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PÄÄKIRJOITUS

#dosisfarma – päivitetyt  
kirjoitusohjeet, sidonnaisuudet  
& Dosis-webinaari

 Toimituskunta on viime vuoden aikana päivit-
tänyt Dosiksen kirjoitusohjeet. Ne ovat nyt 
saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ai-
kakauskirjan sivuilla www.dosis.fi/julkaisun-

tiedot. Erityisesti kiinnitimme huomiota ohjeiden 
helppolukuisuuteen. Tätä silmällä pitäen laadimme 
ohjeiden alkuun taulukon, josta pääpiirteet selviävät 
helposti. Olemme huomanneet esimerkiksi, että kir-
joitusten pituudet ovat aika lailla vaihdelleet saman-
kin kategorian sisällä, emmekä ole pitäneet kovin 
tiukasti kiinni annetuista sanamääristä. Nyt jatkos-
sa pyydämme kirjoittajia itseään kiinnittämään tähän 
enemmän huomiota. Tätä tulee avustamaan käsikir-
joituksiin laadittava aloitussivu, josta tulee käydä ilmi 
seuraavat seikat:

›	 käsikirjoituksen otsikko
›	 käsikirjoituksen tyyppi: alkuperäistutkimus, 
 katsaus, tieteellinen kommentti, väitöskirja-
 katsaus, kirje tai vastaus
›	 kirjoittajien tiedot: tittelit, oppiarvot ja toimipaikat 
›	 kirjeenvaihdon vastuuhenkilön sähköpostiosoite
›	 käsikirjoituksen ja tiivistelmän sanamäärät 
›	 kirjoittajien sidonnaisuudet. Jos sidonnaisuuksia 
 ei ole, merkitään ”Ei sidonnaisuuksia”

Toinen merkittävä asia, jonka suhteen tulemme 
jatkossa olemaan entistä tarkempia, on kirjoitukseen 
ja kirjoittajiin liittyvien sidonnaisuuksien ilmoitta-
minen. Se on tästä syystä nostettu esiin jo käsikir-
joituksen aloitussivulla. Sidonnaisuudet tulee esittää 
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kaikissa käsikirjoitustyypeissä. Tieteellinen julkaise-
minen on yksi tärkeimmistä tavoista levittää tutki-
mustuloksia ja saada ne yhteiseksi hyödyksi – oli sit-
ten kyseessä alkuperäistutkimus, katsaus, tieteellinen 
kommentti, ohjeistus tms. Tieteellisen tutkimuksen 
tekevät mahdolliseksi sen rahoittajat, jotka voivat ol-
la julkisia, esimerkiksi Suomen Akatemia, Business 
Finland, EU, Suomen valtio, tai yksityisiä, kuten yri-
tykset ja teollisuus. Tutkimuksen ja sen suorittajien/
käsikirjoitusten laatijoiden tulee tuoda esiin rahoi-
tuslähteet läpinäkyvästi, täydellisesti ja totuudenmu-
kaisesti tutkimustuloksia julkaistaessa. Tällä tavoin 
taataan tiedejulkaisujen, tutkijoiden ja lukijoiden vä-
lisen molemminpuolisen luottamuksen säilyminen. 
Luottamuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa tie-
teellisessä toiminnassa. 

Tieteellistä julkaisemista ohjaavat tiedeyhteisöt, 
ja useat tällaiset yhteisöt ovat laatineet ohjeistuk-
sia sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Dosiksessa 
neuvomme kirjoittajia hyödyntämään esimerkiksi 
ICMJE:n (International Committee of Medical Jour-
nal Editors) sivulta löytyvää sidonnaisuuslomaket-
ta (www.icmje.org/conflicts-of-interest). Dosiksen 
artikkeleihin liittyviä ilmoitettavia sidonnaisuuksia 
ovat:

›	 lääke- tai terveysalan yrityksiltä saadut 
 konsultaatiopalkkiot
›	 toistuvat lääke- tai terveysalan yritysten 
 maksamat luento- tai suunnittelupalkkiot
›	 lääke- tai terveysalan yritysten maksamat 
 kongressimatkat
›	 lääke- tai terveysalan yrityksiltä tai näiden 
 rahastoista saatu apuraha tai muu 
 käsikirjoitukseen liittyvä tutkimusrahoitus. 
 Tutkimusrahoitus voidaan myös 
 vaihtoehtoisesti mainita kiitoksissa
›	merkittävän määräysvallan tuottavat 
 osakeomistukset lääke- tai terveysalan yrityksissä
›	 jäsenyydet lääke- tai terveysalan yritysten tai 
 potilasyhdistysten toimielimissä tai johdossa
›	 artikkeliin liittyvät haetut tai myönnetyt patentit

Miltä kuulostaisi 
Dosis-webinaari?
Toimituskunnan jäsenten kesken on syntynyt aja-
tus ruveta järjestämään kaksi kertaa vuodessa Do-
sis-webinaareja. Ajatus on vastikään syntynyt ja vaatii 
kypsyttelyä sekä sisällön että käytännön järjestelyjen 
suhteen. Alustavasti ajatuksena olisi, että jokaisesta 
numerosta valittaisiin mielenkiintoinen artikkeli, 
jonka kirjoittajat kutsuttaisiin pitämään webinaari 
Farmasialiiton jäsenille. Selvittelemme myös mah-
dollisuutta open access -vaihtoehdolle. Yhteen we-
binaariin sisällyttäisimme aina kaksi esitystä – näin 
webinaareja järjestettäisiin kaksi per vuosi. Valinnan 
aiheista tekisi toimituskunta. Valintaan vaikuttaisi-
vat aiheen tärkeyden ja uutuuden lisäksi sosiaalisessa 
mediassa tapahtuneiden jakojen ja näkyvyyden osoit-
tama lukijoiden kiinnostus. Niinpä muistutamme 
tässä yhteydessä, että jakaessanne Dosis-artikkeleita 
somessa muistaisitte liittää mukaan #dosisfarma mer-
kinnän. Sen avulla pystymme seuraamaan artikke-
leiden levikkiä. Miltä ajatus webinaarista kuulostaa? 
Antakaa palautetta dosis@farmasialiitto.fi osoittee-
seen tai kun tapaatte toimituskunnan jäseniä. Jaka-
kaa toki Dosiksen artikkeleita somessa #dosisfarma 
merkinnän kera!

Hyvää Vol36 Dosis-vuotta toivottaen:

➔ Anneli Ritala-Nurmi
➔ Katri Hämeen-Anttila
➔ Antti Kataja
➔ Anne Lecklin
➔ Minna Matikainen
➔ Joni Palmgren
➔ Marika Pohjanoksa-Mäntylä
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Tavoitteemme oli selvittää psykoosilääkkeiden käyttöä, käytön kestoa sekä käytössä tapahtuneita 
muutoksia vuonna 2006 tai 2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneilla.  

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus hyödyntää valtakunnallista MEDALZ-kohorttitutkimuksen rekisteriai-
neistoa, joka kattaa laitoshoidon ulkopuolella asuneet henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti Suomes-
sa vuosina 2005–2011 (n=70 718). Tutkimuksessa vertailimme vuonna 2006 (n=2 058) ja vuonna 2011 (n=2 853) 
diagnosoituja henkilöitä, jotka aloittivat psykoosilääkkeen käytön seuranta-ajalla. Aineiston lääkeosto- ja sai-
raustiedot perustuvat kansallisiin rekistereihin.

Tulokset: Minkä tahansa psykoosilääkkeen yhtäjaksoinen mediaanikäyttöaika vuonna 2006 diagnosoiduil-
la oli 1,6 vuotta (p=0,050). Psykoosilääkkeen käytön ketiapiinilla aloittaneista 52,3 prosenttia vuonna 2006 
ja 36,7 prosenttia vuonna 2011 diagnosoiduista käytti sitä edelleen neljän vuoden kuluttua. Vastaavat osuu-
det risperidonin käytölle olivat 27,4 prosenttia vuonna 2006 ja 21,9 prosenttia vuonna 2011 diagnosoiduilla. 

Johtopäätökset: Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeiden käyttö on edelleen pitkäkestoista, vaikka 
käytön kesto on hieman lyhentynyt verrattaessa vuosina 2006 ja 2011 diagnoosin saaneita. Hoitosuositusten 
mukaan käytön tulisi olla lyhytaikaista ja käytön tarpeen arviointi tulisi tehdä säännöllisesti.

Avainsanat: Alzheimerin tauti, psykoosilääkkeet, rekisterit, epidemiologia
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borating Centre for Drug Statistics Methodology) 
käyttö tunnistettiin Kelan reseptitiedoston avulla. 
Reseptitiedoston psykoosilääkeostot mallinnettiin 
käyttöjaksoiksi From Prescriptions to Drug Use Pe-
riods (PRE2DUP) -menetelmällä, joka huomioi yksi-
löllisen vaihtelun ostoissa sekä laitoshoitojaksot, jol-
loin henkilö ei ole käyttänyt kotiin ostettuja lääkkeitä 
(Tanskanen ym. 2015). Reseptitiedosto ei sisältänyt 
sairaalahoidossa ja julkisissa hoitolaitoksissa käytet-
tyjä lääkkeitä. Myös muiden tarkasteltujen lääkkei-
den käyttö tunnistettiin Kelan reseptitiedostosta. Li-
säksi muut sairaudet tunnistettiin HILMO-rekiste-
rin, Kelan erityiskorvausrekisterin sekä reseptitiedos-
ton avulla (Liite 1).

Analyysissa tarkasteltiin psykoosilääkkeen käytön 
aloittaneita henkilöitä erillisinä ryhminä Alzheime-
rin taudin diagnoosivuoden (2006 tai 2011) mukaan 
jaoteltuna. Ryhmien taustamuuttujat, kuten ikä- ja 
sukupuolijakauma, muut sairaudet ja käytössä ol-
leet lääkkeet, selvitettiin ristiintaulukoimalla ja χ2-
testillä. Coxin regressioanalyysilla selvitettiin taus-
tamuuttujien ja diagnoosivuoden yhteyttä psykoo-
silääkkeiden käytön lopettamiseen ja tulokset rapor-
toitiin vakioimattomina ja vakioituina vaarasuhteina 
(Hazard ratio, HR; 95 % luottamusväli, LV) käytön lo-

pettamisen riskille. Seuranta päättyi psykoosilääkkei-
den käytön lopetukseen tai sensuroitumiseen muis-
ta syistä (kuolema, tutkimuksen seuranta-ajan päät-
tyminen 31.12.2009/31.12.2014 tai pitkäaikainen ≥ 90 
päivää kestävä laitos- tai sairaalahoitojakso). Kaplan-
Meierin analyysilla selvitettiin mediaaniaika psykoo-
silääkkeiden käytön lopettamiseen molemmissa ryh-
missä. Analyysit suoritettiin SPSS-tilasto-ohjelmalla 
(IBM, versio 25).

Rekisterien ylläpitäjiltä on saatu asianmukaiset lu-
vat tutkimuksen suorittamiseen. Tutkimus ei vaati-
nut tutkimuseettisen toimikunnan lupaa, sillä tut-
kittavat henkilöt on pseudonymisoitu.

TULOKSET
Alzheimerin taudin diagnoosin vuonna 2011 saaneet 
henkilöt (79,9 ±7,3 vuotta) olivat keskimäärin hie-
man vanhempia kuin vuonna 2006 diagnoosin saa-
neet (78,7±6,9 vuotta; p=0,022) (Taulukko 1). Lisäk-
si vuonna 2011 diagnosoidut sairastivat hieman use-
ammin sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja 
diabetesta kuin vuonna 2006 diagnosoidut. Vuonna 
2011 diagnosoiduista henkilöistä suurempi osa käytti 
memantiinia (45,0 % vs. 28,1 %), mutta pienempi osa 
antikoliiniesteraasin estäjiä (61,6 % vs. 66,2 %) ja bent-

JOHDANTO
Alzheimerin tautiin liittyvät keskeisenä käytösoi-
reet, joista kärsii jopa 90 prosenttia muistisairaista 
jossain vaiheessa sairautta (Lyketsos ym. 2002, Stein-
berg ym. 2008). Käytösoireet heikentävät potilaiden 
elämänlaatua, aiheuttavat huolta omaisille sekä li-
säävät sairaalakäyntejä ja pitkäaikaishoidon tarvetta 
(Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2006). 
Muistisairauksien Käypä hoito -suositus (2017) pai-
nottaa käytösoireiden hoidossa oireiden syyn selvit-
tämistä, lääkkeettömiä hoitokeinoja sekä lääkehoi-
tona muistisairauden lääkkeitä. Psykoosilääkkeiden 
käyttö tulisi rajata vain vaikeimpien oireiden lyhyt-
kestoiseen hoitoon.

Suomalaistutkimusten mukaan psykoosilääkkei-
den käyttö muistisairaiden hoidossa alkaa yleistyä jo 
ennen Alzheimerin taudin diagnoosia (Koponen ym. 
2015, Orsel ym. 2018). Vastaava käytön yleistyminen 
on havaittu myös Yhdistyneissä kuningaskunnissa 
(Martinez ym. 2013). Neljä vuotta diagnoosin jälkeen 
suomalaisista laitoshoidon ulkopuolella asuvista Alz-
heimerin tautia sairastavista potilaista 24 prosenttia 
käytti psykoosilääkkeitä, kun taas Alzheimerin tau-
tia sairastamattomasta verrokkiväestöstä vain 4 pro-
senttia käytti psykoosilääkkeitä (Orsel ym. 2018). Sa-
mankaltaisesti myös muiden eurooppalaisten tutki-
musten mukaan muistisairaat käyttävät 5–7 kertaa 
todennäköisemmin psykoosilääkkeitä kuin tautia 
sairastamattomat (Martinez ym. 2013, Schulze ym. 
2013a, Gallini ym. 2014, Wastesson ym. 2015, Nør-
gaard ym. 2016). Psykoosilääkkeiden käytön yleisyys 
on Suomessa pysynyt ennallaan vuosina 2005–2011 
(Juhola ym. 2019). Sekä vuonna 2005 että 2011 diag-
nosoiduista Alzheimerin tautia sairastavista henki-
löistä joka neljäs käytti psykoosilääkettä kahden vuo-
den sisällä diagnoosista. Vastaavasti muualla Euroo-
passa sekä Yhdysvalloissa psykoosilääkkeiden käytön 
vuosiprevalenssiksi muistisairailla henkilöillä on ra-
portoitu noin 18–26 prosenttia (Frachi ym. 2012, Rat-
tinger ym. 2013, Schulze ym. 2013a, Boucherie ym. 
2017). Joissain tutkimuksissa muistisairaiden psy-
koosilääkkeiden käytön prevalenssin on raportoitu 
jonkin verran laskeneen, esimerkiksi Yhdistyneissä 
kuningaskunnissa (Sultana ym. 2016a, Donegan ym. 
2017), Alankomaissa (Sultana ym. 2016b), Tanskassa 
(Nørgaard ym. 2016) ja Ranskassa (Gallini ym. 2014). 
Sen sijaan Italiassa psykoosilääkkeiden käyttö on li-
sääntynyt (Sultana ym. 2016a), ja toisaalta Saksassa 
käytön yleisyys on pysynyt Suomen tapaan ennallaan 
(Schulze ym. 2013b). 

Psykoosilääkkeiden käytön kestoa on tutkittu 

maailmalla vaihtelevin tuloksin, ja erilaiset mene-
telmät vaikeuttavat tulosten vertailua (Guthrie ym. 
2010, Puyat ym. 2012, Kim ym. 2015, Booker ym. 
2016, Mast ym. 2016, Nørgaard ym. 2016, Schmedt 
ym. 2016, Boucherie ym. 2017). Aiemman suomalai-
sen tutkimuksen mukaan vuonna 2005 Alzheimerin 
taudin diagnoosin saaneista psykoosilääkkeiden käy-
tön aloittaneista 57 prosenttia jatkoi käyttöä vähin-
tään vuoden ajan (Koponen ym. 2015). Tulos ei ole 
linjassa Käypä hoito -suosituksen kanssa, jonka mu-
kaan lääkityksen voi usein lopettaa 4–5 kuukauden 
käytön jälkeen etenkin lieväoireisilla potilailla (Muis-
tisairaudet. Käypä hoito -suositus 2017). Tämän tut-
kimuksen tavoitteena oli selvittää psykoosilääkkei-
den käyttöä, käytön kestoa sekä käytössä tapahtu-
neita muutoksia vuonna 2006 ja 2011 Alzheimerin 
taudin diagnoosin saaneilla Suomessa.  

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tämä tutkimus on osa valtakunnallista MEDALZ 
(Medication use and Alzheimer's disease) -kohort-
titutkimusta, joka kattaa laitoshoidon ulkopuolella 
asuneet suomalaiset henkilöt, joilla on diagnosoi-
tu Alzheimerin tauti vuosina 2005–2011 (n=70 718; 
Tolppanen ym. 2016). Kohorttiin on poimittu Kan-
saneläkelaitoksen (Kela) rekisteristä henkilöt, joille 
on myönnetty rajoitettu peruskorvausoikeus Alzhei-
merin taudin lääkehoitoihin (Tolppanen ym. 2016). 
Tätä tutkimusta varten valittiin MEDALZ-kohortis-
ta kaikki vuonna 2006 ja 2011 Alzheimerin taudin 
diagnoosin saaneet henkilöt (Kuva 1). Tutkimukses-
ta suljettiin pois skitsofreniaa ja sen kaltaisia häiriöi-
tä (F20-29), kaksisuuntaista mielialahäiriötä (F31) ja 
aktiivista syöpää (C00–C97) sairastaneet, laitoshoi-
dossa olleet sekä psykoosilääkkeitä diagnoosihetkel-
lä tai vuoden sisällä ennen seurannan alkua käyttä-
neet henkilöt, jotka eivät aloittaneet psykoosilääk-
keen käyttöä tutkimusajan loppuun (31.12.2009 tai 
31.12.2014) mennessä (Liite 1). Lopullisen tutkimuso-
toksen muodosti 2 058 vuonna 2006 ja 2 853 vuonna 
2011 diagnosoitua henkilöä, joille aloitettiin psykoo-
silääke seuranta-ajalla. 

Aineisto sisältää reseptilääkeostot (1995–2015) 
ja erityiskorvausoikeutettujen henkilöiden mää-
rät (1972–2015) Kelan rekistereistä, tiedot sairaala-
hoitojaksoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO; 1972–2015) se-
kä kuolemaan johtaneet syyt Tilastokeskuksen kuo-
linsyyrekisteristä (2005–2015; Tolppanen ym. 2016). 
Psykoosilääkkeiden (ATC N05A, pl. N05AN01 liti-
um ja N05AB04 proklooriperatsiini; WHO Colla-

Kuva 1. Vuokaavio tutkimuksen otoksen muodostamisesta MEDALZ-aineistosta.
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sodiatsepiinejä ja niiden kaltaisia lääkkeitä (31,9 % vs. 
39.9%) verrattuna vuonna 2006 diagnosoituihin.

