen sijaan saattavat parantaa seksuaalista toimintaa (Zhao ym. 2019). Topiramaatti voi aiheuttaa erektiohäiriöitä miehille ja orgasmivaikeuksia naisille (Chen ym. 2017). Lääkkeen
vaihtaminen tai annoksen pienentäminen on tällöin suositeltavaa. Mekanismia ei tarkoin tunneta,
mutta ilmeisesti topiramaatti GABAergisen aktivaation kautta inhiboi monoaminergisiä neuronaalisia
yhteyksiä aivoissa.
Pregabaliini ja gabapentiini voivat aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta, erektiohäiriöitä ja orgasmivaikeuksia (Hamed 2018). Seksuaalitoimintoihin kohdistuva haittavaikutus ei ole annosriippuvainen. Mekanismia ei täysin tunneta, mutta pregabaliini sulkee
muuan muassa keskushermostossa kalsiumkanavia,
joilla on suuri merkitys keskus- ja ääreishermoston
eksistatorisissa impulsseissa seksuaalisessa kiihottumisessa ja orgasmin saavuttamisessa.

Epilepsialääkkeet
Epilepsia lisää seksuaalisten toimintahäiriöiden riskiä
sekä miehillä että naisilla (Zhao ym. 2019). Taustalla
on monia syitä, mutta pitkäaikainen epilepsialääkitys on yksi selkeä riskitekijä. Epilepsialääkkeet voivat
vaikuttaa seksuaalisuuteen eri mekanismien kautta
(Svalheim ym. 2015). Maksan mikrosomaalisia entsyymejä indusoivat epilepsialääkkeet (fenobarbitaali,
fenytoiini, karbamatsepiini) lisäävät sukupuolihormonia sitovan globuliinin (SHGB) määrää sekä miehillä että naisilla. Globuliinipitoisuuden nousu johtaa
ajan myötä vapaan biologisesti aktiivisten sukupuolihormonien määrän laskuun ja androgeeni-estrogeeni suhteen muutokseen plasmassa. Seurauksena
voi olla seksuaalista haluttomuutta, erektiohäiriöitä,
kuukautiskierron häiriöitä ja hedelmällisyyden heik-

Opioidit
Pitkäaikainen opioidien käyttö voi aiheuttaa muutoksia umpieritysjärjestelmän toimintaan. Useat tutkimukset osoittavat, että opioidit alentavat sukupuolihormonitasoja johtaen hypogonadismiin (Brennan
2013). Tämä on osoitettu eläinkokein sekä opioideja pitkäaikaisesti käyttävissä potilasryhmissä, kuten
syövästä ja kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla,
metadonikorvaushoitopotilailla sekä heroiiniaddikteilla. Opioidien aiheuttama hypogonadismi on varsin yleinen haittavaikutus, prevalenssi vaihtelee tutkimuksesta riippuen noin 20 prosentista jopa 90 prosenttiin (Brennan 2013, Coluzzi ym. 2018).
Opioidit vaikuttavat hypotalamus-aivolisäke-sukurauhasakseliin sitoutumalla opioidireseptoreihin hypotalamuksessa vähentäen gonadotropiinien
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eritystä aivolisäkkeestä (Brennan 2013). Tämän seurauksena sukupuolihormonituotanto heikkenee sukurauhasissa. Opioideilla on myös suoria vaikutuksia
munasarjoihin ja kivesten rauhaskudokseen, minkä
seurauksena hedelmällisyys voi alentua. Opioidit voivat vaikuttaa myös hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoriakseliin. Ne voivat vähentää kortikoliberiinin eritystä hypotalamuksessa, minkä seurauksena lisämunuaiskuoren hormonituotanto heikkenee.
Normaalisti lisämunuaiskuori tuottaa dehydroepiandrosteenidionia (DHEA), joka toimii miehillä esiasteena testosteronille ja naisilla estrogeenille. Lisäk-

si opioidit heikentävät aivolisäkkeen kykyä reagoida
kortikoliberiiniin ja vaikuttavat suoraan lisämunuaiskuoren toimintaan heikentäen sen hormonituotantoa.
Hypogonadismi aiheuttaa seksuaalisen halukkuuden vähenemistä, hedelmällisyyden laskua sekä miehillä erektiohäiriöitä ja naisilla kuukautiskierron häiriöitä (Brennan 2013). Erektiohäiriöiden syynä voi olla
myös opioidien antikolinergiset vaikutukset. Potilaita tulisi seurata mahdollisen hypogonadismin kehittymisen vuoksi, mikäli potilas käyttää opioidia annoksella, joka vastaa yli 100 milligrammaa morfiinia

Taulukko 2. Yleisimmät seksuaalisuuteen haitallisesti keskushermoston kautta vaikuttavat lääkkeet.

Lääkeaineet

Vaikutus seksuaalitoimintoihin

Hoitokeino

Masennuslääkkeet

SSRI-lääkkeet

Haluttomuus, erektio
häiriöt, orgasmivaikeudet, siemensyöksyn
estyminen

Valitaan mieluummin
NA- ja DA-aktiivisuutta
lisäävä masennuslääke

Psykoosilääkkeet

Haloperidoli,
risperidoni,paliperidoni,
amisulpridi

Haluttomuus, erektiohäiriöt, orgasmivaikeudet,
hedelmällisyyden lasku

Litium

Haluttomuus,
erektiohäiriöt

Annosmuutos ja/tai
aripipratsoli lisälääkkeeksi vähentämään
prolaktiinitason nousua

Fenobarbitaali,
fenytoiini, karbamatsepiini, valproaatti

Haluttomuus, erektio
häiriöt, hedelmällisyyden
lasku

Topiramaatti

Erektiohäiriöt,
orgasmivaikeudet

pregabaliini,
gabapentiini

Haluttomuus, erektiohäiriöt, orgasmivaikeudet

Opioidit

Vahvat opioidit,
metadonikorvaushoito

Haluttomuus, erektio
häiriöt, hedelmällisyyden
lasku

Vältetään hypogonadismin kehittymistä seurannalla

Parkinsonin taudin
lääkkeet

Dopamiiniagonistit,
levodopa

Hyperseksuaalisuus

Vältetään näiden
yhteiskäyttöä

Epilepsialääkkeet
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Okskarbatsepiini,
lamotrigiini ja levetirasetaami saattavat parantaa
seksuaalista toimintaa

vuorokaudessa. Hypogonadismin aiheuttajana voi olla opioidin lisäksi monet muut tekijät, kuten kivun
patofysiologia tai potilaan korkea ikä. Syynä voi olla
myös opioidin aiheuttama uniapnea, minkä on todettu olevan yhteydessä hypogonadismiin.
Parkinsonin taudin lääkkeet
Tuore meta-analyysi osoittaa, että lääkehoitoa saavilla Parkinsonin taudin potilailla on merkittävä riski sairastua impulssikontrollihäiriöihin (Molde ym.
2018). Tällaisia häiriöitä ovat muun muassa hyperseksuaalisuus, osteluhimo, pelihimo ja ahmimishäiriö (Joutsa ja Kaasinen 2013).
Hyperseksuaalisuutta esiintyy enemmän Parkinsonin tautia sairastavilla miehillä kuin naisilla, ja se näyttäisi liittyvän merkittävämmin dopamiiniagonistien
käyttöön (Joutsa ja Kaasinen 2013, Bhattacharjee 2018).
Dopaminergisillä hermoradoilla aivojen nigrostriataalisessa, mesokortikaalisessa ja mesolimbisessä järjestelmässä on keskeinen rooli impulssikontrollihäiriöiden taustalla. Levodopa ja dopamiinireseptoriagonistit
voivat aiheuttaa hyperseksuaalisuutta stimuloimalla
dopamiinireseptoreja, ja etenkin näiden lääkkeiden
yhteiskäyttö lisää riskiä. Dopamiinireseptoriagonistit vaikuttavat aivoissa ensisijaisesti D3-reseptoreihin,
joita on runsaasti limbisessä järjestelmässä. Levodopa
vaikuttaa enimmäkseen D1- ja D2-reseptoreihin, joita on runsaasti häntätumakkeen ja aivokuorukan alueilla. Näillä alueilla ei ole niin merkittävää vaikutusta
impulssikontrolliin kuin limbisellä järjestelmällä. Tämän vuoksi levodopalla riski impulssikontrollihäiriöille on luultavasti pienempi kuin dopamiinireseptoriagonisteja käytettäessä. Pitkävaikutteisilla dopamiinireseptoagonisteilla on raportoitu olevan pienempi
riski impulssikontrollihäiriöihin kuin lyhytvaikutteisilla valmisteilla.

POHDINTA
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Seksuaalisuuteen kohdistuvat haittavaikutukset
ovat yleisiä monille keskushermostoon vaikuttaville
lääkkeille. Psyykenlääkkeistä serotoniiniselektiiviset
masennuslääkkeet ja prolaktiinitasoja nostavat antipsykootit aiheuttavat erilaisia seksuaalitoimintojen
häiriöitä. Pitkäaikainen opioidihoito voi johtaa hypogonadismiin, ja maksaentsyymejä indusoivat epilepsialääkkeet hormonaalisiin muutoksiin. Parkinsonin taudin lääkkeet puolestaan voivat johtaa yliseksuaalisuuteen.
Seksuaalisuus on osa ihmisen hyvinvointia, ja sen
merkitys yksilölle voi vaihdella paljonkin. Myös lääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat ja niiden koke© Suomen Farmasialiitto ry

minen ovat yksilöllisiä (Vuola 2011, Väisälä 2011). Jos
haittavaikutus on annosriippuvainen, ongelma voi
korjaantua lääkkeen annostusta tai ottoajankohtaa
muuttamalla. Mikäli lääkitystä ei voida muuttaa, tulisi ratkaisuvaihtoehtoja pohtia yhdessä potilaan kanssa. Seksuaalihaittoja korjaavista lisälääkkeistä, kuten
erektiolääkkeistä ja erilaisista apuvälineistä voi olla
hyötyä. On tärkeää, että potilas voi toteuttaa itseään
seksuaalisesti myös lääkehoidon aikana.
Pitkäaikaista lääkehoitoa suunniteltaessa tulee
ottaa huomioon myös potilaan seksuaaliset tarpeet
ja lääkityksen mahdolliset vaikutukset niihin (Vuola 2011, Montejo ym. 2015). Seksuaaliset haitat ovat
usein epäspesifisiä, mikä hankaloittaa lääkehaitan
tunnistamista. Lääkehaitta on joskus vaikea erottaa
sairauden aiheuttamista vaikutuksista. Epäselvissä
tilanteissa apteekin henkilökunta voi rohkaista asiakasta ottamaan yhteyttä lääkäriin. Perusteellinen
keskustelu aiheesta lääkärin kanssa auttaa hahmottamaan tilannetta ja sen syitä paremmin. Tarvittaessa lääkäri voi ohjata potilaan seksuaaliterapiaan. Joka
tapauksessa seksuaalisia toimintahäiriöitä kannattaa
hoitaa, sillä tyytyväisyys omaan seksuaalisuuteen on
yhteydessä hyvään terveyteen (Mattila ja Lönnqvist
2017, Kingsberg ym. 2015, Clayton ym. 2018). Seksuaalitoiminnan häiriön taustalla voi olla myös psyykkinen tai somaattinen sairaus. Tämän vuoksi diagnoosin saaminen ja häiriön hoito on tärkeää, esimerkiksi erektiohäiriö voi olla merkki sydän- ja verisuonisairaudesta.
Seksuaalinen hyvinvointi edistää terveyttä, joten
myös terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla
osaamista aiheesta (Väisälä 2011). Seksuaalisuuteen
liittyviä ongelmia pidetään tabuina, ja niitä voi olla
vaikea ottaa puheeksi, sillä ne koetaan usein hyvin intiimeiksi ja häpeällisiksikin aiheiksi. Apteekissa asiak
kaan voi olla helpompaa keskustella asiasta, jos farmaseutti ottaa asian puheeksi. Asiakas ei myöskään
välttämättä aina ole tietoinen lääkkeen mahdollisista vaikutuksista seksuaalisuuteen, eikä siten osaa itse yhdistää ongelmaa lääkkeeseen. Terveysportissa
Duodecim lääketietokannan Seksi ja lääke -osio on
hyödyllinen apuväline neuvonnan tueksi myös farmasian ammattilaisille. Seksuaalilääketiedettä sekä
seksuaalisuudesta puhumisen harjoittelua voisi hyvin
sisällyttää myös apteekin farmaseuttisen henkilökunnan koulutukseen. Lisääntynyt tietoisuus lääkkeiden
haitallisista vaikutuksista seksuaalisuuteen mahdollistaa räätälöidyn lääkehoidon sekä laadukkaan lääkeinformaation potilaan ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.
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Sexual dysfunction is a common adverse effect of
many drugs. The most common drug-related sexual dysfunctions are a lack of sexual desire, sexual
arousal disorder, orgasmic disorder and hypersexuality. Sexuality is affected of psychological, social, cultural and emotional factors. It is believed that the balance between excitatory and inhibitory neuromodulatory processes underlies the specificity of sexual responsiveness. This review describes common sexual
dysfunctions for central nervous system drugs and
considers possible mechanisms responsible for these
adverse effects.
Drugs can affect sexuality through multiple mechanisms. Sexual side-effects of psychotropic drugs are
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psychotics. Long-term opioid treatment can lead to
hypogonadism and hepatic enzyme inducing antiepileptic drugs to hormonal disturbances. Dopamine
agonists for Parkinson’s disease have been linked with
hypersexuality.
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should be aware of sexual dysfunction and be willing to provide medicines information about potential
sexual side-effects of medication. It is important to
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respect both efficacy and tolerability. Patient education on the sexual side-effect profiles of central nervous system drugs is critical for medication adherence.
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Täysjyväviljan fytokemikaalit
– ruokaprosessoinnin ja suolistomikrobimetabolian vaikutus
metabolomiikkaa hyödyntäen
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Johdanto: Täysjyväviljojen kulutuksen määrä on yhdistetty kuolleisuuden ja merkittävien kroonisten sairauksien vähentyneeseen riskiin. Suojaavan vaikutuksen taustalla on arveltu olevan täysjyvän sisältämä ravintokuitu sekä laaja joukko fytokemikaaleja, kasvien sekundäärimetaboliitteja, joilla on useita mahdollisia
terveysvaikutuksia. Fytokemikaalien vaikutusmekanismit sairauksien ehkäisyssä ovat suurelta osin tuntemattomia, mutta ne ovat luonteeltaan additiivisia ja synergistisiä, eli yhdisteet on saatava elimistöön yhtäaikaisesti ruoan mukana havaitun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Ennen kuin fytokemikaalit voivat saavuttaa
kohteensa elimistössä, niiden on vapauduttava kuitumatriisista pääasiassa ruokaprosessoinnin ja suoliston
mikrobifermentaation seurauksena. Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää entsymaattisen bioprosessoinnin,
raskituksen (taikinajuurimenetelmän) ja in vitro -suolistomikrobifermentaation vaikutus täysjyvävehnän ja
-rukiin metaboliittiprofiiliin. Erityisesti työssä päädyttiin tutkimaan kahta täysjyväviljojen terveysvaikutusten kannalta keskeistä fytokemikaaliryhmää, betaiineja ja fenolihappoja.
Aineistot ja menetelmät: Tutkimusta varten valmistettiin ruis- ja vehnäleipiä erilaisin menetelmin, kuten
taikinajuurta käyttäen. Osa leivistä prosessoitiin in vitro -mallilla, joka jäljittelee ihmisen ruoansulatuskanavaa aina pureskeluvaiheesta suolistomikrobifermentaatioon. Lisäksi tutkittiin ruis- ja vehnäleseen vaikutusta hiirten suolistomikrobiston koostumukseen. Pääasiallisena tutkimusmetodina näytteiden analysoinnissa
käytettiin nestekromatografiaa ja massaspektrometriaa hyödyntävää metabolomiikkaa.

Tutkija, FaT
Itä-Suomen yliopisto
ville.m.koistinen@uef.fi
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Tulokset: Tutkimuksessa havaittiin taikinajuuren käytön vaikuttavan merkittävästi etenkin ruisleivän sisältämiin fytokemikaaleihin ja muihin bioaktiivisiin yhdisteisiin, kuten haaraketjuisiin aminohappoihin. Useita
uusia fytokemikaaleja, kuten aminohappojen betaiinijohdannaisia, havaittiin viljoista ensimmäistä kertaa.
Lisäksi tutkimus antoi lisänäyttöä siitä, miten lesepitoinen ruokavalio vaikuttaa suolistomikrobiston koostumukseen hiirillä lisäten sellaisten mikrobien määriä, jotka on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty hyödyllisiin
terveysvaikutuksiin. Lisäksi mikrobien havaittiin tuottavan betaiinijohdannaisia, joiden lähde oli todennäköisesti ravinnon sisältämä glysiinibetaiini. Entsymaattinen bioprosessointi lisäsi merkittävästi vapaiden fenolihappojen määrää leivissä ja vaikutti lisäksi muiden fytokemikaalien määriin, mutta suolistomikrobiston
tuottamiin metaboliitteihin bioprosessoinnilla ei ollut merkittävää vaikutusta.
Johtopäätökset: Ruokaprosessoinnilla ja etenkin mikrobimetabolialla vaikuttaa olevan tärkeä rooli täysjyvien fytokemikaalien biosaatavuudessa. Metabolomiikan avulla on mahdollista tunnistaa yksittäisiä täysjyvästä
peräisin olevia metaboliitteja. Yksi metaboliiteista on 5-aminovaleriaanahappobetaiini, jonka on aiemmissa
tutkimuksissa havaittu vähentävän sydänsolujen hapentarvetta iskemiassa. Tutkimuksen löydökset kannustavat jatkotutkimuksiin, joissa tiettyjä metaboliitteja tutkittaisiin kohdennetusti vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Tutkimus korostaa ruokaprosessoinnin potentiaalia terveyttä edistävien funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisessä ja suolistomikrobiston merkitystä terveysvaikutusten välittäjänä.
Avainsanat: aineenvaihduntatuotteet, bioaktiiviset yhdisteet, fermentointi, massaspektrometria,
nestekromatografia, ruis, suolistomikrobisto, täysjyväjauhot
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JOHDANTO

Jyvät ovat eräiden ruoholajien (Poaceae-heimo) tuottamia pähkylämäisiä hedelmiä. Monet niistä, kuten
vehnä, maissi ja riisi, ovat merkittäviä ravinnonlähteitä, ja jyvien arvellaan kattavan yli puolet ihmiskunnan ravinnosta saamasta energiamäärästä. Pohjois- ja
Itä-Euroopassa vehnä ja ruis ovat tärkeimmät leivän
valmistukseen käytettävät viljalajit. Ruis on peräisin
nykyisen Turkin itäosasta, jossa se ilmaantui ensin
rikkakasvina aiemmin viljeltyjen viljojen joukkoon ja
levisi ihmisten mukana pohjoisemmaksi paremman
talvenkestävyytensä ansiosta. Ruis saapui jo yli 4 000
vuotta sitten Suomeen, jossa se mahdollisesti vihdoin
kehittyi ruokaviljaksi. Suomalaisia rukiinjyviä vietiin
kauppareittien ja muuttoliikkeen myötä 1000-luvulta jaa. ensin Itämeren alueelle ja 1600-luvulta lähtien
aina Pohjois-Amerikkaan asti (Schlegel 2013). Rukiilla on Suomessa erityisen tärkeä asema kulttuurisesti
ja ravitsemuksellisesti, mistä kertoo ruisleivän valinta maan kansallisruoaksi vuonna 2017 ja se, että ruis
on suomalaisten merkittävin ravintokuidun lähde.
Täysjyvä sisältää kaikki jyvän osat (jauhoydin, alkio ja lese) niiden alkuperäisessä suhteessa. Epidemiologisissa tutkimuksissa täysjyvien käytön on havaittu alentavan kokonaiskuolleisuuden ja useiden
sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, aivoinfarktin, tyypin 2 diabeteksen ja kolorektaalisyövän riskiä
(Aune ym. 2013, Chen ym. 2016, Schwingshackl ym.
2017). Lisäksi rukiilla on havaittu itsenäinen terveysvaikutus, niin sanottu ruistekijä. Se ilmenee alentuneena insuliinivasteena täysjyvävehnään verrattuna,
vaikka molemmat saavat aikaan vastaavan verensokerin nousun. Tämän seurauksena verensokeri laskee
hitaammin, mikä pitkittää kylläisyyden tunnetta ja
vähentää tulehdusmarkkereiden määrää elimistössä.
Ruistekijän syytä ei toistaiseksi tunneta.
Täysjyvä on runsas ravintokuidun, mineraalien ja
hivenaineiden lähde. Lisäksi se sisältää laajan joukon
fytokemikaaleja, kasvien sekundäärimetaboliitteja,
jotka kasveilla toimivat muun muassa pigmentteinä ja puolustuskemikaaleina. Ihmiselimistöön päätyessään ne eivät toimi ravintoaineina, vaan sen sijaan monet niistä saavat aikaan fysiologisen vasteen.
Tärkeimpiä in vitro -tutkimuksissa havaittuja fytokemikaalien vaikutuksia ovat vapaiden radikaalien
muodostumista ja oksidatiivista stressiä estävät antioksidatiiviset mekanismit; lisäksi ne voivat säädellä solujen erilaistumista, lisääntymistä ja apoptoosia,
geenien ilmentymistä sekä entsyymien aktiivisuustasoa. Täysjyvien sisältämiä fytokemikaaliryhmiä ovat
muun muassa alkyyliresorsinolit, bentsoksatsinoidit,
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betaiinit, fenolihapot, flavonoidit, kasvisterolit ja lignaanit. Näiden yhdisteiden tarkkaa vaikutusmekanismia elimistössä ei ole kyetty varmistamaan, mutta
vaikutus on luonteeltaan synergistinen ja additiivinen, eli yksittäisellä yhdisteellä fysiologista vastetta ei
välttämättä havaita (Liu 2003). Monet fytokemikaalit
muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan lääkeainemolekyylejä, ja joistakin, kuten salisyylihaposta, on
johdettu edelleen käytössä olevia lääkeaineita. Tästä
syystä fytokemikaalien tutkimuksella on merkitystä
sekä ravitsemustieteessä että lääkekehityksessä.
Ennen imeytymistään verenkiertoon fytokemikaalit altistuvat metabolisille muutoksille. Taikinajuuri,
joka on ruisleivän pääasiallinen leivontamenetelmä,
sisältää maitohappobakteereita, jotka voivat muokata fytokemikaalien rakennetta jo leivässä. Suuri osa
metaboliasta tapahtuu kuitenkin paksusuolessa, jonne fytokemikaalit pääsevät liukenemattomaan kuituun sitoutuneina. Suolistomikrobien entsyymit vapauttavat fytokemikaalit kuitumatriisista, ja muokkaavat niitä helpommin imeytyvään muotoon sekä
mahdollisesti myös lisäävät niiden bioaktiivisuutta.
Samaan aikaan kuitupitoinen ruokavalio muokkaa
suolistomikrobiston koostumusta suosimalla hyödyllisiä mikrobeja, kuten Lactobacillus ja Bifidobacterium.
Fytokemikaaleja ja muita metaboliitteja voidaan
tutkia metabolomiikalla, jonka avulla näitä pienikokoisia yhdisteitä analysoidaan laaja-alaisesti esimerkiksi verenkierrosta, yksittäisestä solusta tai koko
organismista, kuten kasvista. Kohdentamattoman
metaboliittiprofiloinnin avulla on mahdollista tunnistaa metaboliitit, joiden tasot ovat muuttuneet esimerkiksi intervention seurauksena. Analyysimenetelmänä käytetään tavallisesti massaspektrometriaa
tai NMR:ää.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin ruokaprosessoinnin ja suolistomikrobifermentaation vaikutusta täysjyväviljojen fytokemikaaleihin leivässä, ihmisen suolimallissa ja kahdessa eri hiirimallissa (Kuva 1). Lisäksi
tavoitteena oli tutkia lesettä sisältävän ruokavalion
vaikutusta hiirten suolistomikrobiston koostumukseen sekä leseestä peräisin olevia mikrobimetaboliitteja.

AINEISTOT JA MENETELMÄT

Näytteet
Tutkimusta varten valmistettiin VTT:llä vehnä- ja
ruisleipiä, kuten bioprosessoitua ruislesettä sisältävää vaaleaa vehnäleipää sekä taikinajuurella ja ilman
valmistettua täysjyväruisleipää. Taikinajuurella valmistettuihin leipiin käytettiin tavallista leivontahii380
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vaa (Candida milleri) ja kahta tyypillistä maitohappobakteerikantaa: Lactobacillus brevis ja Lactobacillus plantarum. Osa leivistä kävi läpi in vitro -suolimallin (Aura 2005) mikrobimetabolian selvittämiseksi:
mallissa simuloitiin ihmisen ruoansulatuselimistön
eri osia jauhamalla näytteet ja muun muassa lisäämällä niihin ensin syljen ja sitten haiman entsyymejä. Ohutsuolimallin läpikäyneet näytteet siirrettiin
anaerobiseen paksusuolimalliin, jonka suolistobakteeristo inkuboitiin usealta vapaaehtoiselta peräisin
olevalla fekaalisuspensiolla. Lisäksi lesettä annettiin
C57BL/6J-hiirille ja näytteet otettiin suolen sisällöstä
mikrobikoostumuksen määrittämiseksi. Sen selvittämiseksi, mitkä elimistöön päätyneet yhdisteet ovat
peräisin suolistomikrobeista, vertailtiin lisäksi kudosnäytteitä tavanomaisilta ja mikrobittomilta (germfree) C57BL/6NTac-hiiriltä.
LC–MS-analyysi ja 16S-rRNA-sekvensointi
Analyysia varten jyvä-, suolensisältö- ja kudosnäytteet ensin tarvittaessa homogenisoitiin. Metaboliittien uuttoa ja proteiinien saostumista varten näytteisiin lisättiin metanolia (80–90 % v/v) suhteessa
300–500 µl 100 mg:aa näytettä kohti. Näyteputket
vorteksoitiin ja sentrifugoitiin (tavallisesti 13 000
rpm, 10 min). Supernatantti (kirkas liuos) kerättiin,
suodatettiin ja siirrettiin lasivialeihin analyysia varten. Nestekromatografia suoritettiin UPLC:llä (Agilent Technologies 1290) käyttämällä käänteisfaasija/tai HILIC-kolonnia ja gradienttieluutiota. Massaspektrometrometriaan käytettiin QTOF-instrumenttia (Agilent Technologies 6540), joka mittaa ionien
massa-varaussuhteen niiden sähkökentässä saavuttaman nopeuden perusteella. Metaboliittien tunnistusta varten ionit fragmentoitiin törmäyskammiossa, ja
sen tuloksena saatua MS/MS-spektriä verrattiin standardikirjastoon sekä julkisesti saatavilla oleviin tietokantoihin, kuten METLIN:iin. Hiirten suolistomikrobiston koostumus suvun tarkkuudella selvitettiin
sekvensoimalla mikrobien 16S-ribosomaalinen RNA.
Data-analyysi
Massaspektrometrin tuottama raakadata prosessoitiin tutkimuksen alkuvaiheessa laitteenvalmistajan
ohjelmistolla,ja myöhemmin siirryttiin käyttämään
vapaan lähdekoodin MS-DIAL:ia (Tsugawa ym. 2015).
Raakadatan normalisoinnin jälkeen metaboliitti-ionien tuottamat kromatografiset piikit kerättiin ja linjattiin näytteiden välillä. Kohdentamattoman lähestymistavan takia metaboliittien pitoisuuksia ei määritetty kvantitatiivisesti, vaan niiden suhteelliset tasot
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laskettiin havaittujen ionien lukumäärän perusteella.
Useita tilastollisia malleja hyödynnettiin analyysissa.
Pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla moniulotteinen data redusoitiin kahteen pääkomponenttiin, jolloin kunkin näytteen metaboliittiprofiilin suhteellisia eroja voitiin tarkastella kaksiulotteisessa kuvassa.
Tilastollisena menetelmänä metabolomiikkadatalle
käytettiin lähinnä yksisuuntaista varianssianalyysia,
jolle tehtiin monimuuttujakorjaus tilastollisten testien suuren lukumäärän takia. Bakteeridatalle käytettiin ei-parametrisiä testejä (Kruskalin–Wallisin testi
ja Mannin–Whitneyn U-testi), jotka eivät vaadi normaalijakaumaa.