Vuonna 2011 diagnoosin saaneilla oli suurempi 
todennäköisyys lopettaa psykoosilääkkeiden käyttö 
kuin vuonna 2006 diagnosoiduilla maksimissaan nel-
jän vuoden seuranta-aikana (vakioitu HR 1,09; 95 % 
LV 1,00–1,19, p=0,052). Minkä tahansa psykoosilääk-
keen yhtäjaksoinen mediaanikäyttöaika oli vuonna 
2011 diagnoosin saaneilla 501 (95 % LV 454–548) päi-
vää ja 2006 diagnoosin saaneilla 573 (95 % LV 481–665) 
päivää (p=0,050). Puolen vuoden kuluttua aloituk-
sesta psykoosilääkettä käytti 68,4 prosenttia vuonna 
2011 ja 69,4 prosenttia vuonna 2006 diagnosoitujen 
ryhmästä (Kuva 2A, Liite 2). Vuoden kuluttua aloi-
tuksesta psykoosilääkettä edelleen käyttävien osuus 
oli 56,6 prosenttia vuonna 2011 ja 58,3 prosenttia 
vuonna 2006 diagnosoitujen ryhmässä. 

Sekä vuonna 2011 että 2006 diagnoosin saaneilla 
psykoosilääkkeen käyttö aloitettiin yleisimmin ris-
peridonilla, ketiapiini oli toiseksi yleisin vaihtoeh-
to (Taulukko 1). Ketiapiinilla käytön aloittaneiden 
osuus oli suurempi vuonna 2011 (33,6 %) kuin vuon-
na 2006 (26,8 %) diagnosoitujen ryhmässä (p<0,001). 
Ketiapiinia käyttäneet lopettivat psykoosilääkkei-
den käytön harvemmin kuin risperidonilla aloitta-
neet molemmissa tarkastelluissa ryhmissä (vuonna 
2011 vakioitu HR 0,66; 95 % LV 0,59–0,75 ja vuon-
na 2006 vakioitu HR 0,49; 95 % LV 0,41–0,59) (Tau-
lukko 2). Ketiapiinia käytettiin myös selvästi pidem-

pään verrattuna risperidoniin molemmissa ryhmissä 
(Kuva 2B). Neljän vuoden kuluttua ketiapiinin aloit-
taneista edelleen lääkettä käytti 36,7 prosenttia vuon-
na 2011 ja 52,3 prosenttia vuonna 2006 diagnosoiduis-
ta (Kuva 2B, Liite 2). Vastaavat osuudet risperidonil-
la käytön aloittaneista olivat 21,9 prosenttia vuonna 
2011 ja 27,4 prosenttia vuonna 2006 diagnosoiduilla.

Vuonna 2006 Alzheimerin taudin diagnoosin 
saaneista naiset lopettivat psykoosilääkkeiden käy-
tön harvemmin kuin miehet (HR 0,82; 95 % LV 
0,71–0,94), mutta vastaavaa tilastollista merkitse-
vyyttä ei havaittu vuonna 2011 diagnoosin saaneil-
la (Taulukko 2). Erityisvastuualueiden (erva) välillä 
oli eroja psykoosilääkkeiden käytön lopettamisessa 
molemmissa ryhmissä (Taulukko 1). Vuonna 2006 
diagnoosin saaneilla Helsingin seudun yliopistolli-
sen keskussairaalan (HYKS) erva-alueella psykoosi-
lääkkeiden käyttö loppui todennäköisemmin kuin 
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erva-alueella 
(HR 0,66:;95 % LV 0,54–0,80). Vastaavasti vuonna 
2011 diagnoosin saaneista kaikilla muilla erva-alu-
eilla (TYKS, TAYS, KYS, OYS) oli pienempi todennä-
köisyys lopettaa käyttö kuin HYKSin erva-alueella. 
Lääkkeistä antikoliiniesteraasin estäjien käyttö oli 
yhteydessä pienempään todennäköisyyteen lopet-
taa psykoosilääkkeiden käyttö vuonna 2006 diag-
nosoitujen ryhmässä (H; 0,82: 95 % LV 0,69–0,98), 
mutta ei vuonna 2011 diagnosoiduilla (HR 0,99; 95 
% LV 0,87–1,12).

Kuva 2B.

Kuva 2. Kaplan-Meier-kuvaajat psykoosilääkkeiden käytön lopettamisesta A) eri vuosina Alzheimerin 
taudin diagnoosin saaneilla sekä B) ketiapiinia tai risperidonia käyttäneillä henkilöillä.

Taulukko 1. Vuonna 2006 tai 2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneiden psykoosilääkkeiden käytön 
aloittajien kuvailu.

Muuttuja

Nainen

Erityisvastuualue1
HYKS
TYKS
TAYS
KYS
OYS

Ikä Alzheimerin taudin diagnoosihetkellä
<65
65–74
75–84
≥85

Ikä psykoosilääkkeen aloitushetkellä
<65
65–74
75–84
≥85

Aika Alzheimerin taudin diagnoosista 
psykoosilääkkeen käytön aloitukseen
<6 kk
6–12 kk
12–24 kk
24–36 kk
>36 kk
Mediaani (kvartiiliväli) (kk)

Muut sairaudet
Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet2
Aiempi aivohalvaus
Diabetes
Astma/Keuhkoahtaumatauti
Nivelreuma
Aiempi masennus
Aiempi keuhkokuume
Aiempi lonkkamurtuma
Päihteiden väärinkäyttö

Psykoosilääkettä aikaisemmin käyttäneet3

Ensimmäisenä aloitettu psykoosilääke
Risperidoni
Ketiapiini
Haloperidoli
Olantsapiini
Melperoni
Perfenatsiini
Muut

Muiden lääkkeiden käyttö 6 kk ennen 
psykoosilääkkeen aloitusta
Masennuslääkkeet
Epilepsialääkkeet
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet
Antikoliiniesteraasin estäjät
Memantiini
Systeemiset bakteerilääkkeet

2006 (n = 2 058)
n (%)

1 401 (68,1)

496 (24,1)
284 (13,8)
492 (23,9)
463 (22,5)
323 (15,7)

73 (3,5)
402 (19,5)
1197 (58,2)
386 (18,8)

50 (2,4)
315 (15,3)
1139 (55,3)
554 (26,9)

545 (26,5)
283 (13,8)
544 (26,4)
481 (23,4)
205 (10,0)
16,3 (5,6–27,8)

1268 (61,6)
218 (10,6)
286 (13,9)
211 (10,3)
91 (4,4)
63 (3,1)
65 (3,2)
134 (6,5)
76 (3,7)

149 (7,2)

1269 (61,7)
551 (26,8)
97 (4,7)
30 (1,5)
47 (2,3)
25 (1,2)
39 (1,9)

686 (33,3)
124 (6,0)
821 (39,9)
1362 (66,2)
578 (28,1)
564 (27,4)

2011 (n = 2 853)
n (%)

1920 (67,3)

821 (28,8)
343 (12,0)
659 (23,1)
632 (22,2)
396 (13,9)

91 (3,2)
511 (17,9)
1492 (52,3)
759 (26,6)

70 (2,5)
392 (13,7)
1365 (47,8)
1026 (36,0)

743 (26,0)
443 (15,5)
739 (25,9)
619 (21,7)
309 (10,8)
16,0 (5,7–28,1)

1855 (65,0)
348 (12,2)
558 (19,6)
321 (11,3)
146 (5,1)
82 (2,9)
120 (4,2)
208 (7,3)
97 (3,4)

189 (6,6)

1719 (60,3)
958 (33,6)
80 (2,8)
42 (1,5)
1 (0,0)
17 (0,6)
36 (1,3)

950 (33,3)
200 (7,0)
909 (31,9)
1757 (61,6)
1284 (45,0)
798 (28,0)

p-arvo

0,565

0,004

<0,001

<0,001

0,274

0,014
0,082
<0,001
0,267
0,262
0,702
0,057
0,290
0,583

0,401

0,318
<0,001
<0,001
0,967
<0,001
0,020
0,044

0,979
0,170
<0,001
0,001
<0,001
0,662

Alzheimerin taudin diagnoosivuosi

¹ Kahdella vuonna 2011 diagnosoidulla henkilöllä oli puuttuva tieto. HYKS= Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala;  
TYKS= Turun yliopistollinen keskussairaala; TAYS= Tampereen yliopistollinen sairaala; KYS= Kuopion yliopistollinen sairaala;  
OYS= Oulun yliopistollinen sairaala
² verenpainetauti, sepelvaltimotauti, krooninen sydämen vajaatoiminta tai eteisvärinä
³ aiempi psykoosilääkkeiden käyttöhistoria poimittu alkaen 1995 ja päättyen 1 vuosi ennen seurannan alkua eli 1 vuosi  
ennen psykoosilääkkeen aloitusta
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Alzheimerin taudin diagnoosivuosi
n 2006
n 2011

Alzheimerin taudin diagnoosivuosi ja 
ensimmäisenä aloitettu psykoosilääke

n 2006, risperidoni
n 2006, ketiapiini

n 2011, risperidoni
n 2011, ketiapiini

Kuva 2A.
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POHDINTA
Vaikka psykoosilääkkeiden käytön kesto Alzheime-
rin tautia sairastavilla on tutkimuksemme perusteella 
lyhentynyt, on käyttö edelleen pitkäkestoista verrat-
tuna Muistisairauksien Käypä hoito -suositukseen 
(2017). Psykoosilääkkeiden mediaanikäyttöaika vuon-
na 2006 diagnosoiduilla oli 1,6 vuotta ja 2011 diag-
nosoiduilla 1,4 vuotta. Sekä vuonna 2006 että 2011 
diagnoosin saaneista yli puolet käytti edelleen psy-
koosilääkettä vuoden kuluttua aloituksesta. Tulok-
semme psykoosilääkkeiden käytön pitkästä kestosta 
ei ole linjassa Käypä hoito -suosituksen kanssa, jonka 
mukaan psykoosilääkkeiden käyttö tulee rajata vain 
vaikeimpien psykoottisten oireiden ja levottomuu-
tena tai aggressiivisuutena ilmenevien käytösoirei-
den lyhytkestoiseen hoitoon (Muistisairaudet. Käypä 
hoito -suositus 2017). Käypä hoito -suosituksen mu-
kaan psykoosilääkityksen tarve on arvioitava toistu-
vasti 3–6 kuukauden välein ja etenkin lieväoireisilla 
potilailla lääkityksen voi usein lopettaa 4–5 kuukau-
den käytön jälkeen. Risperidonin osalta myyntiluvan 
haltija ohjeistaa, että lääkettä käytetään yhtäjaksoi-
sesti korkeintaan kuuden viikon ajan. Muilla psykoo-
silääkkeillä kuin risperidonilla ja haloperidolilla ei ole 
virallista käyttöaihetta käytösoireiden hoidossa Suo-
messa (Fimea 2019). Muistisairailla psykoosilääkkei-
den käytön haasteena on niihin liittyvät vakavat hait-
tatapahtumat, kuten aivoverenkiertohäiriöt (Mittal 
ym. 2015, Tampi ym. 2016, Dennis ym. 2018), keuhko-
kuume (Nosè ym. 2016, Pratt ym. 2016), kaatumiset 
ja niistä aiheutuvat vammat (Hartikainen ym. 2007, 
Pratt ym. 2016, Dennis ym. 2018, Seppälä ym. 2018) 
sekä kohonnut kuoleman riski (Tampi ym. 2016, Ko-
ponen ym. 2017a, Ralph ym. 2018, Schwertner ym. 
2019). MEDALZ-aineistossa on havaittu lonkkamur-
tuman ja kuoleman riskin säilyvän koholla myös yli 
vuoden jatkuvassa psykoosilääkkeen käytössä (Kopo-
nen ym. 2017a, Koponen ym. 2017b).

Risperidoni oli molemmissa ryhmissä käytetyin 
psykoosilääke, mutta ketiapiinin käyttäjien osuus oli 
suurempi vuonna 2011 vuonna 2006 diagnosoitujen 
ryhmään verrattuna. Molemmissa ryhmissä ketiapii-
nia käytettiin selvästi pidempään kuin risperidonia. 
Ketiapiinin käyttö unettomuuden hoidossa on yleistä 
iäkkäillä (Carton ym. 2015), mikä saattaa osaltaan se-
littää sen pidempään jatkuvaa käyttöä. Toisaalta epä-
tyypillisten psykoosilääkkeiden tehoa ja turvallisuut-
ta selvittäneen meta-analyysin mukaan risperidonil-
la oli tehoa Alzheimerin taudin käytösoireisiin, kun 
taas ketiapiinin osalta näyttö tehosta puuttui (Ma-
her ym. 2011). 

Erva-alueista HYKSin alueella psykoosilääkkeiden 
käyttö loppui muita erva-alueita todennäköisemmin 
vuonna 2011 diagnoosin saaneilla, mikä kuvastaa alu-
eellisia eroja hoitokäytännöissä. Suomessa on myös 
aiemmin havaittu alueellisia eroja Alzheimerin tautia 
sairastavien sairaalapäivien määrissä, lääkekustan-
nuksissa ja erityiskorvausoikeuden saaneiden osuuk-
sissa sekä dementialääkkeiden käytössä (Taipale ym. 
2016). Näyttää siltä, että ainakaan vielä vuonna 2011 
ei ollut saatu yhdenmukaistettua muistisairaiden 
henkilöiden hoitokäytäntöjä ja psykoosilääkehoitoa, 
vaikka ensimmäinen Käypä hoito -suositus muisti-
sairauksista oli käytössä jo vuonna 2006 (Muistisai-
raudet. Käypä hoito -suositus 2017). Jatkossa on syytä 
selvittää, esiintyykö alueellisia eroja Alzheimerin tau-
din hoitokäytännöissä vuoden 2011 jälkeen, ja tutkia 
mahdollisten erojen syitä.

Kansainvälisten psykoosilääkkeiden käytön kes-
toa käsittelevien tutkimusten tulosten vertaaminen 
tämän tutkimuksen tuloksiin on hankalaa erilaisten 
tutkimusotosten ja menetelmien takia. Kolmessa ai-
emmassa tutkimuksessa raportoitiin psykoosilääk-
keiden käytön kestoa erikseen kotona asuville muis-
tisairaille (Kim ym. 2015, Booker ym. 2016, Boucherie 
ym. 2017) ja lopuissa otoksessa oli mukana vaihtele-
va osuus vanhainkodissa asuvia muistisairaita (Boo-
ker ym. 2016, Mast ym. 2016, Nørgaard ym. 2016, 
Schmedt ym. 2016). Tällä voi olla vaikutusta psykoo-
silääkkeiden käytön kestoon, sillä Booker ym. (2016) 
havaitsivat, että vanhainkodissa asuminen oli yhte-
ydessä pidempään psykoosilääkkeiden käytön kes-
toon. Saksalaisessa tutkimuksessa (Booker ym. 2016) 
kotona asuvista 55 prosenttia jatkoi psykoosilääkkei-
den käyttöä vähintään kaksi vuotta. Tämä osuus on 
suurempi kuin meidän tutkimuksessamme, sillä suo-
malaisista vuonna 2011 diagnosoiduista 40,9 prosent-
tia jatkoi käyttöä vähintään kaksi vuotta ja vuonna 
2006 diagnosoiduista 45,8 prosenttia. Tässä tutki-
muksessa kaksi kolmasosaa (68,4 % vuonna 2011 ja 
69,4 % vuonna 2006 diagnosoiduista) jatkoi psykoo-
silääkkeiden käyttöä vähintään puoli vuotta. Saman-
kaltaisia tuloksia puoli vuotta käyttöä jatkaneiden 
osuudesta raportoitiin saksalaisessa tutkimuksessa 
76 prosenttia (Booker ym. 2016), skotlantilaisessa 72 
prosenttia (Guthrie ym. 2010) ja kanadalaisessa tutki-
muksessa 63 prosenttia (Puyat ym. 2012). Puolestaan 
toisen kanadalaisen tutkimuksen mukaan (Mast ym. 
2016) 24 prosenttia lopetti psykoosilääkkeiden käytön 
ensimmäisen puolen vuoden aikana. Lyhyempiä käy-
tön kestoja on raportoitu tanskalaisessa (Nørgaard 
ym. 2016), ranskalaisessa (Boucherie ym. 2017), yh-

Muuttuja

Sukupuoli
Mies
Nainen

Erityisvastuualue
HYKS
TYKS
TAYS
KYS
OYS

Ikä psykoosilääkkeen 
aloitushetkellä
<65
65–74
75–84
≥85

Muut sairaudet²
Sydän- ja verenkiertoeli-
mistön sairaudet³
Aiempi aivohalvaus
Diabetes
Aiempi keuhkokuume
Aiempi lonkkamurtuma

Psykoosilääkettä aikai-
semmin käyttäneet⁴

Ensimmäisenä aloitettu 
psykoosilääke
Risperidoni
Ketiapiini
Muut

Muiden lääkkeiden 
käyttö 6 kk ennen 
psykoosilääkkeen 
aloitusta⁵
Masennuslääkkeet
Epilepsialääkkeet
Bentsodiatsepiinit  
ja niiden kaltaiset  
lääkkeet
Antikoliiniesteraasin 
estäjät
Memantiini
Systeemiset 
bakteerilääkkeet

Taulukko 2. Taustatekijöiden vaikutus psykoosilääkkeiden käytön lopettamiseen.