TULOKSET

Ensimmäisen osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää entsymaattisen bioprosessoinnin vaikutusta fytokemikaaleihin ruisleseessä, jota oli lisätty vaaleaan
vehnäleipään. Vertailussa oli mukana lisäksi vaalea
vehnäleipä, johon oli lisätty prosessoimatonta ruislesettä, tavanomainen vaalea vehnäleipä ja taikinajuurella leivottu täysjyväruisleipä. Bioprosessointi
sai aikaan fytokemikaalien määrissä muutoksia, jotka poikkesivat selvästi taikinajuuren vaikutuksista.
Odotetusti entsyymit vapauttivat runsaasti fenolihappoja imeytyvään muotoon, ja esimerkiksi vapaan
ferulahapon määrä leivässä oli yli satakertainen prosessoimattomaan leseleipään verrattuna. Lisäksi
useiden bentsoksatsinoidien ja flavonoidien aglykonien (yhdiste ilman sokeriosaa) ja monoglykosidien
määrä lisääntyi, mikä viittaa siihen, että prosessointi vapautti sokeriosia kyseisistä yhdisteistä. Osa löydetyistä metaboliiteista raportoitiin rukiista ensimmäistä kertaa, kuten DIM2BOA (bentsoksatsinoidi),
3,4,5-trimetoksikanelihappo (fenolihappo) ja etyylip-kumaraatti (fenolihapon esteri).
Tutkimuksen toisessa osassa syvennyttiin taikinajuuressa tapahtuvan bakteerifermentaation vaikutuksiin rukiin ja vehnän sisältämissä fytokemikaaleissa ja muissa yhdisteissä. Kohdentamattomalla
LC–MS-metaboliittiprofiloinnilla tutkittiin näytteitä muun muassa taikinajuurella tai pelkällä hiivalla leivotuista täysjyväruis- ja vehnäleivistä. Taikinan
hapatusprosessi aiheutti rukiissa selkeän muutoksen
kokonaismetaboliittiprofiiliin: 711 havaittua signaalia olivat tasoltaan vähintään kaksinkertaisia hiivalla
leivottuun ruisleipään verrattuna (p < 0.01), ja näistä
signaaleista oli mahdollista tunnistaa 110 metaboliittia. Näiden metaboliittien joukossa oli muun muassa
fenolihappojen mikrobimetaboliitteja, haaraketjuisia
aminohappoja (BCAA), aminohappojen metaboliit382

© Suomen Farmasialiitto ry

teja ja haaraketjuisia aminohappoja sisältäviä pieniä
peptidejä. Osa signaaleista oli myös merkittävästi alhaisempia hapatetussa leivässä (352 signaalia, joista
69 tunnistettua metaboliittia, kuten muuttumattomia fenolihappoja). Vehnässä muutos oli selvästi vähäisempi: tunnistettuja eroavaisia metaboliitteja oli
noin kaksi kertaa vähemmän kuin rukiissa, ja tasoltaan kasvaneista metaboliiteista valtaosa oli samoja
kuin rukiissakin.
Kolmas tutkimuksen osa tutki entsymaattisen
bioprosessoinnin vaikutusta fenolihappojen suolistomikrobimetaboliaan, jota tutkittiin in vitro -suolimallilla ja kahdella massaspektrometriaan pohjautuvalla menetelmällä (GC×GC–TOF-MS ja UPLC–
QTOF–MS). Aikaisemmista vehnällä suoritetuista
tutkimuksista poiketen bioprosessointi ei merkittävästi lisännyt fenolihappojen mikrobimetaboliitteja siitä huolimatta, että bioprosessoinnin seurauksena enemmän vapaita fenolihappoja oli mikrobien
saatavilla. Tulosten pohjalta diferulahappojen metaboliareitteihin ehdotettiin uusia yhdisteitä, kuten
p-kumarihappo, vaniljahappo, 3-(4-hydroksifenyyli)propionihappo, 4-hydroksifenyylietikkahappo ja
4-metyylikatekoli.
Neljännessä osatutkimuksessa määritettiin lesepitoisen ruokavalion vaikutus suolistomikrobiston
koostumukseen C57BL/6J-hiirillä. Lisäksi tutkittiin
normaaleja ja mikrobittomia C57BL/6NTac-hiiriä
vertaamalla, tuottavatko suolistomikrobit betaiinimetaboliitteja ruokavalion seurauksena, kuten aiemmissa tutkimuksissa on oletettu (Pekkinen ym. 2015).
Useiden betaiinien, paitsi glysiinibetaiinin, tasot nousivat paksusuolen sisällössä niillä C57BL/6J-hiirillä,
jotka olivat lesepitoisella ruokavaliolla. Sama ilmiö
havaittiin myös C57BL/6NTac-hiirillä: mikrobittomilla hiirillä kudosten glysiinibetaiinitasot olivat samat kuin tavallisilla hiirillä, mutta useiden muiden
betaiinien (esim. 5-aminovaleriaanahappobetaiini)
kohdalla tasot olivat selvästi tavallisia hiiriä alemmat.
Ihmisen suoliston in vitro -mallissa glysiinibetaiinin
taso romahti fermentaation aikana, kun taas muiden
betaiinien tuotanto säilyi koko 24 tunnin fermentaation ajan. Lesepitoinen ruokavalio muutti suolistomikrobiston koostumusta C57BL/6J-hiirillä siten, että bakteerisuvuista mm. Akkermansia, Bifidobacterium, Lactobacillus ja Parasutterella olivat runsastuneet
lesedieetillä olleilla hiirillä. Mikrobiston alfadiversiteettiä (monimuotoisuutta) mitattiin myös eri dieeteillä olleista hiiristä, ja yllättäen vehnän aleuronia
(leseen sisin kerros) saaneilla hiirillä alfadiversiteetti
oli matalampi kuin ruislese- tai kontrollidieettiryh© Suomen Farmasialiitto ry

millä. Ruislese ei myöskään lisännyt mikrobiston monimuotoisuutta kontrolliryhmiin verrattuna.

POHDINTA

Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten perusteella leseen entsymaattinen bioprosessointi vapauttaa
täysjyvän fytokemikaaleja, etenkin fenolihappoja,
paremmin imeytyvään muotoon. Bioprosessointia
voitaisiin siten hyödyntää funktionaalisten elintarvikkeiden kehityksessä, kuten vaalean vehnäleivän
ravintoarvon lisäämisessä. On kuitenkin huomattava, että bioprosessoidun leseen vapauttamat yhdisteet pääsevät suurelta osin imeytymään jo ohutsuolessa, jolloin ne eivät päädy paksusuolen mikrobiston
muokattavaksi. Mikrobimetabolialla tiedetään olevan
merkitystä fytokemikaalien terveysvaikutusten välittämisessä elimistöön, joten tältä osin tutkimuksen
tulokset ovat ristiriitaisia.
Taikinan hapatuksella on entsymaattista bioprosessointia laajempi vaikutus leivän yhdisteprofiiliin.
Tämä johtuu todennäköisesti bakteerien monipuolisemmasta entsyymivalikoimasta verrattuna bioprosessoinnin rajattuun määrään lähinnä hydrolyyttisiä
entsyymejä. Lisäksi rukiissa vaikutus ilmenee voimakkaampana kuin vehnässä, mikä puolestaan on seurausta ruisjuuressa tyypillisesti käytetystä pidemmästä fermentaatioajasta ja korkeammasta lämpötilasta.
Hapatuksessa syntyneet fenolihappometaboliitit ovat
osittain samoja kuin paksusuolen mikrobien tuottamat metaboliitit, mikä voi lisätä mikrobimetaboliittien päätymistä verenkiertoon jo ohutsuolesta. Haaraketjuiset aminohapot (isoleusiini, leusiini ja valiini) ja
useat niitä sisältävät pienet peptidit ovat yksi keskeinen metaboliittiryhmä, jonka määrä oli merkittävästi
suurempi hapatetussa ruisleivässä. Ravinnosta saadut
haaraketjuiset aminohapot muun muassa aktivoivat
mTORC1-signaalinvälityksen luurankolihaksissa, mikä puolestaan inhiboi insuliinin signaalinvälitysreittejä (Lynch ja Adams 2014). Tämä voisi osaltaan selittää
rukiin aikaansaaman matalamman insuliinivasteen
verrattuna täysjyvävehnäleipään, joka tavallisesti on
leivottu käyttämällä ainoastaan hiivaa. Mekanistisia
jatkotutkimuksia sekä kliinisiä tutkimuksia, joissa
on käytetty myös hapanjuurella valmistettua täysjyvävehnäleipää, tarvitaan kuitenkin selvittämään, mikä on taikinajuuressa syntyvien fenolihappojen mikrobimetaboliittien ja haaraketjuisten aminohappojen
merkitys rukiin terveysvaikutuksien kannalta.
Vehnäleseen entsymaattinen bioprosessointi on
aiemmissa tutkimuksissa lisännyt merkittävästi fenolihappojen mikrobimetaboliaa (Mateo Anson ym.
383
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2009). Tässä tutkimuksessa rukiin bioprosessointi ei
kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä eroja metaboliaan. Ruisleseen rakenne poikkeaa vehnäleseestä, joten
se voi esimerkiksi luovuttaa fenolihappoja mikrobien
käyttöön niin, että metabolia saturoituu riippumatta
siitä, onko lese käynyt läpi prosessointia. Bioprosessoinnilla ei siis välttämättä ole merkitystä niille rukiin terveysvaikutuksille, jotka mahdollisesti välittyvät suolistomikrobien kautta. Kahden analyyttisen
menetelmän yhdistäminen tutkimuksessa osoittautui käyttökelpoiseksi mahdollisimman laajan metaboliittiskaalan havaitsemisessa, ja se mahdollisti myös
sellaisten metaboliittien tunnistamisen, joiden ei ole
aiemmin havaittu olevan kytköksissä rukiin syöntiin.
Kahdella hiirimallilla sekä in vitro -suolimallilla
tehtyjen kokeiden ja leipänäytteiden analyysin perusteella tietyt hiiri- ja ihmisnäytteistä löytyneet betaiinit, kuten 5-aminovaleriaanahappobetaiini, alaniinibetaiini ja valiinibetaiini, ovat pääasiassa suolistomikrobien tuottamia metaboliitteja (Kuva 2). Yhdisteiden todennäköisin prekursori tulosten perusteella