Vakioitu1 vaara- 
suhde (95 %:n  
luottamusväli)

1,00
0,82 (0,71–0,94)

1,00
0,81 (0,65–1,01)
0,86 (0,72–1,04)
0,66 (0,54–0,80)
0,95 (0,78–1,16)

1,00
0,86 (0,56–1,33)
1,05 (0,70–1,58)
0,97 (0,63–1,48)

0,99 (0,86–1,13)

1,03 (0,83–1,28)
1,04 (0,86–1,26)
1,21 (0,83–1,76)
1,14 (0,88–1,47)

1,24 (0,97–1,58)

1,00
0,49 (0,41–0,59)
0,95 (0,78–1,16)

0,95 (0,82–1,10)
1,04 (0,79–1,37)
0,90 (0,78–1,03)

0,82 (0,69–0,98)

0,93 (0,78–1,10)
0,92 (0,79–1,08)

Vakioimaton vaara- 
suhde (95 %:n  
luottamusväli)

1,00
0,96 (0,86–1,08)

1,00
0,78 (0,65–0,93)
0,78 (0,67–0,90)
0,79 (0,68–0,91)
0,83 (0,70–0,98)

1,00
0,81 (0,57–1,15)
0,95 (0,69–1,33)
1,06 (0,76–1,49)

1,06 (0,95–1,18)

1,05 (0,90–1,22)
0,98 (0,86–1,12)
1,31 (1,03–1,67)
1,08 (0,89–1,31)

1,11 (0,90–1,35)

1,00
0,66 (0,58–0,74)
0,94 (0,76–1,17)

0,92 (0,83–1,03)
1,17 (0,96–1,43)
0,89 (0,80–0,99)

0,99 (0,89–1,10)

0,94 (0,84–1,04)
1,11 (0,99–1,25)

Vakioitu¹ vaara- 
suhde (95 %:n  
luottamusväli)

1,00
0,92 (0,82–1,04)

1,00
0,80 (0,67–0,95)
0,79 (0,68–0,91)
0,80 (0,69–0,93)
0,79 (0,67–0,94)

1,00
0,84 (0,59–1,19)
0,97 (0,69–1,36)
1,06 (0,75–1,49)

1,06 (0,95–1,19)

1,03 (0,88–1,21)
0,95 (0,83–1,09)
1,22 (0,95–1,56)
1,01 (0,83–1,24)

1,08 (0,88–1,33)

1,00
0,66 (0,59–0,75)
0,96 (0,77–1,19)

0,94 (0,84–1,06)
1,15 (0,94–1,41)
0,90 (0,81–1,02)

0,99 (0,87–1,12)

0,89 (0,79–1,01)
1,08 (0,96–1,22)

Vakioimaton vaara-
suhde (95 %:n  
luottamusväli)

1,00 
0,83 (0,72–0,95)

1,00
0,75 (0,60–0,93)
0,82 (0,68–0,98)
0,63 (0,52–0,77)
0,96 (0,79–1,17)

1,00
0,84 (0,55–1,29)
1,02 (0,68–1,52)
0,92 (0,61–1,40)

0,99 (0,87–1,13)

1,01 (0,82–1,25)
1,09 (0,90–1,31)
1,20 (0,83–1,73)
1,10 (0,85–1,42)

1,12 (0,88–1,43)

1,00
0,49 (0,42–0,59)
0,97 (0,80–1,17)

0,90 (0,78–1,04)
1,01 (0,77–1,34)
0,90 (0,79–1,03)

0,95 (0,83–1,09)

0,99 (0,85–1,15)
0,91 (0,79–1,06)

Alzheimerin taudin diagnoosivuosi
2006 (n = 2 058) 2011 (n = 2 853)

¹ Vakioitu henkilön sukupuolella, erityisvastuualueella, psykoosilääkkeen aloitushetken iällä, ajalla Alzheimerin taudin diagnoosista 
psykoosilääkkeen käytön aloitukseen, sydän- ja verenkiertosairauksilla, aiemmin sairastetulla aivohalvauksella, keuhkokuumeella ja 
lonkkamurtumalla, diabeteksella, ensimmäisenä aloitetulla psykoosilääkkeellä sekä muilla käytössä olevilla lääkkeillä (masennuslääkkeet, 
epilepsialääkkeet, bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet, antikoliiniesteraasin estäjät, memantiini, systeemiset bakteerilääkkeet)
² vertailuryhmänä mainittua sairautta sairastamattomat (HR=1,00)
³ verenpainetauti, sepelvaltimotauti, krooninen sydämen vajaatoiminta tai eteisvärinä
⁴ käyttöhistoria alkaen 1995 ja päättyen 1 vuosi ennen seurannan alkua; vertailuryhmänä psykoosilääkkeitä aiemmin käyttämättömät 
(HR=1,00)
⁵ vertailuryhmänä mainittua lääkettä käyttämättömät (HR=1,00)
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dysvaltalaisessa (Kim ym. 2015) ja toisessa saksalaises-
sa (Schmedt ym. 2016) tutkimuksessa. Tanskalaises-
sa ja ranskalaisessa tutkimuksessa psykoosilääkettä 
käyttäneistä muistisairaista noin 27 prosenttia jatkoi 
lääkkeen käyttöä yhtäjaksoisesti yli kolmen kuukau-
den ajan (Nørgaard ym. 2016, Boucherie ym. 2017). 
Vastaavasti Yhdysvalloissa 36 prosenttia muistisaira-
uksia sairastaneista uusista käyttäjistä jatkoi saman 
psykoosilääkkeen käyttöä vähintään kolme kuu-
kautta (Kim ym. 2015). Ranskalaisessa tutkimukses-
sa osuus kasvoi noin 46 prosenttiin herkkyysanalyy-
sissa, jossa potilaiden sairaalassa viettämä aika lasket-
tiin altistuksen alaiseksi (Boucherie ym. 2017). Käy-
tön keston määrittelyyn käytetyillä menetelmillä on 
siis suuri vaikutus tuloksiin. Lyhyimmät kestot saa-
tiin tutkimuksissa, joissa oli tiukimmat määritelmät 
käytön jatkuvuudelle (Nørgaard ym. 2016, Boucherie 
ym. 2017, Kim ym. 2015, Schmedt ym. 2016). Esimer-
kiksi ranskalaisessa (Boucherie ym. 2017) ja yhdysval-
talaisessa (Kim ym. 2015) tutkimuksessa käytön kes-
to voi olla aliarvioitu, sillä näissä käytettiin tiukkaa 
määritelmää, jonka mukaan yli seitsemän päivän tau-
ko käytössä määriteltiin lopetukseksi. Schmedt ym. 
(2016) käyttivät oletusannosta yksi määritelty vuo-
rokausiannos (defined daily dose) vuorokaudessa ja 
lisäsivät 150 prosenttia joustoa keston laskemiseen. 
He saivat tuloksen, jonka mukaan käytön mediaani-
kesto muistisairailla on 16 päivää. Psykoosilääkkeitä 
käytetään kuitenkin iäkkäillä ja muistisairailla huo-
mattavasti määriteltyä vuorokausiannosta pienem-
millä annoksilla (Rikala ym. 2013, Taipale ym. 2014). 
Väärä oletusannos johti hyvin erilaiseen tulokseen 
verrattuna toiseen saksalaiseen tutkimukseen, jos-
sa kestot laskettiin psykiatrien määräämistä resep-
teistä ja lopetukseksi määriteltiin 180 päivän tauko 
(Booker ym. 2016).

Psykoosilääkkeiden pitkäaikaista ja epätarkoituk-
senmukaista käyttöä on pyritty estämään erilaisin in-
terventioin. Tuoreessa meta-analyysissa havaittiin, 
että hoitokodeissa erityisesti pitkäkestoiset ja hoito-
kulttuurin muutokseen tähdänneet sekä lääkäreiden 
aktiivista osallistamista sisältäneet interventiot vä-
hensivät merkittävästi psykoosilääkkeiden käyttöä 
muistisairailla (Birkenhäger-Gillesse ym. 2019). Suo-
messa MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishank-
keen osana toteutettu käytösoirehanke muistisairai-
den hyvinvoinnin parantamiseksi pitkäaikaishoidos-
sa sisälsi monipuolisesti ohjausta, tukea ja koulutus-
ta henkilökunnalle, asukkaiden kokonaislääkityksen 
arviointia sekä moniammatillista yhteistyötä asiak-
kaan käytösoireiden taustatekijöiden selvittämiseksi 

ja yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseksi (Elon-
iemi-Sulkava ja Savikko 2011). Hankkeen seuraukse-
na asukkaiden elämänlaatu koheni ja kaikkien psyy-
kenlääkkeiden käyttö vähentyi interventioryhmässä. 
Tutkimuksemme tulosten perusteella psykoosilääk-
keiden käytön kestoa tulisi rajoittaa myös avo- ja ko-
tihoidossa, mutta interventiotutkimuksia ei kuiten-
kaan ole tehty näissä toimintaympäristöissä. Mieles-
tämme myös avo- ja kotihoidossa koko hoitoketjun 
kaikki terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat 
tietoa ja koulutusta käytösoireiden taustatekijöistä, 
lääkkeettömistä hoidoista sekä psyykenlääkkeiden 
tehosta ja haitoista. Yksilöllinen hoitosuunnitelma 
seuranta huomioiden tulisi tehdä myös kaikille ko-
tona asuville, jotta psykoosilääkkeiden käyttö ei tar-
peettomasti pitkittyisi.

Tutkimuksen vahvuutena on kansallisesti kattava 
aineisto Alzheimerin tautia sairastaneista henkilöis-
tä. Aineiston heikkoutena on se, että Kelan resepti-
tiedosto ei sisällä tietoa sairaaloissa ja julkisissa hoi-
tolaitoksissa käytetyistä lääkkeistä. Näin ollen tutki-
muksen tuloksia voi yleistää parhaiten laitoshoidon 
ulkopuolella asuvien Alzheimerin tautia sairastavien 
psykoosilääkkeiden käyttöön. Tämän aineiston heik-
kous on myös se, ettei se sisällä tietoa käytösoireiden 
vaikeusasteesta tai siitä, onko käytön tarvetta arvi-
oitu säännöllisesti. Tässä tutkimuksessa emme arvi-
oineet, ovatko psykoosilääkkeiden annokset muut-
tuneet vuosien aikana. Tämä olisi mielenkiintoinen 
jatkotutkimuksen aihe. Tutkimuksemme tulosten 
mukaan psykoosilääkkeiden käytön kestoa tulisi ra-
joittaa myös avo- ja kotihoidossa.

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeiden 
käyttö on edelleen pitkäkestoista, vaikka käytön kes-
to on hieman lyhentynyt verrattaessa vuosina 2006 ja 
2011 diagnoosin saaneita. Hoitosuositusten mukaan 
käytön tulisi olla lyhytaikaista ja käytön tarpeen ar-
viointi tulisi tehdä säännöllisesti.

SUMMARY

Long-term use of antipsychotics 
is frequent among persons with 
Alzheimer’s disease

➔ Maija Liehu
maijaliehu95@gmail.com 
MSc (Pharm)
School of Pharmacy
University of Eastern Finland
 

➔ Miia Tiihonen* 
PhD (Pharm), adjunct professor
School of Pharmacy
Kuopio Research Centre of Geriatric Care
University of Eastern Finland
miia.tiihonen@uef.fi
 

➔ Heidi Taipale 
PhD (Pharm), adjunct professor 
School of Pharmacy
Kuopio Research Centre of Geriatric Care
University of Eastern Finland, 
Department of Clinical Neuroscience
Karolinska Institutet
Department of Forensic Psychiatry, 
Niuvanniemi Hospital
University of Eastern Finland
heidi.taipale@uef.fi 

➔ Antti Tanskanen
LIc.Phil 
Department of Clinical Neuroscience
Karolinska Institutet
Department of Forensic Psychiatry, 
Niuvanniemi Hospital
University of Eastern Finland
antti.tanskanen@ki.se

➔ Jari Tiihonen
MD, PhD, professor
Department of Clinical Neuroscience
Karolinska Institutet
Department of Forensic Psychiatry, 
Niuvanniemi Hospital
University of Eastern Finland
jari.tiihonen@ki.se 

➔ Anna-Maija Tolppanen 
PhD, professor
School of Pharmacy
Kuopio Research Centre of Geriatric Care
University of Eastern Finland
anna-maija.tolppanen@uef.fi
 

➔ Sirpa Hartikainen 
MD, PhD, professor
School of Pharmacy
Kuopio Research Centre of Geriatric Care
University of Eastern Finland
sirpa.hartikainen@uef.fi 

➔ Marjaana Koponen 
PhD (Pharm), postdoctoral researcher 
School of Pharmacy
Kuopio Research Centre of Geriatric Care
University of Eastern Finland
marjaana.koponen@uef.fi 

*Correspondence

Introduction: We investigated whether the dura-
tion of antipsychotic use has been changed between 
patients diagnosed with Alzheimer’s disease (AD) in 
2006 and 2011.

Material and methods: This research is a part of 
a large nationwide register-based MEDALZ cohort 
study including all community-dwelling residents of 
Finland who received a clinically verified diagnosis of 
AD between 2005 and 2011 (n=70 718). In this study, 
we compared antipsychotic users diagnosed with AD 
in 2006 (n=2 058) and 2011 (n=2 853). The data of pa-
tients’ drug purchases and diagnoses are based on 
national registers.

Results: The median duration of use of any antipsy-
chotic medication was 1.6 years among patients diag-
nosed in 2006 and 1.4 years among those diagnosed 
in 2011 (p=0.050). Among those who initiated the use 
with quetiapine, 52.3 % of users diagnosed in 2006 
and 36.7 % of those diagnosed in 2011 were still us-
ing quetiapine after four years. Respectively, 27.4 % 
of users diagnosed in 2006 and 21.9 % diagnosed in 
2011 were still using risperidone after four years from 
the initiation. 
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Conclusions: Long-term use of antipsychotics is still 
frequent among patients with AD, although the du-
ration of use has slightly shortened when comparing 
patients diagnosed in 2006 and 2011. According to 
care guidelines, antipsychotic use should be short-
term and the need for continuing antipsychotic use 
should be assessed regularly.

Keywords: Alzheimer’s disease, Antipsychotics, 
Registries, Pharmacoepidemiology
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Liite 1. Tutkimuksen taustatekijöiden ja poissulkukriteerien määritelmät. Seurannan alku on ajanhetki, 
jolloin henkilö aloitti käyttämään psykoosilääkettä Alzheimerin taudin diagnoosin jälkeen.

Taustatekijä

Sydän- ja 
verenkiertosairaudet

Aiempi aivohalvaus

Diabetes

Astma/
keuhkoahtaumatauti

Nivelreuma

Aiempi masennus

Määritelmä

Verenpainetauti (diagnosoitu 
ICD-10 -koodilla I10–I15 tai eri-
tyiskorvausoikeusnumero 205), 
sepelvaltimotauti (diagnosoi-
tu ICD-10 -koodilla I20–I25 tai 
NOMESCO-koodilla FNA/FNC/
FNE/FNG00/FNG10/FN1AT/
FN1BT/FN1YT tai erityiskorva-
usoikeusnumero 206/213/280), 
krooninen sydämen vajaatoi-
minta (diagnosoitu ICD-10 -koo-
dilla I42–I43/I50/I11.0 tai erityis-
korvausoikeusnumero 201) tai 
eteisvärinä (diagnosoitu ICD-10 
-koodilla I48)

Diagnosoitu ICD-10 -koodilla 
I60–I64/I69, ICD-9 -koodilla 
430–432/4330A/4331A/4339A
/4349A/4340A/4341A/4360 tai 
ICD-8 -koodilla 430–434

Diabeteslääkitys (ATC -koodi 
A10) tai erityiskorvausoikeusnu-
mero 103

Diagnosoitu ICD-10 -koodilla 
J44–J46 tai erityiskorvausoike-
usnumero 203

Diagnosoitu ICD-10 -koodilla 
M05/M06/M45 tai erityiskorva-
usoikeusnumero 202

Diagnosoitu ICD-10 -koodil-
la F32–F34/F38–F39, ICD-9 
-koodilla 2961/2968/3004/3011 
tai ICD-8 -koodilla 
2960/3004/3011

Ajanjakso

verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti tai 
krooninen sydämen 
vajaatoiminta: diag-
noosi saatu aikavä-
lillä 1996–seurannan 
alku tai erityiskorva-
usoikeus saatu aika-
välillä 1972–seuran-
nan alku

eteisvärinä: diag-
noosi saatu aikavä-
lillä 1996–seurannan 
alku

diagnoosi saatu aika-
välillä 1972–seuran-
nan alku

ainakin yksi lääkeos-
to aikavälillä 1995–
seurannan alku tai 
erityiskorvausoike-
us saatu aikavälillä 
1972–seurannan alku

diagnoosi saatu aika-
välillä 1996–seuran-
nan alku tai erityis-
korvausoikeus saatu 
aikavälillä 1972–seu-
rannan alku

diagnoosi saatu aika-
välillä 1996–seuran-
nan alku tai erityis-
korvausoikeus saatu 
aikavälillä 1972–seu-
rannan alku

diagnoosi saatu aika-
välillä 1972–5 vuotta 
ennen Alzheimerin 
taudin diagnoosia

Tietolähde

Hoitoilmoitusre-
kisteri (HILMO), 
Kansaneläke-
laitoksen (Kela) 
erityiskorvausre-
kisteri

HILMO

Kelan resepti-
tiedosto, Kelan 
erityiskorvausre-
kisteri

HILMO, Kelan 
erityiskorvausre-
kisteri

HILMO, Kelan 
erityiskorvausre-
kisteri

HILMO

Taustatekijä Määritelmä

Aiempi 
keuhkokuume

Aiempi 
lonkkamurtuma

Päihteiden 
väärinkäyttö

Psykoosilääkkeen 
aikaisempi käyttö

Muiden lääkkeiden 
käyttö

Masennuslääkkeet

Epilepsialääkkeet
           
Bentsodiatsepiinit 
ja niiden kaltaiset 
lääkkeet

Antikoliiniesteraasin 
estäjät

Memantiini

Systeemiset 
bakteerilääkkeet

Diagnosoitu ICD-10 -koodilla 
J100/J110/J12–J16/J18/J690

Diagnosoitu ICD-10 -koodilla 
S72.0/S72.1/S72.2, ICD-9 -koo-
dilla 820 tai ICD-8 -koodilla 
82000/82010/82090/82001/8
2011/82091

Diagnosoitu ICD-10 -koo-
dilla K86.0/F10–F19/
K70, ICD-9 -koodilla 
291/292/2940A/2948X/303/
304/305/5770D–F/5771
C/5771D/5710A/5711A/571
2A/5713X tai ICD-8 -koo-
dilla 291/303/304/57700–
57708 (tulosyy-koodi 
33/71/72/73/74/75) tai lääkehoi-
to päihderiippuvuuteen (ATC-
koodit N07BB tai N07BC)

Psykoosilääkkeiden (ATC-
koodi N05A, pois lukien litium 
N05AN01 ja proklooriperatsiini 
N05AB04) käyttöhistoria

ATC-koodi N06A

ATC-koodi N03A

ATC-koodit N05BA,  
N05CD tai N05CF

ATC-koodi N06DA

ATC-koodi N06DX01

ATC-koodi J01

diagnoosi saatu 
yhden vuoden sisäl-
lä ennen seurannan 
alkua

diagnoosi saatu aika-
välillä 1972–seuran-
nan alku

diagnoosi saatu aika-
välillä 1972–seuran-
nan alku tai ainakin 
yksi lääkeosto aika-
välillä 1995–seuran-
nan alku

ainakin yksi lääkeos-
to aikavälillä 1995–
yksi vuosi ennen 
seurannan alkua

ainakin yksi lääkeos-
to kuuden kuukau-
den sisällä ennen 
seurannan alkua

HILMO

HILMO

HILMO, Kelan 
reseptitiedosto

Kelan reseptitie-
dosto

Kelan reseptitie-
dosto

Ajanjakso Tietolähde
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Poissulkukriteerit

Skitsofrenia, 
skitsotyyppinen 
häiriö, 
harhaluuloisuushäiriö 
tai kaksisuuntainen 
mielialahäiriö