on glysiinibetaiini, jota on runsaasti täysjyväviljassa
ja joka voi toimia metyyliryhmän luovuttajana muiden betaiinien metaboliassa. Olemme aiemmin tutkineet 5-aminovaleriaanahappobetaiinin kerääntymistä metabolisesti aktiivisiin kudoksiin, kuten sydänlihakseen ja havainneet, että yhdistettä kuljetetaan aktiivisesti sydänsoluihin ja mitokondrioihin,
joissa se vähentää rasvahappojen hapettumista ja sitä
kautta sydänsolujen hapentarvetta iskeemisissä olosuhteissa (Kärkkäinen ym. 2018). Mekanismi on todennäköisesti sama kuin kemialliselta rakenteeltaan
hyvin samankaltaisella meldoniumilla eli mildronaatilla, jota on käytetty lääkkeenä sepelvaltimotaudin
hoidossa lähinnä Itä-Euroopassa ja jopa dopingaineena sen mahdollisten suorituskykyä parantavien ominaisuuksiensa vuoksi. Sen lisäksi, että bakteerit tuottavat leseen sisältämistä yhdisteistä uudenlaisia metaboliitteja, vaikuttaa lesepitoinen ruokavalio myös
suolistobakteeriston koostumukseen lisäten sellaisten bakteerien määrää, joilla on aiemmin havaittu lähinnä suotuisia vaikutuksia terveyteen ja vastaavas-
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ti vähentäen potentiaalisesti haitallisten bakteerien
määrää. Esimerkiksi Akkermansia-suvun bakteerit on
yhdistetty matalaan paastoverensokeriin ja plasman
triglyseridipitoisuuteen. Tulokset bakteerien hyödyllisyydestä ovat kuitenkin osin ristiriitaisia, ja yksittäisten bakteerien vaikutukset riippuvat myös koko
mikrobiyhteisön koostumuksesta.
Tulosten tulkinnassa on tiettyjä kohdentamattomalle metaboliittiprofiloinnille tyypillisiä rajoitteita: kasviyhdisteistä vasta suhteellisen pieni osa on
karakterisoitu massaspektrometrialla, minkä takia
suuri osa metaboliiteista jää toistaiseksi tunnistamatta; lisäksi tunnistettujenkin metaboliittien merkitys
tai alkuperä on epäsuorien todisteiden varassa, mikä
väistämättä vaatii kohdennettuja lisätutkimuksia esimerkiksi vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Toisaalta metabolomiikkatutkimuksella onkin usein arvoa juuri uusien tutkimushypoteesien luomisessa.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Taikinajuuri antaa ruisleivälle sen tyypillisen voimakkaan maun ja parantaa lisäksi leivän rakennetta ja säilyvyyttä. Tässä tutkimuksessa taikinajuuren
käyttö kuitenkin myös lisäsi useiden bioaktiivisten
yhdisteiden määrää lopputuotteessa, mikä voi selittää osan ruisleivän terveysvaikutuksista verrattuna
pelkällä hiivalla fermentoituihin täysjyvätuotteisiin.
Tämä perinteinen leivontamenetelmä on viime aikoina nostanut suosiotaan, ja tutkimus antaa lisäperusteita taikinajuuren käytölle. Kliinisiä kokeita kuitenkin tarvitaan osoittamaan pitävästi ruisjuuren ja
terveysvaikutusten yhteys. Betaiinit osoittautuivat
tutkimuksessa uudeksi mikrobimetaboliittiryhmäksi, joka voi osaltaan olla vastuussa täysjyvien terveysvaikutuksista ja vahvistaa suolistomikrobien tärkeää
roolia terveysvaikutusten välittämisessä elimistöön.
Isotooppileimattuja standardeja käyttämällä voitaisiin myöhemmissä kohdennetuissa tutkimuksissa
määrittää betaiinien metaboliareitit ja lisäksi määrittää mikrobiston selektiivisyys metaboliassa.
Vaikka ruis sisältää joukon farmakologisestikin
kiinnostavia yhdisteitä, jotka ovat vähintään osavastuussa täysjyvän terveyshyödyistä, on niiden vaikutusmekanismien selvitystyö vasta aluillaan. Ruisleipää siten tuskin tullaan määräämään reseptillä ainakaan lähitulevaisuudessa. Fytokemikaalien terveysvaikutusten syvemmällä tuntemisella olisi merkitystä
kasvipainotteisen ruokavalion edistämisessä, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehityksessä ja mahdollisesti lääkekehityksessäkin uusien potentiaalisten
molekyylien ja vaikutuskohteiden löytymisen myötä.
© Suomen Farmasialiitto ry
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Effects of food processing and gut
microbial metabolism on whole grain
phytochemicals: a metabolomics
approach
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The PhD Thesis of MSc Ville Koistinen under clinical nutrition and food science titled ”Effects of food
processing and gut microbial metabolism on whole
grain phytochemicals: a metabolomics approach”
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Background: The consumption of whole grains is
associated with a reduced risk of all-cause mortality
and several diseases, including cardiovascular disease,
type II diabetes, and certain types of cancer. This protective effect has been attributed to the high content
of fibre in the bran section of the grain and to the
wide array of phytochemicals, plant secondary metabolites exhibiting bioactivity in the human body.
The mechanisms of action of phytochemicals in disease prevention are mostly unascertained; however,
they are likely to be additive and synergistic, i.e. the
compounds need to be ingested together for an observable physiological effect. Before phytochemicals
reach their site of action, they are released from the
fibre matrix mainly during food processing and by
gut microbiota. Simultaneously, they are exposed to
microbial metabolism, altering the structure of the
compounds entering the circulation. The aim of the
doctoral thesis was to elucidate the role of enzymatic bioprocessing, sourdough fermentation, and gut
microbial metabolism on the phytochemical profile
of rye and wheat. The study focused on the metabolism of two distinct groups of molecules, phenolic
acids and betaines.
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Materials and methods: Different types of bread,
including processed and whole-grain rye and wheat
bread with or without sourdough fermentation, and
various compartments of cereal grains, including
rye bran and wheat aleurone, were prepared for the
study. Some of the breads were exposed to an in vitro
model of the human gastrointestinal system to study
phenolic acid metabolism, and the bran sections were
fed to a C57BL/6J mouse model to study the metabolism of betaines. The main analytical method in all
sub-studies was untargeted metabolomics utilizing
liquid chromatography–mass spectrometry.
Results: Sourdough fermentation had a significant
impact on the phytochemicals and other metabolites
(e.g. branched-chain amino acids) in bread, particularly in whole-grain rye bread. Several phytochemicals, including amino acid-derived betaines, were detected from cereals for the first time. Bran-enriched
diet altered the gut microbial composition of the mice
and increased the levels of bacterial taxa previously
associated with beneficial health effects. The gut microbes also contribute to the production of betainized
compounds, most likely from glycine betaine obtained
from the diet. Enzymatic bioprocessing greatly increased the levels of free phenolic acids in breads and
altered the levels of other phytochemicals as well, but
it did not have a significant effect on the in vitro gut
microbial metabolism of phenolic acids.
Conclusion: It is becoming increasingly apparent
that food processing and particularly microbial metabolism has an important role in the bioaccessibility of phytochemicals. Metabolomics has proven itself a powerful tool in identifying compounds that
are markers of food intake or part of a novel metabolic process. One such compound identified in this
study, 5-aminovaleric acid betaine, has previously
been found to protect mouse cardiomyocytes from
ischemic conditions. The findings of this study encourage further targeted studies with labelled standards to verify the metabolic routes and to further
elucidate the mechanisms of action of whole grain
phytochemicals. The study highlights the potential
of food processing in developing health-promoting
functional foods and the importance of gut microbiota in mediating the health effects of diet.
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Johdanto: Verkkokalvolle ja sen alle kehittyvällä uudissuonituksella on merkittävä osa monissa näkökykyä
huonontavissa sairauksissa. Nämä silmäsairaudet ovat yleisiä ikääntyvillä, ja ne aiheuttavat vakavaa näkökyvyn
heikentymistä, sillä uudissuonitus vahingoittaa silmän verkkokalvon ja suonikalvon rakennetta ja normaalia
toimintaa ja siten heikentää näöntarkkuutta. Verisuonen endoteelin kasvutekijä VEGF:llä on merkittävä rooli
uudissuonituksen kehittymisessä. Silmänsisäisen geeniterapian avulla voidaan sekä luoda uudissuonituksen
eläinmalleja että hoitaa patologista uudissuonitusta.
Aineistot ja menetelmät: Terveillä hiirillä vertailtiin adeno-, adeno-associated-, lenti- ja bakulovirusvektoreita lasiaiseen annostellun geeninsiirron jälkeen. Adenovirusvektorivälitteisen Cre-geeninsiirron avulla tutkittiin verkkokalvon alaista uudissuonitusta muuntogeenisen hiiren silmässä. Uudissuonituksen estoon puolestaan kehitettiin VEGF-kasvutekijään sitoutuvaa vasta-ainetta ilmentävä lentivirusvektori, jota vertailtiin
bevasitsumabiin in vitro. Kyseisen geeniterapian tehoa estää uudissuonitusta hiiren silmässä tutkittiin lasiaisinjektion avulla. Lisäksi tutkittiin runsasrasvaisen ruokavalion vaikutusta verkkokalvon verisuonitukoksen
ja uudissuonituksen muodostukseen hauraita plakkeja ilmentävillä ateroskleroottisilla hiirillä.
Tulokset: Vektoreiden välillä havaittiin suuria eroja siirtogeenin ilmenemisessä ja ilmentymisen kestossa sekä haittavaikutuksissa hiiren silmässä ja muualla kehossa. Geeninsiirron avulla saatiin aikaan hiirimalli, joka
ilmentää ihmisen VEGF-kasvutekijää sekä mallintaa silmänpohjan ikärappeumaa ja siihen liittyvää verkkokalvon alaista uudissuonitusta. Anti-VEGF vasta-ainetta ilmentävä lentivirusvektori vastasi bevasitsumabia
in vitro, ja geeniterapian avulla kyettiin vähentämään uudissuonitusta. Sen sijaan runsasrasvainen ruokavalio ja muutos hiiren perimässä eivät olleet riittäviä luomaan spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia ja
uudissuonitusta hiiren silmässä.

Proviisori Emmi Kokin molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Intraocular neovascularization
– mouse models and gene therapy applications” tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 5.4.2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen Tampereen yliopistosta ja
kustoksena akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta.
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Johtopäätökset: Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että silmänsisäinen geeninsiirto on hyödyllistä uudissuonituksen luomisessa ja hoidossa. Koska virusvektoreilla on erilaisia ominaisuuksia silmänsisäisessä geeniterapiassa, geenikuljettimien huolellinen tutkiminen on tärkeää kehitettäessä uusia hoitoja. Silmän verisuonitukoksen ja siitä johtuvan uudissuonituksen kehittyminen on monimutkainen prosessi, joka ei tapahdu
spontaanisti nuorilla hiirillä ateroskleroosista huolimatta.
Avainsanat: verkkokalvo, angiogeneesi, silmänpohjan ikärappeuma, geeniterapia, vektorit (biologia),
kasvutekijät, verisuonet, koe-eläinmallit
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JOHDANTO

Patologisella silmän uudissuonituksella on merkittävä osa monissa näkökykyä heikentävissä sairauksissa,
kuten silmänpohjan ikärappeumassa ja diabeettisessa retinopatiassa (Witmer ym. 2003). Nämä silmäsairaudet ovat yleisiä ikääntyvillä ja aiheuttavat vakavaa
näkökyvyn alenemista, sillä uudissuonitus vahingoittaa verkkokalvon ja suonikalvon rakennetta ja normaalia toimintaa ja siten heikentää näöntarkkuutta.
Vaikka sokeuden ja heikkonäköisyyden prevalenssi
on vähentynyt maailmanlaajuisesti, näkövammaisten
lukumäärä on kasvanut väestön ikääntyessä, ja sen
ennustetaan kasvavan edelleen (Bourne ym. 2013, Flaxman ym. 2017). Silmänpohjan ikärappeuma onkin
merkittävin näön heikkenemiseen johtava silmäsairaus kehittyneissä maissa. Myös verkkokalvon verisuonitukokset voivat johtaa näkökyvyn heikkenemiseen (Ehlers ja Fekrat 2011, Varma ym. 2013) ja aiheuttaa uudissuonitusta (Hayreh ja Zimmerman 2012,
Mason ym. 2015, Tsui ym. 2011). Ihmisillä verkkokalvon verisuonitukokset ovat yhteydessä korkeisiin kolesteroliarvoihin ja sen aiheuttamiin muutoksiin verisuonissa (Ehlers ja Fekrat 2011, Varma ym. 2013).
Verisuonen endoteelin kasvutekijät (VEGF) saavat
aikaan verisuonten kasvua alkionkehityksen aikana
sekä aikuisilla esimerkiksi haavan paranemisen yhteydessä (Penn ym. 2008). Merkittävin on kasvutekijä
VEGF-A, jolla on tärkeä rooli myös silmän uudissuonituksen kehittymisessä sekä ihmisillä että eläinmalleissa (Campochiaro 2013, Witmer ym. 2003). Muutokset verkkokalvossa ja sen verisuonissa johtavat
hapenpuutteeseen, joka aiheuttaa VEGF-kasvutekijän ilmentymisen ja saa aikaan uudissuonituksen
kehittymisen. VEGF-kasvutekijän yli-ilmentyminen
ja uudissuonitus saavat aikaan monenlaisia komplikaatioita, kuten verenvuotoa lasiaiseen, makulaturvotusta sekä verkkokalvon irtauman, jotka johtavat
näön heikkenemiseen ja lopulta jopa sokeutumiseen
(Antonetti ym. 2012, Campochiaro 2013).
Koska VEGF-kasvutekijällä on olennainen rooli
uudissuonituksessa, VEGF-kasvutekijän toimintaa
estävät terapiat ovat ensisijainen valinta uudissuonitusta aiheuttavien silmäsairauksien hoidossa (Amadio ym. 2016). Valitettavasti nykyiset käytössä olevat
verisuonten kasvua estävät lääkkeet täytyy injektoida
potilaan lasiaiseen jopa 1–2 kuukauden välein (Mrejen ym. 2015). Uudissuonitusta estäviä lääkeaineita
suositellaan annosteltavan niin kauan kuin potilas
niistä hyötyy (Kostea silmänpohjan ikärappeuma
(AMD): Käypä hoito -suositus 2016). Hoito kestää
usein vuosia (Kataja ym. 2018), mutta lopulta näön
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heikkenemistä ei voida enää pysäyttää (Comparison
of Age-related Macular Degeneration Treatments
Trials (CATT) Research Group ym. 2016).
Geeniterapiassa soluun siirretään uutta geneettistä materiaalia esimerkiksi virusvektorin tai muun
geenikuljettimen avulla, jolloin solu tuottaa hoitoproteiinia terapeuttisen vaikutuksen saavuttamiseksi
(Ylä-Herttuala ja Alitalo 2003). Geenihoitoa voidaan
pitää vaihtoehtona toistuville injektioille. Silmässä
on monia anatomisia ominaisuuksia, jotka tekevät
siitä oivallisen kohteen paikalliselle geeniterapialle
(Petit ym. 2016). Kuten proteiinin annostelu, myös
geeninsiirto voidaan tehdä helposti potilaan lasiaistilaan. Silmän pienen koon ja eristyneen rakenteensa
vuoksi tehokas geeninsiirto on mahdollista pienillä
injektiotilavuuksilla. Tämä yhdessä silmän veri-retina-esteen ja tiiviiden soluliitosten kanssa vähentää
riskiä systeemisille haittavaikutuksille.
Hoidon lisäksi silmänsisäistä geeninsiirtoa voidaan käyttää kehitettäessä uudissuonituksen eläinmalleja. Uusien hoitojen kehittäminen silmän uudissuonitusta aiheuttaviin sairauksiin on riippuvainen
toistettavista ja luotettavista prekliinisistä malleista,
jotka mallintavat ihmisen verkkokalvon ja suonikalvon sairauksien patogeneesiä.
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia eläinmalleja ja hoitokeinoja näköä heikentäviin silmäsairauksiin. Spesifisinä tavoitteina oli kehittää uusia eläinmalleja sekä verkkokalvon että verkkokalvon
alaista uudissuonitusta aiheuttaviin sairauksiin, tutkia
silmänsisäistä geeninsiirtoa sekä kehittää verkkokalvon alaista uudissuonitusta estävä geenihoito (Kuva 1).

Lopetuksen yhteydessä kerätyistä silmistä tehtiin
erilaisia histologisia näytteitä, joista selvitettiin siirtogeenin ilmentymisen tehoa, kestoa ja kohdesoluja hiiren silmässä. Histologisista näytteistä tutkittiin myös injektion aiheuttamia haittavaikutuksia
silmässä, kuten apoptoosia, makrofagien lukumäärää ja gliasolujen aktivoitumista. DNA-eristyksen ja
polymeraasiketjureaktio (PCR) -menetelmän avulla määritettiin siirtogeenin ilmentymistä näköher-

mossa, aivoissa, keuhkoissa, maksassa, munuaisissa
ja pernassa.
Geeninsiirrolla aktivoitu silmänpohjan
ikärappeuman hiirimalli
Tutkimuksessa käytettiin muuntogeenisiä hiiriä (n=44), joiden perimään on liitetty ihmisen VEGF-A:ta ilmentävä sekvenssi, jonka pitkäkestoinen ilmentyminen saadaan aikaan Cre-geenin

AINEISTO JA MENETELMÄT

Virusvektorien tehon ja turvallisuuden
vertailu lasiaisinjektion jälkeen
Terveille hiirille (n=88) injektoitiin lasiaistilaan lentivirus-, adenovirus-, adeno-associated virus (AAV)- tai
bakulovirusvektori, johon oli liitetty vihreä fluoresoivan proteiinin (GFP) ilmentymisen aiheuttava geeni.
Kontrollina käytettiin hiiriä, joille ei tehty lainkaan
injektiota sekä hiiriä, joille injektoitiin 0,9 prosenttia
NaCl-liuosta. GFP:n ilmentymistä ja haittavaikutuksia hiiren silmässä ja silmän ulkopuolella tutkittiin
useissa aikapisteissä 3 päivän ja 6 kuukauden välillä.
Verinäytteistä tutkittiin, aiheuttaako silmään tehty
geeninsiirto systeemisiä haittavaikutuksia. Kliinisen
kemian veriarvojen avulla selvitettiin geeninsiirron
vaikutusta ALAT-, AFOS-, KREA- ja CRP-arvoihin ja
anti-GFP vasta-aineiden ilmentymisen avulla vaikutusta systeemiseen immuunivasteeseen.
390
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Kuva 1. Tutkimusasetelma. Verkkokalvon alaisen Cre-geeninsiirron avulla saatiin aikaan ihmisen VEGF-A
kasvutekijän ilmentyminen ja silmänpohjan ikärappeumaan liittyvä verkkokalvon alainen uudissuonitus hiiren silmässä (A). Tätä uudissuonitusta saatiin vähennettyä hiirimallissa lasiaiseen injektoitavan anti-VEGF
vasta-ainetta koodaavan geeniterapian avulla (B). Lasiaisinjektion avulla vertailtiin myös GFP-siirtogeenin
tehoa ja turvallisuutta neljällä eri virusvektorilla terveen hiiren silmässä (C). Lisäksi tutkittiin hauraita verisuoniplakkeja aiheuttavan geeniperimän vaikutusta verkkokalvon verisuonitukoksiin ja uudissuonitukseen (D). ApoE: apolipoproteiini E, Fbn1: fibrilliini-1, GFP: vihreä fluoresoiva proteiini, VEGF: verisuonen
endoteelin kasvutekijä. Verkkokalvon rakenne on otettu lähteestä Friedlander (2007).
© Suomen Farmasialiitto ry
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avulla (Leppänen ym. 2006). Ihmisen VEGF-A proteiinin ilmentymiseksi hiirille injektoitiin verkkokalvon alle adenovirusvektorin avulla Cre-siirtogeeni.
Kontrollina käytettiin adenovirusvektorivälitteistä
LacZ-geeninsiirtoa. Geeninsiirron vaikutuksia silmässä ja silmän ulkopuolella tutkittiin 2, 6 ja 12 viikkoa injektion jälkeen.
Eläviltä hiiriltä tutkittiin verkkokalvon paksuutta
ja rakennetta silmän valokerroskuvauksen (engl. optical coherence tomography, OCT) avulla ja verkkokalvon verisuonitusta fluoreseiiniangiografian (FA)
avulla. Lopetuksen yhteydessä kerätyistä näytteistä
tutkittiin PCR-menetelmän ja entsyymivälitteisen
immunosorbenttimäärityksen (engl. enzyme-linked
immunosorbent assay, ELISA) avulla siirtogeenin ja
VEGF-proteiinin ilmentymistä veressä, keuhkoissa
ja maksassa.
Tutkimuksen lopussa kerätyistä kudosnäytteistä
tehtiin parafiinileikkeet, joista tutkittiin histologisilla menetelmillä geeninsiirron vaikutusta silmään
ja muihin kudoksiin. Histologisten värjäysten avulla
tutkittiin muun muassa siirtogeenin koodaaman proteiinin ilmentymistä sekä silmänpohjan ikärappeuman tunnusmerkkejä, kuten verkkokalvon rakennetta, verisuonien lukumäärää ja sidekudoksen määrää.
Lisäksi silmästä tehdyistä parafiinileikkeistä tutkittiin
haittavaikutuksia, kuten apoptoosia, makrofageja ja
gliasolujen aktivoitumista.
Uudissuonitusta estävä geeniterapia
Tutkimus koostui kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä kloonattiin lentivirusvektori, joka ilmentää
ihmisen VEGF-proteiiniin sitoutuvaa vasta-ainetta
(anti-VEGF), ja tutkittiin vektorin ja sen tuottaman
proteiinin toimintaa in vitro. Tutkimuksen toisessa osassa geeniterapiaa tehoa estää uudissuonitusta tutkittiin in vivo injektoimalla geenihoito hiirille,
jotka ilmensivät silmänpohjan ikärappeuman tunnusmerkkejä.
Tutkimuksen in vitro -kokeissa HepG2-soluja
transdusoitiin lentivirusvektorilla ja soluilta kerättyä solumediumia käytettiin Western Blot -analyysissa. HepG2-solujen tuottaman proteiinin erittymisen ja ilmentymisen tutkimiseksi solumedium eroteltiin geelielektroforeesilla, siirrostettiin membraanille
ja tunnistettiin HRP-leimatun vasta-aineen avulla.
Toisessa Western Blot -kokeessa selvitettiin HepG2solujen tuottaman proteiinin sitoutumista ihmisen
VEGF-proteiiniin. Ihmisen VEGF-proteiini eroteltiin
geelielektroforeesilla, ja solumediumiin erittynyttä
proteiinia käytettiin primäärisenä vasta-aineena.
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Kontrolleina käytettiin solumediumia soluilta, joita ei ollut transdusoitu, sekä kaupallista anti-VEGF
vasta-ainetta.
In vitro -osassa anti-VEGF proteiinin tuottoa varten HEK293T-solut transfektoitiin kloonatulla plasmidilla ja tuotettu proteiini puhdistettiin ja konsentroitiin. ELISA-analyyseissa verrattiin tutkimuksessa tuotetun anti-VEGF vasta-aineen ja kliinisessä
käytössä olevan anti-VEGF vasta-aine bevasitsumabin (Avastin®) sitoutumista ihmisen VEGF-A proteiiniin. Anti-VEGF vasta-aineen ja bevasitsumabin
biologista aktiivisuutta verrattiin solukokeen avulla, jossa mitattiin molempien vasta-aineiden kykyä
estää VEGF-proteiinin sitoutumista VEGF-reseptoriin BaF3-VEGFR-2 soluissa.
In vivo -kokeissa käytettiin edellä kehitettyä silmänpohjan ikärappeuman hiirimallia (n=10). Hiirille injektoitiin lasiaistilaan lentivirusvektorin avulla
siirtogeeni, joka ilmensi joko VEGF-proteiinin sitoutuvaa vasta-ainetta tai GFP-merkkigeeniä. Viikko injektion jälkeen hiirille tehtiin verkkokalvon alainen
Cre-geeninsiirto VEGF-proteiinin ilmentymisen aktivoimiseksi. Hiiret lopetettiin kahden viikon kuluttua
Cre-geeninsiirrosta.
Hiirille tehtiin OCT- ja FA-kuvaus kokeen alussa ja lopussa. Lopetuksen yhteydessä kerätyistä verinäytteistä tutkittiin ELISA-menetelmän avulla ihmisen VEGF-proteiinin ilmentymistä. Kudosnäytteistä
selvitettiin PCR-menetelmällä ihmisen VEGF-geenin ilmentymistä maksassa. Lopetuksessa kerätyistä silmistä tehtiin parafiinileikkeet, joista tutkittiin
histologisilla menetelmillä geeniterapian kykyä estää verkkokalvonalaista uudissuonitusta. Histologisten värjäysten avulla vertailtiin myös anti-VEGF geenihoidon ja kontrolli GFP-ryhmän tehoa vähentää
silmänpohjan ikärappeuman muita tunnusmerkkejä kuten verkkokalvon sidekudosta ja makrofageja.
Verkkokalvon verisuonitukoksen ja
uudissuonituksen hiirimalli
Tutkimuksessa käytettiin 10 viikon ikäisiä fibrilliinigeenin suhteen muuntogeenisiä hiiriä, joilta on lisäksi poistettu apolipoproteiini E:tä koodaava geeni
(n=7). Muutokset hiiren perimässä johtavat korkeisiin
kolesterolitasoihin ja hauraisiin verisuoniplakkeihin.
Kontrolliryhmän hiirillä fibrilliini-geeni oli normaalisti toimiva. (n=7).
Hiirten silmät kuvattiin OCT- ja FA-menetelmien
avulla kokeen alussa ja 12 viikon mittaisen runsasrasvaisen ruokavalion päätteeksi. Lopetuksen yhteydessä kerätyistä silmistä tehtiin parafiinileikkeet, jois392
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ta tutkittiin immunohistologisten värjäysten avulla
verkkokalvon verisuonitukoksen merkkejä kuten uudissuonitusta, verkkokalvon gangliosolujen vähenemistä tai VEGF-proteiinin yli-ilmentymistä.

TULOKSET

Virusvektoreiden välillä on eroja lasiaistilaan
tehdyssä geeninsiirrossa
Virusvektoreiden välillä havaittiin suuria eroja tehossa, kohdesoluissa ja haittavaikutuksissa. Bakulovirusinjektion jälkeen vain yhdessä silmässä havaittiin muutamia GFP-positiivisia soluja kolme päivää
injektiosta. Adenovirusvektori sai aikaan muutamien viikkojen kestoisen GFP:n ilmentymisen pääasiassa silmän etuosassa ja verkkokalvon sisemmässä
solukerroksessa. Lyhyestä proteiinin ilmentymises
tä huolimatta bakulo- ja adenovirusvektorit aiheut
tivat suurimman systeemisen ja paikallisen immuu
nireaktion (Kuva 2A). Lentivirusvektori sai aikaan
GFP:n ilmentymisen silmän etuosassa ja monissa
verkkokalvon soluissa yhteen kuukauteen asti. GFPproteiinia havaittiin verkkokalvon soluissa vielä kolme kuukautta injektion jälkeen, mutta GFP-positiivisten solujen lukumäärä oli pienempi kuin aiemmissa aikapisteissä. AAV-injektion jälkeen GFP:n ilmentyminen oli runsainta, ja sitä havaittiin pääasiassa
verkkokalvon soluissa (Kuva 2B). GFP:n ilmentyminen lisääntyi kolmeen kuukauteen saakka, mutta
positiivisia soluja havaittiin vielä kuusi kuukautta injektiosta. PCR-analyysissa siirtogeeniä ei havaittu silmän ulkopuolella muualla kuin näköhermossa AAV, adenovirus- ja lentivirusvektori-injektion jälkeen.
Makrofagien lukumäärä verkkokalvolla oli suurin bakulo- ja adenovirusvektori-injektion jälkeen.
Geeninsiirrot AAV- ja lentivirusvektorilla saivat aikaan makrofagien esiintymisen verkkokalvolla, mutta makrofagien määrä väheni muutamaan kuukauteen mennessä. Myös 0,9 prosenttia NaCl-injektion
jälkeen muutamia makrofageja havaittiin verkkokalvon uloimmissa solukerroksissa. Kaikki injektiot,
mukaan lukien kontrolli-injektio 0,9 prosentin NaCl-liuoksella, saivat aikaan lievää apoptoosia verkkokalvolla ja gliasolujen aktivaatiota. Mikään viruksista
ei aiheuttanut muutoksia kliinisen kemian arvoissa.
Ihmisen VEGF-kasvutekijän ilmentyminen
hiiren silmässä saa aikaan silmänpohjan
ikärappeumalle tyypillisen uudissuonituksen
OCT-kuvauksessa havaittiin, että Cre-geeninsiirron
aktivoima VEGF-A:n ilmentyminen lisäsi verkkokalvon paksuutta kaksi viikkoa injektion jälkeen verrat© Suomen Farmasialiitto ry