Aktiivinen syöpä
       

    
Psykoosilääkkeiden 
käyttö
                       
Ei-käyttäjät
                       

Diagnoosihetkellä 
prevalentit käyttäjät

Käytetty 
psykoosilääkettä 
vuoden sisällä ennen 
seurannan alkua

Pitkäaikainen laitos- 
tai sairaalahoitojakso

Diagnosoitu ICD-10 -koodil-
la F20–F29/F30–F31, ICD-9 
-koodilla 295/2962/2963/29
64/2967/297/298/3010/301
2 tai ICD-8 -koodilla 295/297
/298/2961/2962/2963/2968, 
2969/29999/3010/3012

Syöpälääkitys ATC-koodilla L01 
(pois lukien L01BA01 käyttävät, 
joilla erityiskorvausoikeus nivel-
reuman hoitoon) / L02/L03AA/
L03AB01/L03AB04/L03AB05/
L03AC/L03AX (pois lukien 
L03AX13) /L04AA10/L04AA34/
L04AA18/ L04AX02/L04AX03 
(pois lukien henkilöt, joilla eri-
tyiskorvausoikeus nivelreuman 
hoitoon) tai diagnosoitu ICD-10 
-koodilla C00–C97 tai NOMES-
CO-koodilla AAG50/AX, HA0/
PJO/QA0/QB0/QC0/QD0/
QW0/QX0/WA/WB/WC/WD/
WE/WF0/WFO/ZX0

Psykoosilääkkeiden (ATC-
koodi N05A, pois lukien litium 
N05AN01 ja proklooriperatsiini 
N05AB04) käyttöä ei aloitettu 
tutkimusajalla

Psykoosilääke (ATC-koo-
di N05A, pois lukien litium 
N05AN01 ja proklooriperatsiini 
N05AB04) käytössä Alzheime-
rin taudin diagnoosihetkellä 

Psykoosilääke (ATC-koo-
di N05A, pois lukien litium 
N05AN01 ja proklooriperatsiini 
N05AB04) käytössä vuoden 
sisällä ennen seurannan alkua

Yhtäjaksoisesti ≥ 90 vuorokaut-
ta sairaala- tai laitoshoidossa

diagnoosi saatu aika-
välillä 1972–5 vuotta 
ennen Alzheimerin 
taudin diagnoosia

ainakin yksi lääke-
osto vuoden sisällä 
ennen seurannan 
alkua tai diagnoosi 
saatu vuoden sisäl-
lä ennen seurannan 
alkua

ei lääkeostoja tut-
kimuksen seuran-
ta-ajan päättymi-
seen (31.12.2009 tai 
31.12.2014) mennessä 

Alzheimerin taudin 
diagnoosipäivä

ainakin yksi lääke-
osto vuoden sisällä 
ennen seurannan 
alkua

yhden vuoden sisäl-
lä ennen seurannan 
alkua tai seurannan 
alkaessa

HILMO

Kelan reseptitie-
dosto

Kelan reseptitie-
dosto

Kelan pitkäai-
kaishoitopäätök-
set, HILMO

Taustatekijä Määritelmä Ajanjakso Tietolähde

Liite 2. Psykoosilääkettä edelleen käyttävien henkilöiden osuus yhden, kahden, kolmen ja neljän vuoden 
kuluttua lääkkeen käytön aloituksesta Alzheimerin taudin diagnoosivuoden ja käytetyn psykoosilääkkeen 
mukaan jaoteltuna.

Minkä tahan-
sa psykoo-
silääkkeen 
yhtäjaksoi-
nen käyttö

2006  
diagnosoidut
 
2011  
diagnosoidut

Risperidonin 
yhtäjaksoi-
nen käyttö

2006  
diagnosoidut
 
2011  
diagnosoidut

Ketiapiinin 
yhtäjaksoi-
nen käyttö

2006 
diagnosoidut

2011 
diagnosoidut

puoli vuotta

69,4

68,4

64,6

65,4

79,5

74,5

1 vuosi

57,8

56,2

51,0

51,3

72,9

64,7

2 vuotta

45,7

40,2

37,4

34,2

65,0

51,1

3 vuotta

36,5

30,8

30,2

24,9

55,0

42,2

4 vuotta

32,4

25,2

22,8

18,1

53,1

37,2

Edelleen psykoosilääkettä käyttävien osuus ajanhetkellä käytön aloituksesta (%)
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Autismikirjon häiriöihin liittyy usein älyllinen kehitysvammaisuus, neuropsykiatrisia häiriöitä ja 
somaattisia sairauksia sekä käytösoireita. Lääkehoito on yleensä symptomaattista.

Potilaat ja menetelmät: Tutkimuksessamme selvitettiin vaikeiden käytösoireiden vuoksi osastokuntoutuk-
sessa olevien autististen nuorten (n = 6) ja nuorten aikuisten (n = 14) lääkehoitoa sekä lääkitysten haitta- ja 
yhteisvaikutuksia yhden päivän otannasta. 

Tulokset: Tutkimuspotilailla oli vahvasti resursoitua hoitoyksikköä vaativia käytösoireita. Lähes puolella po-
tilaista (45 %) oli säännöllisessä käytössä viisi tai useampi lääkevalmiste. Kaikki yli neljää säännöllistä lääkettä 
käyttäneistä potilaista olivat aikuisia. Lääkehoitojen riskit liittyivät sedaatioon, sydämen sähköisen toimin-
nan poikkeamaan (pitkään QT-aikaan) sekä antikolinergisiin ja neurologisiin haittoihin. Yhdeksällä potilaalla 
havaittiin kliinisesti merkityksellisiä lääkehaittoja ja kymmenellä potilaalla teoreettisesti haitallisia yhteisvai-
kutuksia aiheuttavia lääkekombinaatioita.

Johtopäätökset: Monilääkitys itseen, muihin henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvien tuhoavien käytösoi-
reiden hoidossa oli yleistä, erityisesti aikuisilla. Lisäksi haittavaikutusten riskit arvioitiin merkittäviksi. Lisä-
tutkimuksia tarvitaan uusien, neurobiologisiin mekanismeihin pohjautuvien hoitojen löytämiseksi.

Avainsanat: autismi, epilepsia, kehitysvammaisuus, käytösoireet, lääkehoito
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JOHDANTO
Autismi on monitekijäinen, varhaislapsuudessa ja 
yksilöllisesti ilmenevä autoimmuunisairaus (Vargas 
ym. 2005, Edmondson ym. 2016, Fiorentino ym. 2016, 
Edmiston 2017, Matta ym. 2019, Thom ym. 2019), 
johon liittyy kielellisen kehityksen viivästymistä tai 
taantumista, puutteita vastavuoroisessa sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa, kaavamaisia vartalon tai käsi-
en liikkeitä, huomattavaa tuskaisuutta ympäristössä 
tapahtuvista pienistä muutoksista sekä käytösoirei-
ta (Vanhala 2018). Diagnoosin saaneista noin puolel-
la on samanaikaisesti älyllinen kehitysvammaisuus 
(Fombonne 2005). Lisäksi muut liitännäissairaudet 
ja -häiriöt, kuten tarkkaavaisuushäiriöt, epilepsia ja 
psykiatriset häiriöt, ovat autismikirjon häiriöissä ta-
vallisia (Koskentausta 2008).

Käytösoireiden syiden ja liitännäissairauksien ero-
tusdiagnostiikka vaatii moniammatillista osaamista 
(Koskentausta 2008, Bjelogrlic-Laakso ym. 2014). Au-
tismikirjon häiriöihin liittyvät käytösoireet ilmenevät 
uhmakkuutena, itsensä vahingoittamisena ja/tai yht-
äkkisinä muihin henkilöihin tai irtaimistoon kohdis-
tuvina aggressioina (Bjelogrlic-Laakso 2018, Davis ym. 
2019). Niihin pyritään vaikuttamaan huomioimalla 
potilaan mahdolliset aistiherkkyydet, psykososiaali-
set ja kommunikaatioon liittyvät vuorovaikutuson-
gelmat sekä minimoimalla ympäristön ärsytysteki-
jöitä. Käytösoireiden taustalla olevien psykiatristen 
häiriöiden tai muiden liitännäissairauksien diagnos-
tiikka on haasteellista (Shorter ja Wachtel 2013, Ho-
wes ym. 2018). Monesti tämä toteutuu käytännös-
sä kokeilemalla eri lääkevaihtoehtoja. Tyypillisimpiä 
kliinisessä käytössä olevia keskushermostoon vaikut-
tavia lääkkeitä ovat antipsykootit, epilepsia- ja ma-
sennuslääkkeet sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriöiden hoitoon tarkoitetut keskushermostoa sti-
muloivat lääkeaineet ja verenpainelääkkeenä tunnet-
tu alfa2A-adrenerginen reseptoriagonisti, guanfasiini 
(Howes ym. 2018).  

Näyttö tällä hetkellä käytettyjen lääkehoitojen 
hyödyistä autismikirjon häiriöihin liittyvien käytö-
soireiden hoidossa on rajallinen (Barnhill ja Hurley 
2009, Howes ym. 2018). Ainoastaan risperidonilla 
on Euroopassa virallinen käyttöaihe kehitysvam-
maisuuteen liittyvien käytösoireiden lyhytaikaiseen 
hoitoon. Risperidonin ja muiden antipsykoottien 
käyttöön voi liittyä vakavia haittoja, kuten palau-
tumatonta tardiivia dyskinesiaa (Kakko ym. 2018). 
Lisäksi lääkitys voi pahentaa tai olla jopa käytös-
oireiden syynä (Barnhill ja Hurley 2009, Perucca 
ja Gilliam 2012, Howes ym. 2013). Lääkehaittojen 

erottaminen autismiin tai liitännäissairauksiin liit-
tyvistä käytösoireista on haasteellista. Esimerkiksi 
epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa psykiatrisia oirei-
ta, kuten masennusta ja aggressiivisuutta (Stephen 
ym. 2017). Tässä tutkimuksessa arvioimme kriitti-
sesti osastokuntoutuksessa olevien potilaittemme 
lääkityksiä yhteisvaikutusten ja lääkkeistä johtuvien 
haittojen vähentämiseksi.

Potilaat ja menetelmät
Pro gradu -työnä tehty tutkimus toteutettiin yhden 
päivän potilasotantana TAYS Kehitysvammahuollon 
tukikeskuksessa Pitkäniemessä vuonna 2018. Tutki-
musaineistoon valittiin kahdessa autismikuntoutus-
yksikössä sillä hetkellä pitkäaikaisessa kuntoutukses-
sa (vaikeiden käytösoireiden vuoksi) olleet potilaat, 
joilla oli aiemmin yliopistosairaaloissa tehdyissä sel-
vityksissä diagnosoitu autismikirjon häiriö (Tauluk-
ko 1). Tutkimusvuoden lopulla kuusi heistä oli al-
le 18-vuotiaita ja tutkittavien keski-ikä oli 24 vuot-
ta (10–40 vuotta). Autismikirjon häiriön ja kehitys-
vammaisuuden lisäksi neljällä tutkimuspotilaalla oli 
jokin määrittämätön epilepsiatyyppi sekä kahdella 
aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Yhdenkään 
diagnooseissa ei ollut masennus-, ahdistuneisuus- 
tai mielialahäiriötä. Yhdellä tutkimushenkilöllä oli 
diagnosoitu psykoottinen häiriö, minkä lisäksi tutki-
mushenkilöillä oli yksittäisiä somaattisia sairauksia. 
Neljäsosa aikuisista ja puolet nuorista tutkimushen-
kilöistä oli painoindeksin mukaan ylipainoisia. Heistä 
kahden (yhden molemmista ryhmistä) painoindeksi 
ylitti merkittävän lihavuuden rajan.

Tutkimushenkilöiden psyykkistä ja somaattista 
vointia seurataan hoitajien toimesta päivittäin sekä 
viikoittaisilla lääkärinkierroilla. Tutkimushenkilöi-
den vointi oli tarkasti tiedossa jo ennen tutkimuk-
sen aloitusta. Tätä seurantaa jatkettiin hoitavan lää-
kärin toimesta otantahetken ja loppupalaverin väli-
senä aikana. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisistä 
asiakaskertomuksista. Farmasisti suoritti otannan 
yksilöille lääkehoidon selvityksen, jossa tarkastel-
tiin lääkehoitojen mahdollisia haittavaikutuksia ja 
yhteisvaikutuksia. Selvitystyössä käytettiin ensisijai-
sesti Duodecim-lääketietokantaa, INXBASE- ja RIS-
KBASE-tietokantoja, Micromedexiä sekä Stockleyn 
interaktiotietokantaa. Neljä kuukautta otannan jäl-
keen farmasisti esitti koko 20 tutkimuspotilaasta te-
kemät havaintonsa hoitavalle lääkärille loppupalave-
rissa, jossa arvioitiin löydösten kliinistä merkitystä. 
Tässä tilaisuudessa hyödynnettiin sähköisistä asia-
kaskertomuksista saatavilla olevia päivittäismerkin-

töjä, laboratoriovastauksia tai muiden tutkimusten 
tuloksia. Tuolloin käytiin läpi myös mahdolliset lää-
kityksissä otannan jälkeisenä ajanjaksona tapahtu-
neet muutokset ja pohdittiin niiden farmakologisia 
perusteita ja kliinistä merkitystä suhteessa farmako-
logisesta analyysista saatuihin tuloksiin.

TULOKSET
Lääkkeiden käyttö 
Tyypillisin lääkehoidon käyttöaihe oli aggressiivisuus 
ja muut vahingolliset käytösoireet (55 % säännöllisten 
psykotrooppisten lääkevalmisteiden käyttöaiheista). 
Tähän tarkoitukseen lääkevalmistetta tai -valmisteita 
käytti 85 prosenttia (n = 17) tutkimuspotilaista. An-

tipsykoottien ja bentsodiatsepiinien käyttö oli tutki-
musotannan joukossa yleisintä (Taulukko 2).

Tarkastelluista potilaista 45 prosenttia oli moni-
lääkittyjä (≥ 5 lääkevalmistetta säännöllisessä käytös-
sä). Aikuiset potilaat käyttivät keskimäärin useampia 
lääkevalmisteita kuin nuoret tutkimuspotilaat. Al-
le 18-vuotiaiden potilaiden tutkimusjoukossa sään-
nöllisten lääkevalmisteiden määrä vaihteli nollas-
ta valmisteesta neljään (keskiarvo 2,0), kun taas yli 
18-vuotiaiden joukossa kahdesta yhdeksään (keski-
arvo 5,6). Selkeästi yleisin käytössä ollut lääkeryhmä 
oli ATC-luokituksessa psykoosi- ja neuroosilääkkeet 
sekä unilääkkeet. Tutkimusjoukosta vain yksi hen-
kilö ei käyttänyt näihin ryhmiin kuuluneita valmis-

Taulukko 1. Tutkimusotannan osastohoidossa olevien potilaiden esitiedot (n = 20).

Sukupuoli
Nainen
Mies

Ikä (vuotta)
10-18
19-29
30-39
≥40

Autismikirjon häiriö
Lapsuusiän autismi
Alkamisiältään epätyypillinen
Aspergerin oireyhtymä
Oireiltaan epätyypillinen
Määrittämätön

Kehitysvammaisuuden aste
Lievä
Keskivaikea
Vaikea
Määrittämätön

Muut pitkäaikaisdiagnoosit
Määrittämätön epilepsia tai epilepsiaoireyhtymä
ADHD
Migreeni
Psykoottinen häiriö
Refluksisairaus
Puheen tuottamisen häiriö
Ummetus
Suun alueen diagnoosi

n

5
15

8
6
5
1

9
1
1
8
1

2
4
11
3

4
2
1
1
1
1
1
1

%

25
75

40
30
25
5

45
5
5
40
5

10
20
55
15

20
10
5
5
5
5
5
5
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teita. Säännöllisesti näitä lääkkeitä käyttivät kaikki 
yli 18-vuotiaat (n = 14) ja kaksi kolmesta (n = 4) al-
le 18-vuotiaista nuorista. Kolmea tai useampaa psyy-
kenlääkettä käytti 45 prosenttia tutkimusotannasta. 
Hermostoon vaikuttavien lääkeaineiden lisäksi lähes 
kaikki tutkimushenkilöt (n = 17) käyttivät ummetus-
valmisteita. Muiden lääkevalmisteiden käyttö tässä 
tutkimusotannassa oli vähäistä. 

Yleisimmin käytössä olleet antipsykootit olivat 
klotsapiini (n = 6) ja risperidoni (n = 6). Kaikki ai-
kuiset potilaat (n = 14) käyttivät jotain antipsykoot-
tia säännöllisesti. Heistä viidellä esiintyi säännöllisis-
sä lääkkeissä antipsykoottien polyfarmasiaa. Yleisin 
yhdistelmä oli risperidoni ja olantsapiini (n = 2). Yh-
dellä potilaalla oli tiedonkeruuhetkellä säännöllisessä 
käytössä kolme eri antipsykoottia (levomepromatsii-
ni, risperidoni, olantsapiini). Säännöllisesti useampaa 
antipsykoottia käyttävästä tutkimushenkilöstä neljä 
oli vaikeasti kehitysvammaisia ja yhdellä kehitysvam-
maisuuden taso oli määrittämätön. 

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 
Kliinisesti merkittäviä interaktioita omaavia lääke-
yhdistelmiä oli käytössä kymmenellä potilaalla. In-
teraktioista farmakodynaamisten lukumäärä (n = 17) 
oli kineettisiä (n = 10) suurempi. Tyypillisiä yhteis-
vaikutuksista aiheutuvia teoreettisia riskejä olivat 
suurentunut riski saada sydämen sähköisen toimin-
nan häiriö eli QT-ajan pidentyminen, antipsykoot-
tien yhteiskäytön aiheuttamat neurologiset haitat 
ja keskushermostolama. Farmakokineettisistä inter-

aktioista kuusi oli fluoksetiinin tai karbamatsepiinin 
käyttöön liittyneitä entsyymivälitteisiä interaktioi-
ta. Yhdessä tapauksessa karbamatsepiinin arveltiin 
johtaneen tarpeettomaan, kolmen eri antipsykootin 
(levomepromatsiini, risperidonin ja olantsapiinin) sa-
manaikaiseen käyttöön, sillä karbamatsepiinin tie-
detään lisäävän näistä kahden lääkeaineen (risperi-
donin ja olantsapiinin) metaboliaa ja eliminaatiota 
sekä täten heikentävän niiden tehoa. Kyseisen poti-
laan kohdalla lääkitystä oltiin muuttamassa jo tut-
kimusaineiston keräysvaiheessa ja tutkimustulosten 
merkityksiä pohdittaessa potilaalla ei ollut enää far-
makokineettisesti ongelmallisia lääkekombinaatioita 
käytössä (Bjelogrlic-Laakso ym. 2019).

Kaikista havaituista, kliinisesti merkittävistä yh-
teisvaikutuksista noin viidesosa (n = 5/27) oli koko-
naan vältettäviksi luokiteltuja D-luokan interaktioita. 
Kolme näistä liittyi pidentyneeseen QT-aikaan, yk-
si luuydintoksisuuden riskin kasvuun ja yksi lääke-
vasteen heikentymiseen. Kaikissa näissä oli osallise-
na psyykenlääke, ja neljä viidestä yhteisvaikutuksesta 
oli psyykenlääkkeiden välisiä.