tuna LacZ-kontrolli-injektioon ja injektoimattomiin
hiiriin. Lisäksi Cre-injektoiduilla hiirillä verkkokalvo oli epäjärjestäytynyt ja turvonnut injektiokohdan
ympäristössä. Lisäksi fluoresiiniangiografiassa havaittiin verkkokalvon hyperfluoresenssia samassa aikapisteessä (Kuva 2C). Kahden viikon jälkeen verkkokalvon turvotus ja hyperfluoresenssin vähenivät samalla kun verkkokalvon atrofia ja hypofluoresoivat
alueet ilmaantuivat. Myös muutamilla LacZ-injektoiduilla hiirillä havaittiin hyperfluoresenssia kaksi
viikkoa injektion jälkeen, mutta vähemmän kuin Creinjektion jälkeen.
Kaksi viikkoa Cre-geeninsiirrosta verisuonten
lukumäärä verkkokalvolla ja verkkokalvon alla oli
kasvanut verrattuna LacZ-injektoituihin hiiriin.
Uudissuonitus muuttui 12 viikon kuluessa fibrovaskulaarimembraaniksi eli verkkokalvon alaiseksi sidekudosta ja uudissuonia sisältäväksi alueeksi.
Histologisissa värjäyksissä Cre-geeninsiirron saaneilla hiirillä havaittiin myös muita silmänpohjan
ikärappeumalle tyypillisiä muutoksia, kuten makrofageja ja gliasolujen aktivoitumista. Molemmat siirtogeenit aiheuttivat apoptoosia injektion jälkeen,
mutta apoptoottisten solujen määrä väheni kahden
viikon jälkeen.
Cre-geeninsiirto indusoi ihmisen VEGF-A-geenin
ilmenemisen hiiren silmässä. Ihmisen VEGF-A-geenin ilmentyminen havaittiin myös maksassa pääasiassa kaksi viikkoa injektion jälkeen, mutta kaksi hiirtä ilmensi geeniä 6 tai 12 viikkoa geeninsiirrosta. Samoin ihmisen VEGF-A-proteiinia löydettiin plasmasta ja maksasta 2 viikkoa Cre-injektion jälkeen. Yhdellä
hiirellä ihmisen VEGF-A-proteiinia oli havaittavissa
myös keuhkoissa. Silmän immunohistologisissa värjäyksissä VEGF-positiivisia soluja havaittiin gangliosolukerroksessa, fotoreseptoreissa ja verkkokalvon
alaisessa uudissuonitusmembraanissa.
Geeniterapia VEGF-kasvutekijään
sitoutuvalla vasta-aineella vähentää
verkkokalvon alaista uudissuonitusta
Western Blot -analyysissa havaittiin, että HepG2transdusoidut solut erittivät anti-VEGF proteiinia
solumediumiin jopa pienillä MOI (multiplicity of
infection) -arvoilla ja anti-VEGF sitoutui ihmisen
VEGF-proteiiniin. HEK293T-soluilla tuotettu proteiini toimi bevasitsumabin kaltaisesti in vitro -kokeissa. Anti-VEGF proteiinin sitoutuminen ELISAanalyysissa (Kuva 2D) ja biologinen aktiivisuus BaF3VEGFR-2 solukokeessa oli lähes identtistä bevasitsumabin kanssa.
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Verrattuna lähtötilanteeseen ennen injektioita verkkokalvon paksuus oli kasvanut injektioiden
jälkeen, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä.
Vaikka geenihoito anti-VEGF vasta-aineella ei vähentänyt hyperfluoresenssia eikä verkkokalvon paksuutta, verkkokalvon alainen uudissuonitus oli merkittävästi vähäisempää verrattuna GFP-kontrolliryhmään
(Kuva 2E). Histologisissa värjäyksissä havaittiin GFPkontrolliryhmän hiirillä suurempi verkkokalvon alainen uudissuonitusmembraani. Myös verkkokalvon
alaisella sidekudosalueella oli taipumus olla suurempi kontrolli-injektion jälkeen.
Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa apoptoottisten solujen lukumäärässä. Muutamia makrofageja havaittiin gangliosolukerroksessa
molemmilla ryhmillä sekä uudissuonitusmembraanissa useilla GFP-kontrolliryhmän hiirillä. Immunohistokemiallinen värjäys osoitti GFP-positiivisia
soluja olevan gangliosolukerroksessa ja verkkokalvon
sisemmässä solukerroksessa, kun taas VEGF-A:ta oli
havaittavissa ganliosolukerroksessa, fotoreseptoreissa ja pigmenttiepiteelissä sekä uudissuonitusmembraanissa.
Yhdelläkään hiiristä, joka sai anti-VEGF vasta-ainetta ilmentävää geenihoitoa, ei ollut ELISA-analyysissa mitattavia pitoisuuksia ihmisen VEGF-A proteiinia plasmassaan. Sen sijaan kahdella kontrolliryhmän hiirellä havaittiin ihmisen VEGF-proteiinia
verenkierrosta. Samoin PCR-analyysi osoitti, että
anti-VEGF vasta-ainetta ilmentävillä hiirillä ihmisen VEGF-siirtogeenin ilmentyminen oli vähäisempää kuin kontrolliryhmällä.

Kuva 2. Tutkimustulokset. AAV-vektorivälitteinen geeninsiirto johti pienimpään systeemiseen immuunireaktioon (A) ja sai aikaan kuukausia kestävän siirtogeenin ilmentymisen verkkokalvon eri soluissa (B). Verrattuna LacZ-kontrolliin, verkkokalvon alainen Cre-geeninsiirto muuntogeenisen hiiren silmään sai aikaan silmänpohjan ikärappeumalle tyypillisiä verkkokalvomuutoksia, kuten verkkokalvon paksuuntumisen, hyperfluoresenssin ja verisuonten pinta-alan kasvun kaksi viikkoa injektiosta (C). In vitro -kokeissa anti-VEGF vasta-aine
sitoutui bevasitsumabin (Avastin©) kaltaisesti ihmisen VEGF-proteiiniin (D) ja in vivo vähensi verkkokalvon
alaista uudissuonitusta lentivirusvektorivälitteisen geeninsiirron jälkeen (E). Histologiassa (F) ja kuvantamisessa (G, H) ei havaittu muutoksia verkkokalvossa eikä verkkokalvon verisuonissa hauraita verisuoniplakkeja ilmentävillä hiirillä runsasrasvaisella ruokavaliolla. Mitta-asteikko 100 µm (A, F). AAV: Adeno-assosioitu
virus, AdV: adenovirus, BV: Bakulovirus, CRT; verkkokalvon paksuus makulan keskipisteestä (central retinal
thickness), FA; fluoreseiiniangiografia, GFP: vihreä fluoresoiva proteiini, HE; hematoksyliini-eosiini, LV; lentivirus, SD-OCT; silmän valokerroskuvaus (spectral domain optical coherence tomography).
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Ateroskleroottinen hiirimalli ei aiheuta
spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia
ja uudissuonitusta nuorilla hiirillä
OCT-kuvauksessa ei nähty eroja hiirten verkkokalvon rakenteessa tai paksuudessa verrattaessa tutkimuksen alkupistettä ja loppupistettä 12 viikon mittaisen runsasrasvaisen ruokavalion jälkeen. Muutoksia
verkkokalvossa ei havaittu myöskään ryhmien välillä
(Kuva 2F-H). Verisuonten lukumäärässä tai toiminnassa ei havaittu eroja tutkimuksen aikana immunohistologisten värjäyksien tai FA-kuvauksien avulla.
Samoin makrofagien ja gangliosolujen lukumäärät
sekä VEGF-proteiinin ilmentyminen silmässä olivat
normaaleja kummallakin ryhmällä. Muutamalla hiirellä havaittiin epänormaalia kollageenia silmän etukammiossa ja lasiaistilassa sekä gliasolujen aktivoitumista, mutta näissä muutoksissa ei ollut tilastollisesti
merkittäviä eroja ryhmien välillä.
© Suomen Farmasialiitto ry

POHDINTA

Väestön ikääntyessä heikkonäköisten lukumäärän
ennustetaan kasvavan voimakkaasti (Bourne ym.
2013, Flaxman ym. 2017). In vitro -analyysit ovat tärkeitä lääketutkimuksessa, mutta eläinkokeita tarvitaan ennen kliinisiin kokeisiin siirtymistä. Vaikka ihmisen sairautta mallintava eläinmalli on aina
kompromissi, hiirimallit ovat merkittäviä apuvälineitä tutkittaessa silmänsisäisten hoitojen farmakologiaa, farmakokinetiikkaa ja vaikutusta näkökykyyn
sekä turvallisuutta silmässä ja muualla elimistössä.
Tämän vuoksi entistä parempien eläinmallien kehittäminen on tärkeä vaihe matkalla uusiin hoitoihin.
Silmän uudissuonitusta aiheuttavat sairaudet, kuten diabeettinen retinopatia ja silmänpohjan ikärappeuma, kehittyvät ihmiselle usein vuosien kuluessa,
joten näiden sairauksien tutkimiseen käytettävien
eläinmallien tulisi myös ilmentää uudissuonitusta
pitkäkestoisesti. Verkkokalvon laskimo- ja valtimotukoksen taustalla on usein ikääntyminen ja ateroskleroosi (Ehlers ja Fekrat 2011, Hayreh ja Zimmerman
2005). Tietääksemme ei ole olemassa muuntogeenistä hiirimallia, joka spontaanisti ilmentäisi tukoksia
ja uudissuonitusta. Spontaanien hiirimallien puutos
kertoo sairauden monimutkaisuudesta ja mahdollisesti vielä tuntemattomista tekijöistä, jotka vaikuttavat verkkokalvon verisuonitukosten muodostumiseen. Hiirillä silmän uudissuonitus indusoidaan
usein esimerkiksi lääkeaineen tai laseroinnin avulla,
jolloin vaikutus voi jäädä lyhytaikaiseksi (Grossniklaus ym. 2010). Geeniterapian avulla sen sijaan voidaan saada aikaan pitkäkestoinen uudissuonitus hiiren silmässä.
Pitkäkestoinen vaikutus on usein tavoitteena myös
käytettäessä geeninsiirtoa uudissuonituksen hoidossa, sillä tarve uudissuonitusta estäville lääkkeille on
vuosien mittainen. Geeniterapian avulla pyritään
korvaamaan yhdellä injektiolla kuukausittaiset pistokset, jotka kuormittavat potilasta ja terveydenhuoltoa. Lasiaiseen annosteltava anti-VEGF vasta-aine
on yleinen hoito silmän uudissuonituksen hoidossa
(Amadio ym. 2016), joten se on luonteva valinta myös
geeniterapiassa.
Erilaiset VEGF-kasvutekijän toimintaa estävät geeniterapiat ovat jo kliinisissä kokeissa (ClinicalTrials.
gov 2019, Trapani ja Auricchio 2018). Silmäsairauksien hoitaminen geeniterapialla on todettu hyödylliseksi ja turvalliseksi, ja yhdellä geenihoidolla (Luxturna®, voretigene neparvovec-rzyl) on EMA:n ja
FDA:n myyntilupa perinnöllisen verkkokalvorappeuman hoitoon (Ameri 2018). Vaikka kyseinen hoi395
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SUMMARY

to perustuukin kasvutekijän ilmentymisen eston sijaan yhden viallisen geenin korjaamiseen, se todistaa
geeniterapian olevan mahdollinen keino silmäsairauksien hoidossa.

Intraocular neovascularization –
mouse models and gene therapy
applications

JOHTOPÄÄTÖKSET

➔ Emmi Kokki

Silmänsisäinen geeninsiirto on hyödyllinen menetelmä uudissuonituksen luomisessa ja hoidossa. Yhdellä lasiaisinjektiolla on mahdollista saavuttaa vähintäänkin kuukausien mittainen siirtogeenin ilmentyminen verkkokalvolla ja pigmenttiepiteelillä. Koska
virusvektoreilla on erilaisia ominaisuuksia silmänsisäisessä geeniterapiassa, geenikuljettimien ja annostelureittien huolellinen tutkiminen on tärkeää kehitettäessä uusia hoitoja. Virusvektoreissa huomattiin
merkittäviä eroja silmän sisäisessä geenisiirrossa.
Käytettävä virusvektori onkin valittava hoidettavan
sairauden ja siirtogeenin mukaan.
Geeninsiirron avulla kehitettiin uusi verkkokalvon
alaisen uudissuonituksen hiirimalli. Verkkokalvon
alainen Cre-geeninsiirto muuntogeeniselle hiirelle sai
aikaan VEGF-A proteiinin ilmenemisen silmässä johtaen silmänpohjan ikärappeumalle tyypillisiin muutoksiin, kuten verkkokalvon alaiseen uudissuonitukseen.
Koska geeninsiirto johtaa ihmisen VEGF-proteiiniin ilmentymiseen, se mahdollistaa ihmisen VEGF-proteiiniin vaikuttavien hoitojen tutkimisen hiiressä.
Geeniterapiaa voidaan hyödyntää myös silloin,
kun halutaan estää uudissuonituksen muodostuminen. VEGF-kasvutekijään sitoutuvaa vasta-ainetta koodaava lentivirusvektori toimi samalla tavalla
kuin kliinisessä käytössä oleva bevasitsumabi sitoutumis- ja aktiivisuusmittauksissa. Muuntogeenisen
hiiren silmässä lasiaiseen annosteltu geenihoito vähensi kapillaarien pinta-alaa verkkokalvolla ja verkkokalvon alla injektion jälkeen.
Ateroskleroosi puolestaan ei riittänyt aiheuttamaan spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia
ja uudissuonitusta muuntogeenisen hiiren silmässä. Nuorten hiirten verkkokalvossa tai verisuonissa
ei havaittu muutoksia 12 viikon mittaisen runsasrasvaisen ruokavalion jälkeen, mikä viittaa siihen, että
verkkokalvon verisuonitukoksen kehittymisen taustalla on vielä tuntemattomia tekijöitä ja sairauden
kehittyminen vie odotettua kauemmin.
Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä tutkittaessa silmän uudissuonitusta ja kehitettäessä uusia hoitoja.
Tulevaisuudessa näitä prekliinisiä tuloksia voitaneen
hyödyntää niiden potilaiden avuksi, jotka ovat vaarassa menettää näkökykynsä uudissuonitusta kehittävien sairauksien vuoksi.
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macular degeneration and related subretinal neovascularization. Lentiviral vector expressing anti-VEGF
antibody was comparable to bevazicumab in vitro and
gene therapy reduced neovascularization. Instead
high-fat diet on transgenic mice was not sufficient
to create spontaneous retinal vessel occlusions and
neovascularization in the mouse eye.
Conclusions: Viral vectors differ in intraocular gene
transfer thus making it important to study gene delivery vehicles when creating novel animal models
and treatments. The results show that intraocular
gene therapy is beneficial in creating and treating neovascularization. Retinal vessel occlusion and related
neovascularization in a complex process which will
not occur in young mice in spite of atherosclerosis.
Keywords: retina, neovascularization, angiogenesis
inhibitors, genetic therapy, genetic vectors, vascular
endothelial growth factor A, macular degeneration,
disease models

Background: Retinal and subretinal neovascularization are key features in many vision-impairing diseases. These diseases are common in the elderly and
they cause a severe vision impairment as neovascularization damages the normal structure of the eye
and thus reduces visual acuity. Vascular endothelial
growth factor VEGF has a main role in neovascularization. Intraocular gene transfer can be used in
both inducing neovascular animal models and treating pathological neovascularization.
Methods: Adeno-, adeno-associated-, lenti- and baculoviral vectors were compared after intravitreal gene
transfer to healthy mice. Adenoviral vector mediated gene transfer of Cre-gene was used to study subretinal neovascularization in the eye of transgenic
mouse. As for to treat neovascularization, a lentiviral vector expressing anti-VEGF antibody was created
and compared to bevazicumab. The effect of the gene
therapy in treating subretinal neovascularization was
studied using intravitreal injection. In addition, the
effect of a high-fat diet to retinal vessel occlusion
and neovascularization was studied on atherosclerotic mice expressing vulnerable plaques.
Results: There were major differences between the
four vectors in transgene expression and duration
as well as in side effects in the eye and off-target organs. Gene transfer was used to create a mouse model expressing human VEGF that mimics age-related
396
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ankinen kumppaneineen arvioi Dosislehdessä (Vol 35 Nro 2/2019) https://
dosis.fi/dosis-2-2019/ julkaisemassaan
artikkelissa eri kustannusnäkökulmien (terveydenhuollon, terveys- ja sosiaalipalvelujen,
laajennettu sote-, yhteiskunnallinen näkökulma) vaikutuksia taloudellisen arvioinnin tuloksiin rokotusesimerkin avulla. Koska kirjoittajien yksi johtopäätös
on, että rokottaminen pneumokokkia vastaan on perusteltua näkökulmasta riippumatta, myös käytetyn
esimerkin olisi syytä olla pätevä. Valitettavasti näin
ei näytä olevan.
Tutkimuksessa arvioidaan 13-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen (Prevenar 13) kustannusvaikuttavuutta kaikilla 65–99-vuotiailla ja erikseen
samassa ikäryhmässä lääketieteellisillä riskiryhmillä.
Suomen 65–99-vuotiaiden väestö (1 178 464 henkilöä
vuonna 2017) on tutkimuksessa jaettu pneumokokkitaudin riskin suhteen matalan-, keskikorkean ja korkean riskin ryhmiin. Matalan riskin ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla ei ollut lääkekorvausoikeuksia.
Keskikorkean tai korkean riskin ryhmässä ovat henkilöt, joilla oli Kelan erityiskorvausoikeus sairaudessa,
joka lisää pneumokokkitaudin riskiä. Kaikista korvausoikeutetuista arvioitiin olevan keskikorkeassa riskissä 90 prosenttia ja korkeassa riskissä 10 prosenttia.
Sitä, miten itse pneumokokkitautitapaukset on jaettu
edellä mainittuihin kolmeen ryhmään, ei raportoida
eikä myöskään eri ryhmien kokoa.
Artikkelissa esitetyn pneumokokkirokotusten taloudellisen arvioinnin tulokset ovat epäjohdonmu-
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kaiset. Lisäksi esitämme huomioita tutkimuksen
muuttujien arvoista ja oletuksista, jotka ovat huonosti perusteltavissa. Tieteellinen näyttö ei ole kaikkien muuttujien ja oletusten pohjana.

nompi? Lisäksi kustannukset tapausta kohti ja laatupainotettujen elinvuosien (QALY) menetys tapausta
kohti sekä elinajanodote on oletettu kaikissa ryhmissä samaksi.

Esitetyt tutkimustulokset ovat ristiriitaiset
Tutkimustulosten perustella vaikuttaa siltä, että yksittäisen riskiryhmän tautitaakka on arvioitu suuremmaksi kuin koko 65–99-vuotiaiden väestön tautitaakka. Matalan-, keskikorkean ja korkean riskin
ryhmien tautitaakka ei täten summaudu koko väestön tautitaakaksi, vaikka jokaisen riskiryhmän pitäisi olla osajoukko kaikista 65–99-vuotiasta. Tämä
selviää, kun vertaa rokotusten vaikuttavuutta kaikilla 65–99-vuotiailla ja riskiryhmittäin. Tulosten mukaan verrattuna ”ei-rokoteta”-tilanteeseen laatupainotettuja elinvuosia saavutettiin 10 055 rokottamalla kaikki 65–99-vuotiaat ja 11 493 rokottamalla vain
keskikorkeassa ja korkeassa riskissä olevat. Matalariskisten rokottamatta jättämisen ei pitäisi lisätä säästettyjä laatupainotettuja elinvuosia, kun rokote ei ole
haitallinen.
Vastaava epäloogisuus on nähtävissä kustannuksissa (Taulukko 4 ja ”Tulokset”-osion ensimmäinen
kappale). Yksinkertaisuuden vuoksi käytämme esimerkkinä terveydenhuollon näkökulmaa, vaikka sama virhe toistuu kaikissa kustannusnäkökulmissa.
Kun kaikki 65–99-vuotiaat rokotetaan, terveydenhuollon näkökulmasta rokotusohjelman lisäkustannus on 5,0 miljoonaa euroa. Tämä saadaan, kun rokotusohjelman kustannuksista (72,5 miljoonaa euroa)
vähennetään estetyistä tautitapauksista saavutetut
hoitokustannusten säästöt (67,5 miljoonaa euroa).
Kun rokotetaan vain korkeassa riskissä olevat, rokotusohjelmasta aiheutuneet terveydenhuollon lisäkustannukset ovat melkein 24,1 miljoonaa euroa. Tämä
on hämmästyttävän paljon, kun tämän riskiryhmän
(korkeintaan 10 prosenttia kaikista 65–99-vuotiaista)
rokotuskustannukset voivat olla enintään 7,2 miljoonaa euroa. Toisin sanoen korkeariskisten rokotukset
eivät vähentäisi terveydenhuollon hoitokustannuksia
vaan yllättäen lisäisivät niitä yli 16 miljoonalla eurolla verrattuna ”ei-rokoteta”-tilanteeseen. Rokottaminen ei voi lisätä hoitokustannuksia verrattuna ”eirokoteta”-tilanteeseen, kun rokotus ei ole haitallinen.
Tutkimustulos, että kustannusvaikuttavin rokottamisen kohderyhmä olisi vähäriskisin väestön osa,
(matalariski) on myös poikkeuksellinen ja käsittämätön. Mikä voisi johtaa näin kummalliseen tulokseen,
kun kuitenkin riskiryhmien tautiriski on korkeampi
eikä rokotteen tehon oleteta olevan oleellisesti huo-

Tieteellinen näyttö ei ole kaikkien tutkimuksessa käytettyjen muuttujien ja oletusten pohjana
Rokotusten vaikuttavuus on tutkimuksessa arvioitu
aivan liian optimistisesti. Tutkimuksessa rokotetun
iästä riippumatta kaikilla 65–99-vuotiailla on sama
rokotteen teho ensimmäiset viisi vuotta rokotteen
saamisesta. Iän vaikutus rokotusten tehoon on otettu huomioon vain rokotusten suojan kestossa kuudennesta vuodesta lähtien rokotteen saamisen jälkeen. On oppikirjatietoa (esimerkiksi Plotkin ym.
2018), että rokotusten immunologinen vaste huononee iän myötä. Rokottamalla aikaansaadut vastaainepitoisuudet jäävät ikääntyneillä matalammaksi,
minkä seurauksena vasta-aineiden määrä laskee nopeammin alle suojaavan pitoisuuden. Rokotteen teho alenee rokotetun iän myötä myös CAPiTA-tutkimuksen mukaan, jota käytetään myös Mankisen ym.
tutkimuksessa lähteenä (Bonten ym. 2015, van Werkhoven ym. 2015). Myös kansainvälisissä ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellisissa arviointitutkimuksissa, joissa rokotevalmistaja ei ole ollut
rahoittajana, rokotetehon on oletettu huononevan
rokotetun iän myötä eikä ≥85-vuotiaiden rokotuksilla ole arvioitu olevan mitään tehoa keuhkokuumetta
vastaan (Dirmesropian ym., 2017, Willem ym. 2018).
Kun rokotusten vaikuttavuutta arvioidaan, sillä on
suuri merkitys, kuinka suuri osuus kaikista keuhkokuumetapauksista oletetaan pneumokokin aiheuttamiksi. Mankinen ym. (2019) on olettanut pneumokokin aiheuttaneen 41 prosenttia kaikista keuhkokuumeista Jokinen ym. (2001) tutkimuksen mukaan.
Kyseisessä lähteessä käytetyt diagnostiikkamenetelmät on myöhemmin osoitettu vääriksi, ja lisäksi se
perustuu lähes 40 vuotta vanhaan aineistoon neljästä pienestä itäsuomalaisesta kunnasta. Uudempien
tutkimusten mukaan osuus on pienempi. Esimerkiksi kotimaisessa tutkimuksessa vain 24 prosenttia
kaikista ikääntyneiden keuhkokuumetapauksista on
pneumokokin aiheuttamia (Palmu ym. 2014). Kansainvälisen 35 tutkimuksen meta-analyysin mukaan
27 prosenttia aikuisten keuhkokuumetapauksista on
pneumokokin aiheuttamia (Said ym. 2013).
Tutkimuksessa rokotusten oletetaan vähentävän
kuolleisuutta samassa suhteessa kuin pneumokokkitautia. CAPiTA-tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty näyttämään minkäänlaista vaikutusta kokonais-
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kuolleisuuteen ikääntyneillä, joilla on korkea kuolleisuus. Monisairaat, jotka kuolisivat pneumokokkitautiin, kuolevat muihin sairauksiinsa. Oletus rokotteen
vaikutuksesta kuolleisuuteen on analyysin tuloksen
kannalta merkittävä, koska suuri osa rokotteen säästämistä laatupainotetuista elinvuosista tulee estetyistä pneumokokin aiheuttamista kuolemantapauksista.
Myöskään pneumokokkitauteihin kuolleiden perussairauksien (esim. keuhkoahtaumatauti, syövät) vaikutusta elinajanodotteeseen ei ole otettu huomioon.
Tutkimuksessa arvioidut sairaalahoitoiset keuhkokuumetapaukset ja niiden 13 000 euron kustannus terveys- ja sosiaalihuollon näkökulmasta eivät
näyttäisi vastaavan toisiaan. Sairaalahoitoisen keuhkokuumeen ilmaantuvuus ≥65-vuotiaille on saatu
kotimaisesta rekisteritutkimuksesta, jossa keuhkokuume-episodi on määritetty 90 päivän pituiseksi
(Okasha ym. 2018). Terveys- ja sosiaalihuollon kustannukset on arvioitu henkilön ensimmäiselle sairaalahoitoiselle keuhkokuume-episodille ilmeisesti
kaksi vuotta keuhkokuumeen ilmaantumisen jälkeen.
Täten 13 000 euron kustannus voi sisältää useamman
kuin yhden keuhkokuume-episodin ja keuhkokuumeen aiheuttamat sote-kustannukset tulevat näin
yliarvioiduksi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että 13 000 euron kustannuksessa ei ole otettu huomioon ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten
kasvua jo pelkästä ikääntymisestä ja perussairauksista
johtuen. Eri kustannusnäkökulmien ottaminen huomioon ja niiden arvioiminen on sinänsä relevanttia.
Mankinen ym. (2019) tutkimuksessa esitetyn rokotusesimerkin perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä
ikääntyneiden pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuudesta suuntaan tai toiseen.
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K