Lääkityksen aiheuttama haittakuorma 
Selvityksen yhteydessä arvioitiin lääkehoitojen poti-
laille aiheuttamien haittakuormien luokkaa ja astetta. 
Yleisimmät riskit liittyivät sedaatioon, ummetukseen 
ja ortostatismiin sekä muihin antikolinergisiin vai-
kutuksiin (Taulukko 3), jotka aiheutuivat pääasiassa 
antipsykoottien käytöstä. Säännöllisistä antipsykoot-
tien käyttäjistä yli puolet (n = 10) käytti säännöllisesti 

Antipsykootit
klotsapiini
risperidoni
ketiapiini
klooriprotikseeni
olantsapiini
levomepromatsiini
litium
aripipratsoli
haloperidoli

Bentsodiatsepiinit
diatsepaami
loratsepaami
tematsepaami
midatsolaami
oksatsepaami
klonatsepaami

Masennuslääkkeet
mirtatsapiini 
muu SSRI-lääke

Epilepsialääkkeet
valproiinihappo
karbamatsepiini
okskarbatsepiini
pregabaliini

ADHD-lääkkeet
guanfasiini
metyylifenidaatti

Antipsykoottien polyfarmasia
lääkelistalla 2 eri antipsykoottia
lääkelistalla 3 eri antipsykoottia

Säännöllinen

17
6
6
2
2
4
2
2
1
-

4
1
1
-
-
1
1

7
3
4

7
5 
1
2 
1

3
2
1

4
1

Tarvittaessa

9
-
-
3
3
1
2
-
-
1

14
8
5
4
3
2
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

6*
2*

Yhteensä (n = 20)

17
6
6
5
5
5
4
2
1
1

15
9
6
4
3
3
1

6
3
4

7
5
1
2
1

3

10
3

%

85

75

30

35

15

50
15

Taulukko 2. Neuropsykiatristen lääkeaineiden käyttö TAYS Kehitysvammahuollon nuorten ja aikuisten 
autismiskuntoutusyksiköissä. 

Taulukko 3. Lääkitysten aiheuttamat teoreettiset haittariskit potilaille (n = 20).

Haitta

Verenvuotoriski
Antikolinergisyys
Ummetus
Elektrolyyttimuutokset
Ortostatismi
QT-ajan piteneminen
Sedaatio
Kouristusriski
Serotonergisyys
Munuaistoksisuus

Kohtalaisesti 
suurentunut

7
1
6
6
5
5
1
-
1
2

Merkittävästi 
suurentunut

2
16
9
8
12
4
16
9
1
-

Kohtalaisesti 
suurentunut

-
1
9
2
10
5
-
-
-
-

Kaikki käytössä olleet lääkkeet

Merkittävästi 
suurentunut

-
14
4
7
5
1
9
8
1
-

Säännölliset lääkkeet

* huomioitaessa tarvittaessa käytettävät säännöllisen lisäksi
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vammahuollon suljetuille osastoille (Bjelogrlic-Laak-
so 2018). Lisätutkimusten tarve uusien vaikuttavien 
hoitojen löytämiseksi tässä potilasryhmässä on ilmei-
nen (Howes ym. 2018). Nykyisen kaltainen monilää-
kitys ilman tarkempaa neuropsykiatrista diagnostiik-
kaa, neurobiologisia perusteita tai näyttöä vaikutta-
vuudesta on kokeellista hoitoa. Jopa tämä vain yhden 
päivän otantaan perustuva työmme vahvistaa aiem-
paa käsitystämme (Bjelogrlic-Laakso 2018) siitä, että 
näille vaikeimmin käytöksellään oireileville autistisil-
le, kehitysvammaisille potilaille tarvitaan tutkimusta 
yksilöllisten hoitoratkaisujen löytämiseksi. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Monilääkitys on yleistä autismiskirjon häiriöistä ja nii-
hin liittyvistä neuropsykiatrisista sairauksista sekä vä-
kivaltaisesta käytöksestä kärsivillä kehitysvammaisilla 
potilailla. Kliinisessä työssä käytetään psykoosi-, epi-
lepsia- ja muita keskushermostoon vaikuttavia lääk-
keitä, vaikka tieteellinen näyttö niiden hyödyistä on 
hyvin rajallinen. Käytännössä käytöshäiriöitä pyri-
tään vähentämään kokeilemalla eri lääkevaihtoehtoja 
ja -kombinaatioita, sillä erotusdiagnostiikka on erittäin 
haasteellista tässä etiologialtaan ja kliiniseltä kuvaltaan 
heterogeenisessä potilasryhmässä. Tämän yhden päi-
vän otantamme (n = 20) perusteella autismiskirjon häi-
riöistä kärsivien kehitysvammaisten potilaiden käytö-
soireiden hillitsemiseen suunnattuihin lääkehoitoihin 
liittyy ongelmallisia lääkeaineinteraktioita ja haittavai-
kutuksia. Kirjallisuuden, oman kliinisen kokemuksem-
me ja tämän tutkimuksen perusteella potilaan itsensä 
ja ympäristön kannalta erittäin vahingollisten, autis-
miskirjon häiriöihin liittyvien käytösoireiden vähen-
tämiseksi tarvitaan uusia, neurobiologisiin vaikutus-
mekanismeihin perustuvia lääkehoitoja. 

ummetusvalmisteita. Heistä kuusi käytti säännölli-
sesti kahta tai useampaa lääkevalmistetta ja oli vai-
kea-asteisemmin kehitysvammaisia. Lisäksi erityisesti 
klotsapiinin käytön arveltiin lisäävän kouristuskoh-
tausten riskiä muutamalla potilaalla. 

Kliinisesti ilmenneet haittavaikutukset 
Lääkehoidon selvitysten pohjalta lääkehoidon ai-
heuttamia kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia 
havaittiin yhdeksällä potilaalla. Nämä olivat ortos-
taattinen hypotensio (n = 1), hyponatremia (n = 2), 
kouristuskynnyksen lasku (n = 1), hypersalivaatio (n 
= 1), paikallinen dystonia (n = 1), levottomuus (n = 2), 
aamusedaatio (n = 1), passivoituminen (n = 1) ja yö-
kastelu (n = 2). Monilääkittyjen potilaiden haittavai-
kutukset arvioitiin vähemmän lääkkeitä käyttävien 
haittoja vakavimmiksi. 

Lääkitysmuutokset 
Kaikkiaan neljäntoista tutkimushenkilön psyyken-
lääkehoitoihin suunniteltuja muutoksia toteutettiin 
tavanomaisen kliinisen käytännön mukaisesti (riit-
tämättömän vasteen ja/tai epäiltyjen lääkehaittojen 
vuoksi) tutkimusaineiston keräyspäivän ja loppupala-
verin välisenä aikana. Näihin kuului lääkityspurkuja 
(n = 9), annoslaskuja (n = 7), annosnostoja (n = 5) ja 
uusien lääkkeiden aloituksia (n = 9).

Kliininen arvio seurannan päättyessä
Loppupalaverissa arvioitiin seurannan aikana tehty-
jä lääkemuutoksia ja tutkimuspotilaiden voinnissa 
samalla tarkasteluvälillä mahdollisesti tapahtuneita 
muutoksia. Otannasta seitsemän henkilön psyykki-
sen voinnin arveltiin kohentuneen. Heidän lääkityk-
sensä eivät sisältäneet selvitystyön jälkeisenä tarkaste-
luhetkenä käytösoireiden riskiä mahdollisesti lisääviä 
lääkeaineinteraktioita. Kahdelle oli aloitettu selvitys-
työn aikana uusi lääke ja heidän kliininen tilansa oli 
kohentunut tiedonkeruuhetkeen verrattuna. Yksikään 
kahdestakymmenestä tutkimuspotilaasta ei kuiten-
kaan kuntoutunut seurannan aikana siinä määrin, että 
pitkäaikaiskuntoutus vahvasti resursoidussa kehitys-
vammahuollon yksikössä olisi voitu päättää.

Neljän tutkimushenkilön psyykkinen vointi oli edel-
leen huono selvitystyön päättyessä tehdyistä lääkitys-
muutoksista huolimatta. Heistä yhdenkään lääkityk-
set eivät sisältäneet säännöllisissä lääkkeissä kliinisesti 
merkittäviä farmakokineettisiä lääkeaineinteraktioita. 
Heillä säännöllisessä käytössä olevien valmisteiden ha-
vaittiin aiheuttavan teoreettisesti merkittävää haitta-
kuormaa liittyen natriumtasapainoon ja sedaatioon. 

POHDINTA
Yhden päivän otantaan perustuva tutkimuksemme 
osoittaa, että polyfarmasia on yleistä autismiskirjon 
häiriöihin liittyvien käytösoireiden hoidossa. Mitä 
varttuneemmista potilaista oli kyse, sitä yleisempää 
säännöllinen monilääkitys osastohoidossa olevilla 
potilaillamme oli. Iän myötä lääkitystä tehostetaan, 
kun käyttäytymisanalyyttisillä, psykososiaalisilla tai 
muilla lääkkeettömillä kuntoutusmenetelmillä ei saa-
da tyydyttävää vastetta itsetuhoisuuteen ja väkival-
taisuuteen. Lääkitysten hyödyt tiedetään kuitenkin 
rajallisiksi tässä potilasryhmässä (Barnhill ja Hurley 
2009, Howes ym. 2018), mihin myös oma rajallinen 
aineistomme viittaa. Täten uusien TAYS Kehitys-
vammahuollon osastokuntoutukseen käytösoireiden 
vuoksi tulevilta potilailta tarkistetaan aina aluksi lää-
kitys, jota kokemuksemme mukaan pystytään usein 
keventämään ilman merkittävää vaikutusta potilaan 
psyykkiseen vointiin (Bjelogrlic-Laakso ym. 2019).

Haittojen erottaminen autismiin tai sen neuropsy-
kiatrisiin liitännäissairauksiin liittyvistä oireista on 
haasteellista erityisesti pitkään useita lääkkeitä käyt-
täneillä potilailla (Barnhill ym. 2009, Perucca ja Gil-
liam 2012, Howes ym. 2018, Kakko ym. 2018). Kliini-
kon on syytä tuntea autismiskirjon potilaille määrää-
miensä lääkkeiden haittavaikutusprofiilit ja niiden 
kliinisesti merkittävät interaktiot. Farmasistin kon-
sultaatiota kannattaa harkita erityisten vaikeahoitois-
ten, monilääkittyjen potilaiden hoidossa. Toisaalta 
kliinisessä työssä joudutaan hyväksymään tietty mää-
rä haittoja ja farmakologisesti epäedulliset lääkekom-
binaatiot harkituissa tapauksissa, ellei muita vähem-
män haittoja omaavia lääkkeitä tai hoitokeinoja ole 
käytettävissä tuhoavien itseen ja muihin kohdistuvi-
en käytösoireiden hillitsemiseksi. 

Autismiskirjon käytöshäiriöiden lääkehoito on pit-
kälti tapauskohtaista ja kliiniseen harkintaan poh-
jautuvaa. Tälle etiologialtaan ja oireiltaan hetero-
geeniselle potilasryhmälle ei ole olemassa tutkittuun 
näyttöön perustuvia spesifisiä suosituksia vaikeiden 
käytösoireiden vähentämiseksi lääkehoidoilla. Tuo-
reeseen tutkimustietoon pohjautuvissa katsauksis-
sa korostetaan moniammatillisia kuntouttavia toi-
mia, joissa huomioidaan yksilöllisesti kunkin poti-
laan erityispiirteet, kuten vuorovaikutusongelmat ja 
mahdolliset aistien yli- tai aliherkkyydet (Penner ym. 
2017). Mahdollisimman varhain käynnistetyn lapsen 
tai nuoren laaja-alaisen kuntoutuksen katsotaan ole-
van hyödyllisempää kuin kuntouttamatta jättäminen 
(Koskentausta ym. 2013). Osa kuntoutetuista ajautuu 
kuitenkin vaikeiden käytösoireiden vuoksi kehitys-
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Introduction: Autism spectrum disorders are com-
monly associated with intellectual disability, neu-
ropsychiatric disorders and somatic diseases together 
with behavioral symptoms. Pharmacotherapy is usu-
ally symptomatic.

Patients and Methods: In our study, a single day’s 
medication was analyzed for adverse events and in-
teractions in autistic adolescents (n = 6) and young 
adults (n = 14), who were in wards for rehabilitation 
due to their severe behavioral symptoms.

Results: The study patients had behavioral symp-
toms requiring a heavily resourced treatment unit. 
Almost half of the patients (45%) had five or more 
medications on a regular basis. All of those patients 
using concomitantly over four medicines were 
adults. The risks of medicine therapies were related 
to sedation, disorder of the heart’s electrical system 
(prolonged QT), anticholinergic and neurological ad-
verse events. Clinically significant adverse reactions 
were observed in nine patients and combinations of 
medicines with theoretically harmful interactions in 
ten patients.

Conclusions: Polypharmacy on the management of 
destructive behaviors toward self, other persons and 
environment was common, especially in adults. In 
addition, the risks of adverse events were estimated 
notable. Further studies are needed to find new treat-
ments based on neurobiological mechanisms.

Keywords: autism, epilepsy, intellectual disability, 
behavioral symptoms, medication
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SUMMARY
Introduction: Alemtuzumab is an efficacious treatment for active and highly active remitting-relapsing mul-
tiple sclerosis (RRMS). While beneficial budget impact and cost-effectiveness of alemtuzumab has been dem-
onstrated elsewhere, no published health economic evaluations or technology assessments have examined 
alemtuzumab in the Finnish setting. We estimated potential net budget impact of alemtuzumab in the treat-
ment of adult Finnish patients with highly active RRMS. 

Materials and methods: Budget impact was assessed with a Finnish static cohort model, reported within 
PICOSTEPS framework. In the base case modelling two identical RRMS patients are assigned to the inter-
vention (alemtuzumab) or comparator (fingolimod, natalizumab – most relevant and widely used treatment 
alternatives) and are followed for the modelled 5-year time period (2019–23). Treatment switching, drop-out 
or mortality were not considered. The primary outcomes were the total cumulative budgets and net budget 
impact (differences in cumulative budgets) per patient. One- and multi-way deterministic sensitivity analyses 
were carried out. To examine whether net budget-impacts are associated with differences in the clinical out-
comes, number of relapses experienced and proportion of patients remaining free of disease worsening were 
modelled as secondary clinical outcomes, based on published clinical trial data and network meta-analysis.

Results: Alemtuzumab was budget-saving on the fourth and on the second year compared to fingolimod 
and natalizumab, respectively. Modelled cumulative 5-year budget savings were €26,294 and €100,789 per 
patient, respectively. Treatment with alemtuzumab also resulted in better modelled clinical outcomes than 
either comparator, implying the budget-savings are not associated with poorer clinical outcomes. 

Conclusions: The present study, with support of previous findings from foreign settings, indicate that alem-
tuzumab is budget-saving alternative to fingolimod and natalizumab in treatment of highly active RRMS in 
Finland. 

Keywords: affordability, budget impact analysis, multiple sclerosis, health economics, health technology 
assessment, outcomes assessment
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INTRODUCTION
Multiple sclerosis (MS) is a progressive, chronic in-
flammatory auto-immune disease in which immune 
cells destroy central nervous system myelin (Browne 
et al. 2014). MS is the most common neurological dis-
order to cause disability in young adults, affecting 
more than two million people worldwide (Atlas of 
MS 2013). 

The epidemiology of MS varies considerably be-
tween regions and populations. In Europe, estimates 
vary from less than 20 to more than 200 per 100,000, 
Finland being among the countries with the highest 
prevalence and incidence rates (Kingwell et al. 2013, 
Browne et al. 2014, Pirttisalo et al. 2019). Generally, 
MS is reported up to 3-fold more prevalent and inci-
dent among women compared to men and locations 
further from the equator, such as the Nordic coun-
tries (Koch–Henriksen & Sørensen 2010, Simpson et 
al. 2011, Kingwell et al. 2013, Browne et al. 2014, Pirt-
tisalo et al. 2019). Interestingly, the MS epidemiology 
also varies regionally in Finland, being more preva-
lent and incident in western than in eastern Finland 
(Pirttisalo et al. 2019).  

MS is typically diagnosed as relapsing-remitting 
(RRMS; patient achieves remission, but experienc-
es repeated relapses with varying frequency), but be-
comes progressive over time (Tremlett et al. 2008). 
There is no cure for MS. The treatment with disease-
modifying therapies (DMT) is aimed at decreasing in-
flammatory activity leading to relapses, slowing the 
progression of disability and delaying the eventual 
progression to the secondary progressive phase (Cree 
at al. 2016). MS is associated with significant direct 
and indirect costs and disease burden (Ernstsson et al. 
2016, Ruutiainen et al. 2016). Nevertheless, the hos-
pitalizations and annual cost of MS inpatient care in 
Finland have declined substantially from 2.5 to 1.2 
million euros between 2004 and 2014, concurrently 
with the rise of DMTs available (Pirttisalo et al. 2018). 

Alemtuzumab is an intravenously administered 
humanized monoclonal antibody causing depletion 
of circulating lymphocytes and a distinct pattern of 
lymphocyte repopulation, producing a durable and 
long-lasting efficacy without continuous treatment 
in the first (CARE-MS I: Cohen et al. 2012, Havrdo-
va et al. 2017) and later treatment lines (CARE-MS 
II: Coles et al. 2012, 2017) of active and highly active 
RRMS. In addition to clinical efficacy and safety, 
alemtuzumab has been demonstrated to yield sig-
nificant improvements in physical, mental and emo-
tional quality of life, regardless of the patient’s treat-

ment history (Arroyo et al. 2017). Alemtuzumab is ad-
ministered as courses in minimum dosing intervals 
of 12-months, with most patients requiring only two 
treatment courses (Alemtuzumab Summary of Prod-
uct Characteristics (SPC); Coles et al. 2017, Havrdova 
et al. 2017), potentially reducing the drug costs asso-
ciated with the MS medication. 

We evaluated the net budget impact and health 
outcomes of using alemtuzumab in the treatment 
of Finnish adult patients with highly active RRMS. 
Alemtuzumab was compared to the two most rele-
vant and widely sold treatment alternatives, fingoli-
mod and natalizumab (IMS 2019), which alemtuzum-
ab is most likely to substitute, if used more widely. 
Based on a 30-year cohort of incident Finnish MS 
patients, the proportionate survival benefit associ-
ated with DMT was over two-fold (hazard ratio 2.3, 
95% confidence interval 1.4–3.7) compared to the un-
treated group (Murtonen et al. 2016), indicating the 
need to assess potential costs and clinical outcomes 
simultaneously.  

While the cost-effectiveness of first-line RRMS 
treatments has been evaluated in the Finnish setting 
(Soini et al. 2017), the cost-effectiveness or budget 
impact of highly active, active or second-line RRMS 
treatments have not been published from the Finn-
ish setting. Moreover, while the budget impact and 
cost-effectiveness of alemtuzumab have been evalu-
ated and demonstrated elsewhere (NICE 2014, Couto 
et al. 2016, ICER 2017, Montgomery et al. 2017, Ha-
midi et al. 2018, Piena et al. 2018, Zimmermann et al. 
2018, Chirikov et al. 2019, Taheri et al. 2019, Walter et 
al. 2019), no Finnish evaluation of alemtuzumab has 
been published previously.

MATERIALS AND METHODS
In the present analyses, the budget impact was as-
sessed with a Finnish static cohort model Setting im-
plemented in Microsoft Excel and developed specifi-
cally for the Finnish evaluation. PICOSTEPS princi-
ple, which describes the essential components of evi-
dence-based health economic and outcomes research 
framework in the order of importance (Table 1; Soini 
2017, Soini et al. 2017, 2018), was applied. The model 
and the analyses were informed by the pivotal alem-
tuzumab, fingolimod, and natalizumab trials (Polman 
et al. 2006, Calabresi et al. 2013, Fox et al. 2016, Coles 
et al. 2016, LaGanke et al. 2016, Wiendl et al. 2016, 
Coles et al. 2017, Havrdova et al. 2017), a published 
network meta-analysis (NMA, Siddiqui et al. 2018), 
Finnish clinical practice and treatment guidelines 

Table 1. The budget impact analysis in the PICOSTEPS* framework.

PICOSTEPS

P: Patients

I: Intervention

C: Comparators

O: Outcomes

S: Setting

T: Time horizon

E: Effects 

P: Perspective

S: Sensitivity

Description

Finnish adult patients with highly active RRMS

Alemtuzumab 12 mg; at least two and up to five treatment courses administered in  
minimum of 12-month intervals (Table 2)

The two most prevalent current relevant DMTs: fingolimod and natalizumab.  

Primary outcomes of interest: 
• Total cumulative budgets per patient
• Net budget impact per patient (differences in the cumulative budgets)
 Secondarily, clinical outcomes over the modelled time horizon to examine whether the  
 potential budget impacts are associated with differences in the clinical outcomes:  
• Number of relapses 
• Freedom from 6-month confirmed disease worsening (CDW) 

Static cohort budget impact modelling examining second-line treatment  
of highly active RRMS (CARE-MS II trial setting) in Finland

Five-year time horizon. No discounting or corrections over time applied

Direct cost driver effects based on Finnish clinical practice and treatment guidelines (Tables 4  
and 5) and Finnish unit costs (Table 3) and other data from Finland and elsewhere (Table 5):
Cost effect 
Drug acquisition

Drug administration
(for intravenous medications)

Routine monitoring 

Relapses 

Adverse events 

Serious infusion site reactions 
(for alemtuzumab only)

Travelling expenses 

Patient fees 

Sources
Drug prices: FMT 05 / 2019

Unit costs: Soini et al. 2013

Resource utilization: Soilu-Hänninen M, unpublished observations 
2019; Multiple Sclerosis 2019; Unit costs: HDSWF 2019

Alemtuzumab: Coles et al. 2017; Comparators relative to alemtuzumab: 
Siddiqui et al. 2018; Unit costs: O’Connor et al. 2013; Soini et al. 2017

Rates: Polman et al. 2006; Calabresi et al. 2013; Coles et al. 2017; Kar-
tau et al. 2019; Management: Soilu-Hänninen M, unpublished observa-
tions 2019; Unit costs: Kapiainen et al. 2014; HDSWF 2019

Rates: Coles et al. 2018; Unit costs: Pirttisalo et al. 2018; HDWSF 2019

Unit costs: Hujanen et al. 2008

Unit costs: HDSWF 2019

Clinical effects based on alemtuzumab trial and NMA (Table 2):

Clinical effect 
Annualized relapse rate (ARR)

Freedom from 6-month confirmed 
disease worsening (CDW)

Sources
Alemtuzumab: Coles et al. 2017; Comparators relative to alemtu-
zumab: Siddiqui et al. 2018

Alemtuzumab: Fox et al. 2016; LaGanke et al. 2016; Comparators 
relative to alemtuzumab: Siddiqui et al. 2018

Finnish health care payer perspective

Deterministic sensitivity analyses were conducted, examining: 
• Patient population, safety and efficacy based on first-line treatment (CARE-MS I trial  
 population, Appendix Table 1)
• Only two alemtuzumab courses administered (instead of up to five)
• Proportion of patients receiving alemtuzumab (7.6 %, Coles et al. 2017), modelled to receive  
 other DMT on years 3 to 5 (here fingolimod or natalizumab)
• Fingolimod and natalizumab discontinuation considered (Polman et al. 2006, Kappos et al.  
 2010, 2015), with and without accounting for the subsequent treatments and their costs
• Travel expenses and patient fees excluded
• Decreasing or increasing all costs by 20 %
• Alemtuzumab administration cost equal to natalizumab’s and vice versa
• Assumed alemtuzumab rate of serious infusion reactions for natalizumab (vs. no infusion  
 reactions considered for natalizumab)
• Longer 10-year time horizon

* Soini 2017, Soini et al. 2017, 2018. FMT = Finnish Medicines Tariff; DMT = disease-modifying therapy; MS = multiple sclerosis; 
NMA = network meta-analysis; RRMS = relapsing–remitting multiple sclerosis.
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(Soilu-Hänninen M, unpublished observations 2019, 
Multiple sclerosis 2019) as well as Finnish unit costs 
(Hujanen et al. 2008, Soini et al. 2013, Kapiainen et al. 
2014, Soini et al. 2017, Pirttisalo et al. 2018, HDSWF 
2019) and other data from Finland (Kartau et al. 2018) 
and elsewhere (O’Connor et al. 2013).  

In the model, two identical Patients with highly 
active RRMS are assigned to Intervention (intrave-
nous alemtuzumab) and Comparator (oral fingoli-
mod or intravenous natalizumab) and are followed 
for the modelled period, assuming no treatment 
switching, drop-out or mortality. The base case con-
sidered a five-year Time horizon (2019-23). This was 
deemed optimal for two main reasons. First, alem-
tuzumab trial follow-ups extend to five years (longer 
than available for fingolimod or natalizumab; CARE-
MS II, Coles et al. 2017 and CARE-MS I, Havrdova et 
al. 2017 – both considered in the analyses), allowing 
comprehensive evaluation of additional alemtuzum-
ab treatment courses potentially required after the 
first two treatment courses. Consequently, shorter 
time frame would not capture all relevant alemtu-
zumab Effects, while longer time horizon would add 
more uncertainty, due to lack of longer-term data 
and need for extrapolation. Second, five-year time 
horizon has been utilized in the previous assessments 
of alemtuzumab’s health economic aspects (Couto 
et al. 2016, ICER 2017, Hamidi et al. 2017, Piena et 
al. 2018). Time horizons of 1 to 5 years are also com-
mon in the budget impact analyses in general. In line 
with the good common practices, costs were not dis-
counted, or half-cycle corrected in the analyses (Sul-
livan et al. 2014). 

At the end of the five-year time period, the mod-
elled budgets and clinical outcomes were aggregated. 
The primary Outcome of interest were the total cu-
mulative budgets and the net budget impact (the dif-
ferences in the cumulative budgets) per patient from 
the health care payer Perspective. One- and multi-
way deterministic Sensitivity analyses were carried 
out. 

As differences in net budgets can come at the cost 
of clinical effectiveness, we also examined two rele-
vant clinical Outcomes (annualized relapse rate, ARR, 
and 6-month confirmed disease worsening, CDW). 
ARR and CDW were reported in most randomized 
clinical DMT trials and were assessed here as the sec-
ondary Outcomes to examine whether the expected 
clinical effects differ between the examined DMTs.

First, the five-year alemtuzumab efficacy data were 
extracted from the published pivotal alemtuzumab 

clinical trials (Coles et al. 2017, Havrdova et al. 2017; 
Table 2 and Appendix Table 1). Second, relative ef-
fects (rate ratios for ARR and hazard ratios for CDW) 
of fingolimod and natalizumab were extracted from a 
published NMA (Siddiqui et al. 2018; Table 2). These 
relative effects were then applied to alemtuzumab 
efficacy parameters to estimate the five-year clinical 
Outcomes for fingolimod and natalizumab. In order 
to put the modelled clinical Outcomes into more 
practical perspective, they were also reported using 
a hypothetical cohort of 100 patients. 

HEALTH CARE RESOURCES AND COSTS
Drug acquisition and health care resource unit costs, 
as well as the resource use for the routine monitor-
ing, relapses, and management of the most relevant 
adverse events (AE) were based on Finnish practices 
(Tables 3, 4 and 5). The costs of administering alem-
tuzumab and natalizumab infusions were considered, 
in addition to the travelling expenses and patient fees 
associated with the visits to primary and secondary 
care, as well as visits to pharmacy.  

Drug prices represent those applicable in Finland 
in May 2019. For the medications administered in 
the outpatient setting, the retail price excluding val-
ue added tax was used, whereas for treatment ad-
ministered in hospital, official wholesale prices were 
used (PPB 2018). In the base case analysis, the patients 
treated with fingolimod and natalizumab were mod-
elled as fully adherent and compliant to treatment 
during the modelled time horizon; the patients were 
modelled to receive 365 daily doses of fingolimod (0.5 
mg per day) and 13 four-weekly doses of natalizumab 
(300 mg) annually, based on SPCs. Sensitivity analy-
ses considered scenarios where fingolimod and na-
talizumab discontinuation was modelled based on 
the trial discontinuation rates (Polman et al. 2006, 
Kappos et al. 2010, Kappos et al. 2015). Total of 81.2 
% and 68.2 % continued fingolimod at two and four 
years in FREEDOMS trial (Kappos et al. 2010, 2015). 
In total 87.9 % were still on natalizumab treatment 
at 2 years in AFFIRM trial (Polman et al. 2006). These 
proportions were converted to 6-month probabili-
ties assuming an exponential function. The estimat-
ed proportion of patients remaining on treatment in 
the middle of the year was used in the model. Overall 
94.9, 85.5, 77.7, 71.3, and 65.3 % of the patients receiv-
ing fingolimod were modelled to receive fingolimod 
for year 1 to 5 in sensitivity analysis, respectively. Cor-
respondingly, 96.8, 90.8, 85.1, 79.8, and 74.8 % of the 
patients receiving natalizumab were modelled to re-

Table 2. Alemtuzumab dosing and clinical outcomes, base case analysis examining 
the second-line patient population (CARE-MS II).

a) Calculated based on the number of patients initiating alemtuzumab in CARE-MS II trial (n=435), assuming conservatively that all (100 
%) patients are compliant to the 2nd administration at the beginning of the 2nd year, although less than 100 % (96.8 %, n=421/435) of the 
patients initiating alemtuzumab actually received the 2nd administration in the second year. The number of patients receiving the third 
to fifth alemtuzumab dose each year (on the third, fourth and fifth year, respectively Course 3: 80, 44, 34; Course 4: 29, 16 and Course 5: 
6) was conservatively divided by the total number of patients initiating alemtuzumab in the CARE-MS II trial (Coles et al. 2017; n=435). All 
patients were conservatively assumed to receive full courses of five or three infusions. After the first two courses alemtuzumab dosing 
interval may be increased from the initial 12 months. b) Accounts for the distribution of courses each year and the fact that the later 
courses are associated with fewer infusion site reactions. Most infusion site reactions associated with alemtuzumab are minor and were 
not expected to incur substantial impact to the budget; only serious infusion site reactions were considered relevant for the analysis. 
Conservatively, infusion site reactions associated with natalizumab were not considered in the base case analyses even though AFFIRM 
trial reported 24 % of natalizumab receiving patients experiencing infusion reactions during trial (Polman et al. 2006). For sensitivity analysis 
with 10-year time horizon, average observed data was used to extrapolate the clinical outcomes for years 6 to 10. c) As Siddiqui et al. (2018, 
Figure 2) report the relative effects for cladribine vs. other DMT, the effects were first converted to ratios compared to alemtuzumab. ARR: 
1.30 / 0.91 = 1.43 and 1.30 / 1.22 = 1.07 for fingolimod and natalizumab, respectively. CDW: 1.37 / 0.79 = 1.73 and 1.37 / 1.21 = 1.13 for fingolimod 
and natalizumab, respectively.
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Table 2. Alemtuzumab dosing and clinical outcomes, base case analysis examining 
the second-line patient population (CARE-MS II).

Input / Year

Receive alemtuzumab treatmenta

Course 1 (five 12 mg infusions)

Course 2 (three 12 mg infusions)

Course 3 (three 12 mg infusions)

Course 4 (three 12 mg infusions)

Course 5 (three 12 mg infusions)

Any
Serious 

Alemtuzumab

Fingolimod
Natalizumab

Alemtuzumab:  
No CDW during year
Alemtuzumab: 
Free of CDW, cumulatively

Fingolimod
Natalizumab

Year 1

100.0 %

100.0 %

-

-

-

-

83.7 %
1.4 %

0.28

94.3 %

94.3 %

Year 2

100.0 %

-

100.0 %

-

-

-

71.3 %
1.4 %

0.28

91.9 %

89.0 %

Year 3

18.4 %

-

-

18.4 %

-

-

63.9 %
1.3 %

0.22

91.9 %

82.0 %

Year 4

16.8 %

-

-

10.1 %

6.7 %

-

65.9 %
0.8 %

0.23

91.7 %

77.0 %

Year 5

12.9 %

-

-

7.8 %

3.7 %

1.4 %

63.8 %
0.8 %

0.18

94.8 %

75.0 %

Source

Adapted from 
Coles et al. 2017 a  

Coles et al. 2017

Coles et al. 2017

Siddiqui et al. 2018 c

LaGanke et al. 2016

Fox et al. 2016

Siddiqui et al. 2018 c

Infusion site reactions (of alemtuzumab courses received) b

CLINICAL OUTCOMES, BASED ON THE PUBLISHED CLINICAL TRIAL DATA  Annualized Relapse Rate (ARR)

Relative effects (Rate ratios) compared to alemtuzumab based on network meta-analysis

6-month Confirmed Disease Worsening (CDW)

1.43
1.07

Relative effects (Hazard ratios) compared to alemtuzumab based on network meta-analysis

1.73
1.13

a) Calculated based on the number of patients initiating alemtuzumab in CARE-MS II trial (n=435), assuming conservatively 
that all (100 %) patients are compliant to the 2nd administration at the beginning of the 2nd year, although less than 100 % 
(96.8 %, n=421/435) of the patients initiating alemtuzumab actually received the 2nd administration in the second year. The 
number of patients receiving the third to fifth alemtuzumab dose each year (on the third, fourth and fifth year, respectively 
Course 3: 80, 44, 34; Course 4: 29, 16 and Course 5: 6) was conservatively divided by the total number of patients initia-
ting alemtuzumab in the CARE-MS II trial (Coles et al. 2017; n=435). All patients were conservatively assumed to receive full 
courses of five or three infusions. After the first two courses alemtuzumab dosing interval may be increased from the ini-
tial 12 months. b) Accounts for the distribution of courses each year and the fact that the later courses are associated with 
fewer infusion site reactions. Most infusion site reactions associated with alemtuzumab are minor and were not expected 
to incur substantial impact to the budget; only serious infusion site reactions were considered relevant for the analysis. 
Conservatively, infusion site reactions associated with natalizumab were not considered in the base case analyses even 
though AFFIRM trial reported 24 % of natalizumab receiving patients experiencing infusion reactions during trial (Polman 
et al. 2006). For sensitivity analysis with 10-year time horizon, average observed data was used to extrapolate the clinical 
outcomes for years 6 to 10. c) As Siddiqui et al. (2018, Figure 2) report the relative effects for cladribine vs. other DMT, the 
effects were first converted to ratios compared to alemtuzumab. ARR: 1.30 / 0.91 = 1.43 and 1.30 / 1.22 = 1.07 for fingolimod 
and natalizumab, respectively. CDW: 1.37 / 0.79 = 1.73 and 1.37 / 1.21 = 1.13 for fingolimod and natalizumab, respectively.
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that all (100 %) patients are compliant to the 2nd administration at the beginning of the 2nd year, although less than 100 % 
(96.8 %, n=421/435) of the patients initiating alemtuzumab actually received the 2nd administration in the second year. The 
number of patients receiving the third to fifth alemtuzumab dose each year (on the third, fourth and fifth year, respectively 
Course 3: 80, 44, 34; Course 4: 29, 16 and Course 5: 6) was conservatively divided by the total number of patients initia-
ting alemtuzumab in the CARE-MS II trial (Coles et al. 2017; n=435). All patients were conservatively assumed to receive full 
courses of five or three infusions. After the first two courses alemtuzumab dosing interval may be increased from the ini-
tial 12 months. b) Accounts for the distribution of courses each year and the fact that the later courses are associated with 
fewer infusion site reactions. Most infusion site reactions associated with alemtuzumab are minor and were not expected 
to incur substantial impact to the budget; only serious infusion site reactions were considered relevant for the analysis. 
Conservatively, infusion site reactions associated with natalizumab were not considered in the base case analyses even 
though AFFIRM trial reported 24 % of natalizumab receiving patients experiencing infusion reactions during trial (Polman 
et al. 2006). For sensitivity analysis with 10-year time horizon, average observed data was used to extrapolate the clinical 
outcomes for years 6 to 10. c) As Siddiqui et al. (2018, Figure 2) report the relative effects for cladribine vs. other DMT, the 
effects were first converted to ratios compared to alemtuzumab. ARR: 1.30 / 0.91 = 1.43 and 1.30 / 1.22 = 1.07 for fingolimod 
and natalizumab, respectively. CDW: 1.37 / 0.79 = 1.73 and 1.37 / 1.21 = 1.13 for fingolimod and natalizumab, respectively.
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ceive natalizumab for year 1 to 5 in sensitivity analy-
sis, respectively. In the first scenario, discontinuing pa-
tients were modelled to receive no further treatments 
and incur no additional drug costs (a very conservative 
approach). In the second scenario, discontinuing pa-
tients were modelled to receive the other comparator 
for the rest of the model duration (realistic approach). 