iitämme kirjoittajia (Salo ym. 2019) mielenkiinnosta artikkeliamme (Mankinen
ym. 2019) kohtaan ja siitä esitetyistä kommenteista. Selvennämme tässä vastauksessa perusteita valitsemallemme lähestymistavalle sekä
taustoitamme asiaa.
Eräät artikkelimme kirjoittajat esittivät noin yhdeksän vuotta sitten kehitysehdotuksia rokotteiden
taloudellisesta arvioinnista Suomessa (Laine ym.
2010a). Ehdotus otettiin tuolloin vastaan kriittisesti
(Salo ym. 2010), mihin vastasimme (Laine ym. 2010b).
Toistaiseksi esimerkiksi aikuisten pneumokokkirokotuksista ei ole Suomessa julkaistu tieteellistä taloudellista arviointia muuten kuin toimestamme.
Tutkimme artikkelissamme (Mankinen ym. 2019)
eri tarkastelunäkökulmien vaikutusta terveysteknologian kustannusvaikuttavuustuloksiin PICOSTEPSkehikossa (Soini 2017). Rokottaminen valikoitui esimerkkitapaukseksi tutkimukseemme, koska kyseessä
on preventio ja joidenkin yksilöiden kohdalla asiaan
liittyy myös sairauden hoitoa.
Esitettyjen tutkimustulosten
loogisuuden tarkastelu
Populaation koko ja jakautuminen riskiryhmiin ikäryhmittäin oli seuraava: 65–74-vuotiaat: 677 518 henkilöä, 65,9 prosenttia matala, 30,7 prosenttia keskikorkea, ja 3,4 prosenttia korkea riski; 75–84-vuotiaat: 355
635 henkilöä, 55,2 prosenttia matala, 40,3 prosenttia
keskikorkea, 4,5 prosenttia korkea riski; 85–99-vuotiaat: 145 311 henkilöä, 52,2 prosenttia matala, 43,1 pro-
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senttia keskikorkea, 4,8 prosenttia korkea riski. Riskiryhmittäin jaettuja tautitapahtumien määriä ei ole
käytettävissä käytetyn mallin rakenteesta johtuen, joten emme pysty raportoimaan niitä.
Tutkimuksemme alaryhmäanalyyseissä populaation koko on pysynyt samana kuin perusanalyysissä (Mankinen ym. 2019). Tällöin tautitaakka ei summaudu alaryhmäanalyysien perusteella. Samoin
kustannusten ei ollut tarkoitus jakautua alaryhmien
kesken, vaan jokaisessa alaryhmäanalyysissä kustannukset muodostuvat koko populaation havainnoilla.
Kuten artikkelimme menetelmäosiossa toteamme,
rokoteteho on oletettu pienemmäksi korkean riskin
populaatiossa, mikä osaltaan selittää korkean riskin
populaation rokottamisella saavutettavia huonompia
kustannusvaikuttavuustuloksia.
Toinen tuloksiin vaikuttava seikka on se, että
muut syöteparametrit on oletettu alaryhmäanalyysissä keskiarvoltaan perusskenaariota vastaavaksi.
Kuten Salo ym. (2019) toteaa, todellisuudessa muun
muassa ilmaantuvuus ja tautitapahtumien kustannukset ovat korkeammat korkeassa riskissä olevilla,
jolloin heikompi rokoteteho kompensoituu kohdepopulaation suuremmalla tautitaakalla.
Arvioinnissa käytettyjen muuttujien ja oletusten
pohjana tutkimukset ja reaalimaailman data
Salo ym. (2019) väittää, että käyttämiemme oletuksien pohjana ei olisi tieteellinen näyttö. Käyttämämme
oletukset perustuvat tieteellisiin lähteisiin, ja avaamme tässä kritiikin kohteeksi joutuneita oletuksiamme.
Analyysissä on huomioitu rokotteen tehon aleneminen niin iän kuin riskiryhmänkin perusteella. Asia
kuvataan artikkelimme (Mankinen ym. 2019) kappaleessa Taloudellisen arvioinnin menetelmät.
On totta, että oppikirjan (Plotkin ym. 2018) mukaan rokottamalla aikaansaadut vasta-ainepitoisuudet jäävät ikääntyneillä matalammaksi. Kirjoittajat
(Salo ym. 2019) toteavat tämän johtavan siihen, että
vasta-aineiden määrä laskee nopeammin alle suojaavan pitoisuuden. Aikuisille, mukaan lukien iäkkäät,
ei ole kyetty määrittämään suojaavaa pneumokokkivasta-aineiden pitoisuutta. Lapsilla on havaittu korrelaatio konjugaattirokotteiden aikaansaamien vasta-aineiden pitoisuuden ja vasta-aineiden toiminallisen aktiivisuuden (OPA, opsonofagosyyttinen aktiivisuus) välillä (EMA 2011). Lapsilla vasta-aineiden
toiminnallisuus (OPA-tulokset) korreloi suojan kanssa. Aikuisten vasta-aineiden toiminnallisuus PCV13rokotuksen jälkeen on saman kaltainen kuin lasten
vasta-aineiden toiminnallisuus PCV13-rokotuksen
© Suomen Farmasialiitto ry

jälkeen, ja tämän perusteella Euroopan lääkevirasto
on hyväksynyt opsonofagosyyttisen aktiivisuuden
osoittamisen riittäväksi osoitukseksi rokotteen toimimisesta aikuisilla (EMA 2011). Vasta-aineiden pitoisuuden lasku ei siis automaattisesti tarkoita sitä,
että rokotteen teho hiipuu.
Kuten mainittu, rokotetehon aleneminen iän
myötä otettiin analyysissä huomioon (Mankinen ym.
2019). Oletus, että 85 vuotta täyttäneille rokotteesta
ei olisi mitään hyötyä, ei tutkimusnäytön valossa ole
perusteltu. Yhdysvaltalaisessa real world data (RWD)
-tutkimuksessa, joka tutki PCV13:n vaikuttavuutta 65
vuotta täyttäneessä väestössä (populaation mediaani-ikä 76 vuotta, 35,4 prosenttia oli iältään 80 vuotta tai vanhempia ja 88 prosentilla oli vähintään yksi
keuhkokuumeen riskitekijä), PCV13:n teho rokoteserotyyppistä keuhkokuumetta vastaan oli peräti 73
prosenttia (McLaughlin ym. 2018).
On totta, että pneumokokin aiheuttamien keuhkokuumetapausten osuuteen kaikista keuhkokuumeista liittyy epävarmuutta. Käyttämämme Jokisen
ym. (2001) (41 % pneumokokin aiheuttamia tauteja)
tutkimuksen sekä Salon ym. (2019) esille nostaman
Palmun ym. (2014) tutkimuksen (24 % pneumokokin
aiheuttamia tauteja) ja Saidin ym. (2013) meta-analyysin (27 % pneumokokin aiheuttamia tauteja) lisäksi
on tehty muitakin tutkimuksia. Esimerkiksi vuosina
2013–2018 toteutetussa brittiläisessä tutkimuksessa
pneumokokki aiheutti 36,6 prosenttia keuhkokuumeista (Pick ym. 2019) ja vuosina 1996–2008 toteutetussa espanjalaisessa tutkimuksessa pneumokokki aiheutti 42 prosenttia keuhkokuumeista (Cilloniz
ym. 2011). Kaikki diagnoosit tuskin tulevat merkittyä
tai aiheuttajansa osalta testattua rekistereihin, jolloin rekisteritutkimus voi aliarvioida tautien (myös
keuhkokuumeen) esiintymistä. Toisaalta kliinisissä
tutkimuksissa tulokset osoittavat tehoa, eivät suoranaisesti vaikuttavuutta.
CAPiTA-aineistosta julkaistussa post hoc -analyysissä PCV13-rokotteen teho kaikkia (ei vain ensimmäistä)
röntgenkuvasta todettuja keuhkokuumeita vastaan oli
6,7 prosenttia, ja kaikkia röntgenkuvan tai kliinisen
kuvan perusteella todettuja keuhkokuumeita vastaan
8,1 prosenttia (Gessner ym. 2019). Ottaen huomioon
tämän ja RWD-tutkimuksessa (McLaughlin ym. 2018)
havaitun 73 prosentin tehon, analyysissä käyttämämme teho-oletus on tuskin merkittävän virheellinen
pneumokokin aiheuttamien tautitapahtumien osuuteen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta.
CAPiTA-tutkimuksessa pneumokokkiperäisestä
keuhkokuumeesta tai invasiivisesta pneumokokki405
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taudista johtuvia kuolemia oli yhteensä 17 kappaletta (Bonten ym. 2015), joten rokottamisen vaikutusta kuolleisuuteen ei voida luotettavasti arvioida.
Toisaalta Salon ym. (2019) oletus, että keuhkokuumeeseen kuolevat iäkkäät kuolisivat joka tapauksissa
muihin sairauksiin, on ongelmallinen. Samoin heidän oletuksensa keuhkokuumeiden ehkäisyllä saavutettavan kuolleisuushyödyn perusteettomuudesta on
reaalimaailman datan valossa erikoinen.
Analyysissä populaationa käytettiin suomalaista perusväestöä, jolle riskiryhmät määritettiin koko
Suomen väestön kattavien Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausoikeuksien mukaan. Populaation taustakuolleisuutena käytettiin koko väestön kuolleisuutta
ikäryhmittäin pois lukien keuhkokuumeesta johtuvat
kuolemat (Mankinen ym. 2019). Koko väestön kuolleisuusdatassa ovat mukana niin terveet kuin monisairaat henkilöt, jolloin taustakuolleisuus huomioi muiden sairauksien vaikutuksen kuolleisuuteen.
Pneumokokkitautien vähenemisestä johtuva kuolleisuuden väheneminen on perusteltavissa oleva ilmiö,
jolle on perusteltua laskea elinaikahyötyä.
13 000 euron terveys- ja sosiaalikustannukset perustuivat ennen pneumoniaa ja pneumonian jälkeen
laskettujen kustannusten aikaan suhteutettujen kertymäintensiteettien erotukseen. Toisin sanoen nämä
kustannukset huomioivat mallinnuksen aikavälillä
tapahtuneen, ikään ja muuhun sairastavuuteen liittyneiden kustannusten muutokset.
Kaiken kaikkiaan rokotearvioinneissa ja muissa
terveysteknologioiden taloudellisissa arvioinneissa
on vaikeaa löytää yksiselitteisen oikeita parametriarvoja kustannusten tai muidenkaan syötetietojen
osalta. Myös mallintaminen kokonaisuutena on aina väistämättä yksinkertaistus todellisuudesta, jolloin kompromisseja ja erilaisia oletuksia joudutaan
lähestymistavasta riippumatta tekemään.
Mallintamisen käyttöön päätöksenteon tukena liittyvää epävarmuutta voidaan osaltaan vähentää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan RWD:aa
joko mallinnuksen tukena tai täydentäjänä. Esittämässämme analyysissä RWD oli käytössä mainitun
keuhkokuume-episodin kokonaiskustannusten arvioinnissa terveys- ja sosiaalihuollon näkökulmassa.
Vaikka mallissa käytetty kustannusten arvio (13 000
euroa), jota käytettiin vain sote-näkökulmassa, sisältää
epävarmuutta liittyen muuhun kuin keuhkokuumeepisodiin liittyvään palvelujen käyttöön, arviota voidaan pitää riittävän luotettavana havainnollistamaan
näkökulmaeroista johtuvia eroja kustannusten huomioimisessa. Keuhkokuume-episodin kustannuksista
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on rekisteritutkimustietoa myös muun muassa Tanskasta (Brogaard ym. 2015). Tutkimuksen mukaan sairaalahoitoinen pneumonia aiheuttaa 24 155 USD:n lisäkustannukset sosiaali- ja terveydenhuollolle terveeseen verrokkiväestöön verrattuna jo puolen vuoden
tarkastelujakson aikana (Brogaard ym. 2015). Tähän
verrattuna 13 000 euron kustannusarviotamme voidaan pitää konservatiivisena.
Ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi
Investointipäätösten osalta epävarmuutta voidaan
vähentää riskinjaolla, jossa terveysteknologian lopullinen hinta tilaajalle sovitaan vaikuttavuusperusteisesti. Vaikuttavuutta seurataan teknologian käyttöönoton jälkeen ja kustannukset tasataan havaittuun vaikuttavuuteen perustuen. Rokottaminen on
hyvä esimerkki terveysteknologiasta, jonka kustannusvaikuttavuuden epävarmuutta voidaan riskinjaolla vähentää.
Kokemuksemme mukaan on erittäin tärkeää, että
kaikilla toimijoilla on mahdollisuus esittää kustannusvaikuttavuuslaskelmia samaan tapaan kuin niitä
toimitetaan esimerkiksi lääkkeistä Lääkkeiden hintalautakunnalle ja Fimealle. Minkään taloudellisia arviointeja suorittavan tahon tekemät tekniset ratkaisut
ja arvovalinnat eivät lähtökohtaisesti ole kiistattomia
ja yksiselitteisiä, koska ne ovat nimenomaisesti valintoja. Mielestämme avoin keskustelu taloudellisesta
arvioinnista on hyödyllistä, kuten myös analyysien
julkaiseminen.
Olisimme myös mielellämme nähneet vastineessa
(Salo ym. 2019) otettavan kantaa artikkelimme (Mankinen ym. 2019) päätutkimusaiheeseen, joka oli näkökulmien vaikutus. Valintojemme relevanttius erityisesti näkökulmien osalta oli kokemuksemme perusteella työssämme suurempi ja merkittävämpi haaste
kuin yksittäinen tekninen yksityiskohta tai lähdevalinnan kysymys. Suomessa lääke- ja rokotearvioineissa valittu näkökulma on usein kapea, minkä vuoksi
hoitomenetelmien yhteiskunnalliset hyvinvointivaikutukset (ml. positiiviset ulkoisvaikutukset) tulevat
helposti aliarvioitua.
Sidonnaisuudet
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Oy:n 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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