Alemtuzumab patients were modelled to receive 
12 mg per day on five consecutive days at the treat-
ment initiation (total 60 mg) and at 12 mg per day on 

three consecutive (36 mg) days with minimum dosing 
intervals of 12 months thereafter. Thus, all patients 
were modelled to receive at least two alemtuzumab 
treatment courses, as described in the alemtuzumab 
SPC, and up to five courses based on the second-line 
clinical trial (CARE-MS II, Coles et al. 2017; Table 2) 
although only up to four doses are recommended in 
the SPC. The patients receiving alemtuzumab were 
modelled to be fully adherent to each treatment 
course, i.e. no partial courses with less than five or 

Procedure

Medications for treatment of RRMS
 Alemtuzumab
 Fingolimod
 Natalizumab

Administration costs
 Alemtuzumab
 Natalizumab

Monitoring (see Table 4)
 Clinical evaluation
 MRI
 Heart monitoring
 Eye examination

 Laboratory tests
 Basic fee
 Complete blood count
 MxA- protein
 Creatinine
 Liver function
 Urinalysis
 Thyroid function, TSH
 Bilirubin
 Tuberculosis screening
 VZV antibodies
 HPV test
 JCV antibodies
 Hepatitis test
 Immunoglobulin
 Drug antibodies

Costs associated with relapses
 Without hospitalization
 With hospitalization

Other outpatient and inpatient care
 Call or visit

 Ophthalmologist visit
 Eye examination
 Splenectomy
 Lab test: Thrombocyte follow-up
 Inpatient care day

 Institutional rehabilitation (day)
 Thyroidectomy
 Lab test: CRP follow-up
 Acute Chest X-ray
 Chest X-ray
 Serious infusion site reaction
 (requiring hospitalization)

Figure 1. Potential per-patient budgets over the five years. A: Cumulative total budgets over the modelled 
5-year time horizon. B: Differences in cumulative budgets: alemtuzumab vs fingolimod and natalizumab; 
negative values denote budget savings with alemtuzumab.

Table 3. Unit costs of the health care resources included in the analyses.  

B: Cumulative net budget impact

A: Cumulative total budgets

Th
ou

sa
nd

 e
ur

os

200

150

100

50

0
2019 2020 2021 2022 2023

n Alemtuzumab     n  Fingolimod     n  Natalizumab

Unit cost*

6,890 € per dose
1,637 € per pack
2,250 € per dose

615.58 €
370.04 €

205.00 €
1,954.00 €
440.00 €
200.00 €

8.50 €
6.20 €
80.00 €
0.80 €
1.60 €
50.80 €
2.50 €
0.80 €
42.53 €
20.00 €
91.50 €
70.00 €
16.20 €
3.90 €
215.00 €

1,303.13 €
5,561.97 €

120.00 €

140.00 €
60.00 €
2,570.00 €
10.10 €
440.00 €

139.43 €
2,050.00 €
9.30 €
87.00 €
58.00 €
1,672.00 €

References

Drug prices based on FMT 5/2019. For fingoli-
mod, retail price excluding VAT (pack of 28 cap-
sules), for alemtuzumab and natalizumab official 
wholesale price per administered dose. 

Alemtuzumab and natalizumab are administered 
over 4-hour and 1-hour IV-infusions, respectively. 
Administration costs were based on average 
administration costs of treatments with similar 
infusion times (Soini et al.  2013); rituximab for 
alemtuzumab and weighted average of other 
reported costs for natalizumab. The utilized infu-
sion administration unit costs were expected 
to include the cost of all relevant pre-treatment 
medications.

HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
 

HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019
HDSWF 2019

Costs based on Soini et al. 2017. 
Proportion of relapses requiring
hospitalization was modelled at 17.6 % 
for all DMT (O’Connor et al. 2013).

HDSWF 2019 (used for AEs: Liver anomaly, 
ITP, nephropathies, herpes, serious infection, 
pulmonary infection, pneumonia)
HDSWF 2019 (used for AEs: macular edema)
HDSWF 2019 (used for AEs: macular edema)
HDSWF 2019 (used for AEs ITP)
HDSWF 2019 (used for AEs: ITP)
HDSWF 2019 (used for AEs: PML, 
serious infection) 
Kapiainen et al. 2014 (used for AEs: PML)
HDSWF 2019 (used for AEs: thyroid disorders)
HDSWF 2019 (used for AEs: pulmonary infection)
HDSWF 2019 (used for AEs: pneumonia)
HDSWF 2019 (used for AEs: pneumonia)
Modelled based on the average 
length-of-stay of 3.8 days 
(Pirttisalo et al. 2018) and average cost of 
inpatient care day (440 €).

vs fingolimod
Total
Drug acquisition
Administration
Monitoring
Adverse Events
Relapses

vs natalizumab
Total
Drug acquisition
Administration
Monitoring
Adverse Events
Relapses

2019
14 320 €
13 111 €
3 324 €
-1 936 €
68 €
-246 €

2019
1 355 €
5 200 €
-2 126 €
-1 723 €
42 €
-38 €

2020
18 412 €
12 441 €
5 318 €
1 009 €
136 €
-493 €

2020
-9 896 €
-3 380 €
-5 582 €
-943 €
84 €
-75 €

2021
4 041 €
-5 097 €
5 685 €
3 954 €
185 €
-686 €

2021
-39 655 €
-28 829 €
-10 665 €
-164 €
107 €
-105 €

2022
-10 706 €
-22 968 €
6 020 €
6 899 €
232 €
-889 €

2022
-69 782 €
-54 610 €
-15 781 €
616 €
128 €
-136 €

2023
-26 294 €
-41 646 €
6 276 €
9 843 €
279 €
-1 047 €

2023
-100 789 €
-81 199 €
-20 974 €
1 396 €
149 €
-160 €

›
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Table 4. Health care resources associated with routine monitoring.

Table 5. Incidence rate (per patient year), health care resource utilization and total costs per event, 
for the key adverse events included in the analyses. Patient fees

 Outpatient visit
 Inpatient care day
 Serie treatment visit
 Pharmacy; dispensing surcharge

Travelling expenses
 Visit to secondary care
 Visit to primary care / Pharmacy

41.20 €
48.90 €
11.40 €
2.17 €

37.80 €
7.40 €

HDSWF patient fees 2019
HDSWF patient fees 2019
HDSWF patient fees 2019
Without VAT, added to each 
prescription dispensed. 

Hujanen et al. 2008
Hujanen et al. 2008

AE: Adverse Event; FMT: Finnish Medicines Tariff; HPV = Human papilloma virus; ITP: immune thrombocytopenic purpura; JCV = John 
Cunningham virus; MxA protein: Myxovirus resistance protein; PML Progressive multifocal leukoencephalopathy; VAT: Value added tax; 
VZV = Varicella zoster virus. *Unit costs based on Southwest Finland hospital district tariffs 2019 (HDSWF 2019), wherever available. Other 
than travel costs and costs sourced from HDSWF 2019, were inflated to 2018 values using latest full year price index for public expenditure 
(OSF 2019a). Travelling costs were inflated using the transport section of the Finnish Consumer Price Index (OSF 2019b). Unit costs reported 
without travelling expenses of patient fees.

Monitoring resource

Clinical evaluation, outpatient visit

MRI

Heart monitoring

Eye examination

Laboratory tests 

Basic fee

Complete blood count 

MxA- protein

Creatinine

Liver function

Urinalysis

Thyroid function, TSH

Bilirubin

Tuberculosis screening

VZV antibodies

HPV antibodies

JCV antibodies 

Hepatitis test

Drug antibodies

1st year

3

1

0

0

13

13

0

13

6

13

5

0

1

1

0.67b

1

1

0

Years after

1

1

0

0

12

12

0

12

4

12

4

0

0

0

0.67b

0

0

0

1st year

3

2

1a

1

6

6

0

1

6

0

1

1

1

1

0

1

1

0

Years after

1

0

0

0

2

2

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1st year

3

2

0

0

4

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

0

3

Years after

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

Alemtuzumab Fingolimod Natalizumab

Adverse event

Liver anomaly

Macular edema

ITP

PML

Thyroid disorder

Nephropathies

Herpes

Serious infection

Pulmonary infection

Pneumonia

Alemtuzumab

0.0000

0.0000

0.0070

0.0000

0.1130

0.0010

0.0580

0.0170

0.0710

0.0050

Fingolimod

0.0405

0.0042

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0419

0.0154

0.0531

0.0070

Natalizumab

0.0250

0.0000

0.0000

0.0012

0.0000

0.0000

0.0499

0.0100

0.0850

0.0000

Treatment / management

2-3 additional laboratory follow-ups 
(liver function)

Topical steroids, 2 additional 
ophthalmologist follow-ups (with 
eye examinations)

All oral prednisone (3 weeks 
starting from 300 mg/day) and 
thrombocyte laboratory follow-
up (modelled up to 7-weeks; first 
week daily, second week every 
second day, and then weekly for 
5 weeks) , 13 % receive rituximab 
(total average 4 vials weekly for 4 
weeks), 3 % receive splenectomy

Hospitalization (modelled 6.6 
days, Pirttisalo et al. 2018) and long 
institutional rehabilitation (modelled 
duration the expected lifetime of 
233.9 days, Kartau et al. 2019)

79 % require treatment (modelled 
half receiving medication 
for hyperthyroidism, half for 
hypothyroidism for 5 years), 8.5 % 
thyroidectomy

Oral ACE inhibitors (modelled 
ramipril 10 mg for 5 year), steroids 
(modelled 1-year treatment with 
methylprednisolone)

Antiviral medication, typically for 
5 days

Hospitalization (6.6. days; Pirttisalo 
et al. 2018), antibiotics (modelled 
for 10 days)

Antibiotic, typically for 7 days. 
Laboratory follow-up (CRP)

Antibiotic, typically for 10 days. 
2 chest X-rays (one acute, one 
follow-up)

163.74 €

586.27 €

697.11 €

35,876.28 €

316.39 €

680.46 €

214.97 €

3,456.25 €

253.62 €

541.10 €

ITP: immune thrombocytopenic purpura; PML Progressive multifocal leukoencephalopathy. Probabilities based on respective clinical trials: 
alemtuzumab, exact rates reported in Coles et al. 2017; fingolimod and natalizumab, approximated based on number of patients experi-
encing adverse events, study duration and number of patients in Calabresi et al. 2014 and Polman et al. 2006, respectively): Natalizumab 
PML incidence was based on Finnish data published by Kartau et al. (2019) and natalizumab incidence herpes was modelled as average 
between alemtuzumab and fingolimod. Adverse event management based on Finnish Clinical Practice from hospital district of Southwest 
Finland (Soilu-Hänninen M, unpublished observation 2019) and Finnish Current Care Criteria. In addition, liver anomaly and nephropat-
hies, were modelled to be associated with one additional call, and ITP, herpes, serious infection, pulmonary infection, and pneumonia were 
modelled to be associated with one additional visit based on the clinical practices in hospital district of  Southwest Finland (Soilu-Hänninen 
M, unpublished observation 2019). Total costs (reported including travelling costs and patient fees) per event were modelled as one-off costs 
at the time of occurrence.

›

Total cost 
per event

MRI = Magnetic Resonance Imaging; MxA protein: Myxovirus resistance protein; VZV = Varicella zoster virus; HPV = Human papilloma virus; 
JCV = John Cunningham virus.  a) Fingolimod initiation is associated with heart monitoring at hospital b) HPV test administered only to women 
once annually; proportion of women (67 %) based on CARE-MS II trial baseline data (Coles et al. 2012). The alemtuzumab safety monitoring 
was modelled to be extended to four years after the last administration. Modelled resource use based on clinical practices in hospital district 
of Southwest Finland (Soilu-Hänninen M, unpublished observations) and Finnish Current Care Guidelines (Multiple sclerosis 2019).
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three infusions were considered. As 7.6 % of the pa-
tients were reported to have received other DMTs 
in CARE-MS II (Coles et al. 2017), sensitivity analyses 
considered two scenarios where proportion of pa-
tients receiving alemtuzumab were treated with fin-
golimod or natalizumab for three years (years 3 to 
5). In these scenario analyses, the total annual costs 
associated with fingolimod and natalizumab treat-
ments were based on the modelled base case results. 

The relevant figures applied in the sensitivity anal-
ysis examining alemtuzumab as first-line treatment 
based on CARE-MS I (Havrdova et al. 2017) are pre-
sented in the Appendix Table 1. As with CARE-MS 
II data, CARE-MS I data was available up to five years 
(Coles et al. 2017, Havrdova et al. 2017).  Medications 
for the treatment of AEs are described in the Appen-
dix Table 2.

Figure 2. Clinical outcomes over the five years, modelled based on CARE-MS II trial and published 
network meta-analysis. A: Cumulative number of relapses. B: Cumulative freedom from confirmed 
disease worsening (CDW). 

Table 6. Results of the sensitivity analyses.

A: Cumulative number of relapses in 5 years
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Scenario: Patient population, safety and efficacy based on first-line treatment (CARE-MS I trial vs. CARE-MS II trial)

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,368 € 68,793 € 76,374 € 82,584 € 88,858 € 
  Fingolimod 27,967 € 50,256 € 72,575 € 94,748 € 116,949 € 
  Natalizumab 41,004 € 78,710 € 116,437 € 154,055 € 191,695 € 

Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,401 € 18,537 € 3,799 € -12,164 € -28,091 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,364 € -9,916 € -40,063 € -71,472 € -102,837 € 

Scenario: Only two alemtuzumab courses administered (vs. up to five) 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 73,118 € 77,002 € 80,784 € 
  Fingolimod 28,260 € 50,843 € 73,250 € 95,686 € 117,976 € 
  Natalizumab 41,225 € 79,151 € 116,946 € 154,762 € 192,470 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,320 € 18,412 € -131 € -18,684 € -37,192 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,355 € -9,896 € -43,827 € -77,760 € -111,686 € 

Scenario: 7.6 % of the alemtuzumab patients modelled to use Fingolimod for years 3 to 5 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 82,857 € 92,252 € 100,647 € 
  Fingolimod 28,260 € 50,843 € 73,250 € 95,686 € 117,976 € 
  Natalizumab 41,225 € 79,151 € 116,946 € 154,762 € 192,470 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,320 € 18,412 € 9,608 € -3,434 € -17,328 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,355 € -9,896 € -34,088 € -62,510 € -91,822 € 

Scenario: 7.6 % of the alemtuzumab patients modelled to use Natalizumab for years 3 to 5 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 86,178 € 96,742 € 106,309 € 
  Fingolimod 28,260 € 50,843 € 73,250 € 95,686 € 117,976 € 
  Natalizumab 41,225 € 79,151 € 116,946 € 154,762 € 192,470 € 

Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,320 € 18,412 € 12,929 € 1,056 € -11,667 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,355 € -9,896 € -30,767 € -58,020 € -86,161 € 

Scenario: Fingolimod and Natalizumab discontinuation considered – no further treatments or costs modelled 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 77,290 € 84,980 € 91,681 € 
  Fingolimod 26,871 € 46,315 € 63,857 € 80,031 € 95,403 € 
  Natalizumab 39,937 € 74,428 € 106,478 € 136,582 € 164,733 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 15,710 € 22,939 € 13,433 € 4,949 € -3,722 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 2,643 € -5,173 € -29,188 € -51,602 € -73,051 € 

›
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Scenario: Fingolimod and Natalizumab discontinuation considered – discontinuing patients receive the other comparator 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 77,290 € 84,980 € 91,681 € 
  Fingolimod 28,965 € 54,211 € 80,451 € 107,718 € 134,214 € 
  Natalizumab 40,836 € 77,756 € 113,491 € 148,452 € 182,555 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 13,615 € 15,044 € -3,160 € -22,738 € -42,533 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,744 € -8,501 € -36,201 € -63,472 € -90,874 € 

Scenario: Travel expenses and patient fees excluded (vs. included) 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 41,887 € 68,132 € 75,859 € 83,243 € 89,643 € 
  Fingolimod 27,644 € 50,114 € 72,408 € 94,732 € 116,909 € 
  Natalizumab 40,142 € 77,238 € 114,202 € 151,188 € 188,065 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,243 € 18,018 € 3,451 € -11,490 € -27,266 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,745 € -9,106 € -38,343 € -67,946 € -98,422 € 

Scenario: All costs –20 % 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 40,954 € 66,428 € 73,617 € 80,462 € 86,355 € 
  Fingolimod 26,876 € 49,210 € 71,403 € 93,620 € 115,720 € 
  Natalizumab 38,830 € 75,021 € 111,107 € 147,210 € 183,226 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,078 € 17,218 € 2,213 € -13,158 € -29,365 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 2,124 € -8,593 € -37,490 € -66,748 € -96,871 € 

Scenario: All costs +20 % 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 44,206 € 72,082 € 80,964 € 89,498 € 97,007 € 
  Fingolimod 29,644 € 52,476 € 75,096 € 97,752 € 120,231 € 
  Natalizumab 43,620 € 83,281 € 122,785 € 162,315 € 201,714 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 14,562 € 19,606 € 5,868 € -8,253 € -23,224 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 587 € -11,199 € -41,820 € -72,817 € -104,706 € 

Scenario: Alemtuzumab administration same as Natalizumab's (419.23 €) 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 41,352 € 67,290 € 75,191 € 82,757 € 89,363 € 
  Fingolimod 28,260 € 50,843 € 73,250 € 95,686 € 117,976 € 
  Natalizumab 41,225 € 79,151 € 116,946 € 154,762 € 192,470 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Fingolimod 13,093 € 16,448 € 1,941 € -12,929 € -28,613 € 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 128 € -11,860 € -41,755 € -72,006 € -103,107 €
 

Scenario: Natalizumab administration same as alemtuzumab’s (664.78 €) 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 77,290 € 84,980 € 91,681 € 
  Natalizumab 44,417 € 85,535 € 126,522 € 167,531 € 208,430 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab -1,837 € -16,280 € -49,231 € -82,550 € -116,749 € 

Scenario: Assumed alemtuzumab rate of serious infection reactions for Natalizumab (vs. none) 

Cumulative total budgets 2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab 42,580 € 69,255 € 77,290 € 84,980 € 91,681 € 
  Natalizumab 41,248 € 79,198 € 117,014 € 154,844 € 192,565 € 
Net cumulative budget impact  2019 2020 2021 2022 2023 
  Alemtuzumab vs 
  Natalizumab 1,332 € -9,943 € -39,724 € -69,864 € -100,883 €

›

›

›
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Our findings are in line with the previous find-
ings (NICE 2014, Couto et al. 2016, ICER 2017, Mont-
gomery  et al. 2017, Hamidi et al. 2018, Piena et al. 
2018, Zimmermann et al. 2018, Chirikov et al. 2019, 
Taheri et al. 2019, Walter et al. 2019). In the United 
Kingdom, National Institute of Clinical Excellence 
(NICE 2014) committee concluded that alemtuzum-
ab was at least as effective as fingolimod and natali-
zumab for patients with highly active RRMS despite 
beta interferon treatment and rapidly evolving severe 
RRMS, respectively: alemtuzumab was found to be 
more effective and cost-saving (dominant) compared 
to natalizumab and fingolimod, when patient-access 
scheme was not applied. 

Both Institute for Clinical and Economic Review 
(ICER 2017) in the United States and Norwegian In-
stitute of Public Health (Couto et al. 2016, Hamidi et 
al. 2018) concluded that alemtuzumab was dominant 
compared to all other active treatments available for 
RRMS over the examined 5-year time horizon. Alem-
tuzumab has also been found to be dominant in Aus-
tria (Walter et al. 2019), Iran (Taheri et al. 2019), the 
United Kingdom (Montgomery et al. 2017), and the 
United States (Zimmermann et al. 2018, Chirikov et al. 
2019). Piena et al. (2018) reported that treatment with 
alemtuzumab would save 30,327 € and 45,522 € per pa-
tient compared to fingolimod and natalizumab in the 
Netherlands in a five-year time horizon, respectively. 

In the present analysis, the alemtuzumab’s effi-
cacy, safety, and drug use patterns were modelled 
based on the published five-year randomized con-
trolled trials (Coles et al. 2017, Havrdova et al. 2017), 
covering the full duration of evaluated base case time 
horizon, and reducing uncertainty associated with 
inputs related to alemtuzumab. The five-year time 
horizon was considered sufficient to capture all rele-
vant costs associated with the alemtuzumab’s budget. 
Five-year time horizon has also been utilized in sev-
eral previous health economic evaluations examin-
ing alemtuzumab (Couto et al. 2016, ICER 2017, Ha-
midi et al. 2017, Piena et al. 2018). However, 36 % of 
the alemtuzumab patients were modelled to receive 
three or more alemtuzumab courses, while none of 
the patients have needed a third course of alemtu-
zumab in Turku University Hospital between 2014 
and May 2019 (Soilu-Hänninen M, unpublished ob-
servation 2019), meaning that the present analysis 
might be conservative for alemtuzumab. When only 
two alemtuzumab courses were modelled, the total 
alemtuzumab costs decreased by €10,897 per patient. 
Correspondingly, the modelled budget savings com-

pared to fingolimod and natalizumab increased with 
the same amount.  

Moreover, we compared alemtuzumab (intrave-
nous medication) to prevalent current practice, in-
cluding another intravenous medication (natalizum-
ab) as well as to a reimbursed oral medication (fin-
golimod). The distinction between intravenous and 
oral medications is important, because the costs of 
intravenous medications are subject to hospital dis-
trict budgets at wholesale drug prices or potentially 
tendered prices, whereas the costs of reimbursed oral 
medications are subject to state budget through so-
cial insurance reimbursements at retail price (with-
out VAT), where pharmaceutical pricing scheme im-
pacts the prices of reimbursed products (e.g. Hallinen 
& Soini 2011). Because the price rationale and imme-
diate payer varies depending on the administration 
route, there is a risk for sub-optimization. Thus, the 
budget impact was modelled from the perspective of 
the actual end payer. 

However, the present analyses do also have limita-
tions. First, the most prominent limitation is the fact 
that the base case analysis did not consider switching 
or stopping the DMT. While this confounds the abso-
lute budgets associated with the modelled treatments 
to some degree, the bias arising from this modelling 
setting is limited by the facts that alemtuzumab drug 
use patterns were well established in the relevant tri-
al (Coles et al. 2017) and that the most likely switch 
alternative for each comparator medication was al-
so evaluated in the present analysis (for natalizumab 
that would be fingolimod and vice versa). However, 
the total budget associated with alemtuzumab was 
possibly underestimated due to the fact that some 
patients may receive other medications during the 
five-year period after the alemtuzumab treatment 
initiation; in CARE-MS II trial, 7.6 % of the patients 
received other DMT in years 3-5 (Coles et al. 2017). 
When 7.6 % of the patients receiving alemtuzum-
ab were considered to receive fingolimod or natali-
zumab continuously for three years on years 3 to 5 in 
sensitivity analyses, alemtuzumab was still a budget 
saving alternative to both comparators, although the 
modelled budget savings were decreased. Budget sav-
ings also persisted when fingolimod and natalizum-
ab discontinuation were modelled, even when dis-
continuing patients were modelled to be left without 
treatment for the rest of the model duration. 

Second, mortality was not considered in the anal-
ysis – although the impact of this is substantially di-
minished by the fact that the typical RRMS patients 

RESULTS
Budgets
Total estimated cumulative five-year budgets per 
patient with highly active RRMS were €91,681 for 
alemtuzumab, €117,976 for fingolimod and €192,470 
for natalizumab (Figure 1A). The 5-year potential 
budget savings associated with alemtuzumab were 
€26,294 (-22 %) and €100,789 (-52 %) per patient com-
pared to fingolimod and natalizumab, respectively. 
Drug acquisition was the largest driver of the budg-
et, contributing €65,051 (71 %), €106,697 (90 %) and 
€146,250 (76 %) to the budget of alemtuzumab, fin-
golimod and natalizumab, respectively (Figure 1B). 
The total 5-year costs related to AEs and monitor-
ing were modelled to be minor-to-moderately higher 
with alemtuzumab compared to fingolimod and na-
talizumab. Overall, compared to treatment with fin-
golimod and natalizumab, alemtuzumab was budg-
et-saving starting from the fourth and second year, 
respectively. 

Budget impacts were similar in the sensitivity 
analyses (Table 6). In the analysis based on first-
line CARE-MS I data, the modelled five-year budget 
savings increased by €1,796 and €2,047 per patient 
compared to base  case. Administering only two 
alemtuzumab courses increased the budget savings 
by €10,897 per patient. When fingolimod and natal-
izumab discontinuations were modelled, but sub-
sequent treatments were not considered, the alem-
tuzumab’s budget savings decreased to €3,772 (de-
crease of €22,572 compared to base case) and €73,051 
(€27,737) compared to fingolimod and natalizum-
ab, respectively. When the subsequent treatments 
and their costs were also included, the budget sav-
ings increased to €42,533 (increase of €16,238) com-
pared to fingolimod and decreased to €98,422 (de-
crease of €9,915) compared to natalizumab. Using the 
base case natalizumab administration cost (€419.23) 
also for alemtuzumab increased the alemtuzumab’s 
budget savings by €2,318 compared to both compara-
tors. When the base case alemtuzumab administra-
tion (€664.8) cost was assumed for natalizumab, the 
budget savings increased by €15,960 compared to na-
talizumab.  When time horizon was extended to 10 
years, cumulative budgets were €96,365, €230,274 and 
€381,641 per patient with alemtuzumab, fingolimod 
and natalizumab, respectively. Respective modelled 
10-year budget savings were €133,909 and €285,275. In 
other scenarios modelled budget impact was smaller 
and/or mixed. 

Clinical outcomes
Based on the efficacy outcomes of the CARE-MS II 
trial and NMA, the treatment with alemtuzumab was 
modelled to be associated with 30 % and 6 % less re-
lapses than the treatment with fingolimod or natali-
zumab (Figure 2A), respectively. In a modelled co-
hort of 100 patients, the patients treated with alem-
tuzumab were modelled to experience 119 relapses 
over five-years, or 51 and 8 relapses less than the 100 
modelled patients treated with fingolimod and na-
talizumab, respectively. In total, 25 % and 4 % more 
patients were modelled to remain free of confirmed 
disease worsening (CDW) for the five years, com-
pared to fingolimod and natalizumab (Figure 2B). 
In a modelled cohort of 100 patients, the treatment 
with fingolimod and natalizumab were modelled to 
result in 15 and 3 less patients free of CDW at five-
years compared to 75 CDW free patients with alem-
tuzumab, respectively. 

In the scenario examining the first-line alemtu-
zumab treatment modelled based on CARE-MS I trial 
data, fewer relapses were modelled to occur (84, 120 
and 90 relapses among the modelled cohorts of 100 
patients with alemtuzumab, fingolimod and natali-
zumab, respectively), and more patients were mod-
elled to remain free of CDW (79, 66 and 77 out of 
modelled cohorts of 100 patients with alemtuzumab, 
fingolimod and natalizumab, respectively) than in the 
base case analysis.  

 
DISCUSSION
In the present modelled budget impact analyses, 
alemtuzumab was budget-saving starting from the 
fourth and the second year compared to fingolimod 
and natalizumab, respectively. Total modelled poten-
tial 5-year budget-savings were €26,294 and €100,780 
per patient compared to fingolimod and natalizumab, 
respectively. Furthermore, based on CARE-MS I and 
II clinical trials and NMA, alemtuzumab was mod-
elled with fewer relapses and higher proportion of 
patients remaining free of disease worsening than 
either comparator, implying that the budget-savings 
are not associated with poorer clinical outcomes. Al-
though no real-world data was applied for the estima-
tion of the clinical parameters in the present model-
ling analyses, the clinical experience of the MS-pa-
tients treated with alemtuzumab in Turku Univer-
sity Hospital in Finland since 2014 is in line with the 
CARE-MS I and CARE-MS II trials results (Soilu-Hän-
ninen M, unpublished observation 2019).
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are rather young, usually in their 30s, and that the 
modelled time horizon was only five-years (Cohen et 
al. 2012, Pirttisalo et al. 2019). Third, the analysis only 
included direct medical costs, as typical for budget 
impact assessments, and did not consider substantial 
non-healthcare costs such as social services, informal 
care, sick leaves or productivity losses and early re-
tirement due to MS (Ernstsson et al. 2016, Ruutiainen 
et al. 2016). However, excluding these cost drivers is 
more likely to favor the examined comparators than 
alemtuzumab.

Fourth, whereas alemtuzumab’s clinical outcomes 
as the intervention were based on data from 5-year 
clinical trials (Coles et al. 2017, Havrdova et al. 2017), 
clinical outcomes associated with the comparators 
were based on relative effects extracted and calcu-
lated from a published NMA (Siddiqui et al. 2018), 
because five-year data were not available for the com-
parators. Consequently, the five-year clinical out-
comes for the comparators could be better or worse 
than predicted here based on the indirect compari-
son and alemtuzumab’s five-year data. Overall, more 
uncertainty is associated with the modelled clinical 
outcomes associated with the two comparators than 
those modelled for alemtuzumab.  

Moreover, although we examined two relevant 
clinical outcomes as secondary outcomes, our pri-
mary focus was on the budget impact analysis. There-
fore, in the future analyses alemtuzumab’s cost-effec-
tiveness should be formally evaluated in a sequential 
setting, i.e., in terms of incremental cost per QALY 
gained, fully accounting for treatment switching and 
sequential use of multiple treatments. Additionally, it 
would be beneficial to incorporate Finnish real-world 
evidence to validate the findings based on the clinical 
trial data and NMA. 

Finally, European Medicines Agency (EMA) issued 
a restriction on alemtuzumab use in April 2019, when 
EMA initiated a safety review due to reports of rare, 
but serious side effects. Based on this review EMA’s 
safety committee (PRAC) and Committee for Medici-
nal Products for Human use (CMPH) opinioned in 
November 2019 that alemtuzumab should only be 
used to treat patients with highly active RRMS de-
spite at least one DMT or with rapidly worsening dis-
ease. It was also recommended that alemtuzumab 
should only be given in a hospital with ready access to 
intensive care facilities and specialists who can man-
age adverse reactions. This restricted indication was 
confirmed by the European Commission in their fi-
nal decision issued on January 16th, 2020. 

Of note, the present analyses are in line with the 
restricted indication; all three medications examined 
in the present analyses have the same indication. In 
addition, the alemtuzumab administration in a hos-
pital with access to intensive care facilities was also 
considered in the present analyses. 

However, it was not feasible to estimate the impact 
of these newly observed adverse events in the pre-
sent analysis, given that their incidence is unknown. 
Overall, these adverse reactions are so rare at they 
are expected to have only a negligible impact on the 
results of the present analyses. For instance, natali-
zumab is associated with rare but very serious ad-
verse event, PML, which was modelled to occur at 
the rate of 0.0012 per patient-year and cost approxi-
mately 35,876.28 € per case. If we assumed that the 
incidence rate and cost of the newly observed alem-
tuzumab adverse events were the same as with PML 
associated with natalizumab, the budget savings as-
sociated with alemtuzumab would be diminished by 
approximately 218 € compared with both fingolimod 
and natalizumab (0.83 % and 0.22 %, respectively). 
This is well in line with the PRAC and CMPH en-
dorsement that alemtuzumab’s benefit-risk balance 
remains favorable subject to the agreed amendments 
to the product information and indication.

CONCLUSIONS
The present study, with the support of previous 
findings from foreign settings, indicate that alemtu-
zumab is a budget-saving alternative to fingolimod 
and natalizumab for highly active RRMS in Finland. 
Moreover, the data from the clinical trials and pub-
lished NMA imply that these budget-savings are not 
associated with poorer clinical outcomes.
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Johdanto: Alemtutsumabi on tehokas suonensisäi-
sesti annosteltava lääke aktiivisen ja erittäin aktiivi-
sen aaltomaisen multippeliskleroosin (MS-taudin) 
hoitoon. Vaikka alemtutsumabin on todettu olevan 
kustannusvaikuttava ja kustannuksia säästävä muissa 
maissa, ei alemtutsumabin terveystalous- tai tervey-
denhuollon menetelmäarviota ole aiemmin julkais-
tu Suomesta. Arvioimme alemtutsumabin mahdol-
lista nettomääräistä budjettivaikutusta suomalaisten 
erittäin aktiivista aaltomaista MS-tautia sairastavien 
potilaiden hoidossa. 

Aineisto ja menetelmät: Budjettivaikutusta arvioi-
tiin suomalaisella staattisen kohortin mallilla, jon-
ka menetelmät ja tulokset raportoitiin PICOSTEPS-
viitekehystä käyttäen. Mallissa kahdelle identtisel-

le MS-potilaalle annetaan joko tarkasteltavaa hoitoa 
(alemtutsumabi) tai verrokkihoitoa (fingolimodi, na-
talitsumabi). Mallinnettavaa potilasta seurattiin pe-
russkenaariossa viiden vuoden ajan (2019–23) sillä 
oletuksella, ettei potilas vaihda tai lopeta lääkitystä 
tai kuole seurannan aikana. Arvioinnin ensisijaiset 
päätemuuttujat olivat kumulatiiviset kokonaisbud-
jetit ja erot suorissa kumulatiivisissa budjeteissa ver-
tailuvalmisteiden välillä terveydenhuollon maksajan 
näkökulmasta (nettobudjettivaikutus). Mallin ja tu-
losten herkkyyttä testattiin yksi- ja moniulotteisin 
deterministisin herkkyysanalyysein. Toissijaisena ta-
voitteena tarkasteltiin mallintamalla kahta kliinistä 
päätemuuttujaa, relapsien kokonaismäärää ja taudin 
etenemisestä vapaiden potilaiden määrää, kliinisiin 
tutkimuksiin ja verkostometa-analyysiin perustuen.

Tulokset: Alemtutsumabi oli kustannuksia säästävä 
fingolimodiin verrattuna neljäntenä vuonna ja na-
talitsumabiin verrattuna toisena vuonna. Fingoli-
modiin ja natalitsumabiin verrattuna alemtutsuma-
bi säästi 26 294 ja 100 789 euroa kustannuksia po-
tilasta kohden mallinnetun viiden vuoden aikana. 
Kliinisiin tutkimuksiin ja verkostometa-analyysiin 
perustuvassa mallinnuksessa alemtutsumabilla saa-
vutettiin fingolimodia ja natalitsumabia paremmat 
kliiniset lopputulokset, mikä viittaa siihen, etteivät 
kustannussäästöt tule hoitotulosten kustannuksella.

Johtopäätökset: Alemtutsumabi on aiempien jul-
kaistujen tutkimusten ja tämän budjettivaikutusar-
vioinnin valossa kustannuksia säästävä vaihtoehto 
fingolimodille ja natalitsumabille erittäin aktiivisen 
aaltomaisen MS-taudin hoitoon. 

Avainsanat: budjettivaikutusanalyysi, hoitotuloksen 
mittaaminen, kustannukset, multippeliskleroosi, ter-
veydenhuollon menetelmäarvio, terveystaloustiede
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Appendix Table 1. Alemtuzumab dosing and clinical outcomes, sensitivity analysis based on first-line 
patient population (CARE-MS I).

Source

Adapted from
Havrdova et al.  
2017 a

Havrdova 
et al. 2017

Havrdova et al. 2017

Wiendl et al. 2016
Coles et al. 2016

Appendix Table 2. Acquisition cost of medications for the treatment of Adverse Events 
(Finnish Medicines Tariff 5/2019).

Medication

Oftan Dexa, 1 mg / ml, 5 ml

Prednisolone 40 mg, 100 tablets
Prednisolone 5 mg, 100 tablets

Mabthera (Rituximab), 10 mg / ml, 2x10 ml

Tyrazol, 100 tablets
Thyroxin, 100 tablets

Ramipril Hexal 10 mg, 100 tablets

Medrol 32 mg, 20 tablets
Medrol 16 mg, 50 tablets
Medrol 4 mg, 100 tablets

Aciclovir Sandoz 200 mg 25 tablets

Levofloxacin 500 mg 10 tablets

Amoxin 750 mg 20 tablets

Amoxin 750 mg, 14 tablets

Cost

9.28 €

46.15 €
5.16 €

552.02 €

27.79 €
5.73 €

11.60 €

17.86 €
27.68 €
17.17 €

6.41 €

20.95 €

11.66 €

9.99 €

Adverse event, modelled use

For macular edema, modelled on average 1.5 
packs.

For ITP; modelled 3 weeks treatment starting 
with 300 mg/day and down titrated. 1 pack 40 mg 
and 1 pack 5 mg.

For ITP; 4 packs weekly for 4 weeks, based on 
average estimated average BSA of 1.89 m2 and 
dose of 375 mg/m2.

For thyroid disorders; modelled half receiving 
Tyrazol, half receiving Thyroxin for 5 years.

For nephropathies, modelled continuous daily 
use for 5 year.

For nephropathies, modelled 1-year treatment 
with monthly down titration from 80 mg every 
other day to 4 mg every other day.  3 packs 32 
mg, 2 packs 16 mg and 2 packs 4 mg. 

For herpes, 1 pack. 

For serious infection, 1 pack.

For pulmonary infection, 1 pack. 

For pneumonia, 2 packs.

Input / Year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5  

Receive alemtuzumab treatment a 100.0 % 100.0 % 16.8 % 11.2 % 11.4 %
Course 1 (five 12 mg infusions) 100.0 % - - - - 
Course 2 (three 12 mg infusions) - 100.0 % - - - 
Course 3 (three 12 mg infusions) - - 16.8 % 6.9 % 5.6 % 
Course 4 (three 12 mg infusions) - - - 4.3 % 4.5 % 
Course 5 (three 12 mg infusions) - - - - 1.3 % 

Infusion site reactions (of courses received) b 
Any 85.9 % 65.7 % 65.5 % 61.3 % 58.2 %
Serious  2.7 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

CLINICAL OUTCOMES, BASED ON THE PUBLISHED CLINICAL TRIAL DATA Annualized Relapse Rate (ARR)
Alemtuzumab 0.18 0.18 0.19 0.14 0.15

6-month Confirmed Disease Worsening (CDW)
Alemtuzumab: No CDW during year 95.9 % 93.6 % 95.2 % 93.9 % 94.4 %
Alemtuzumab: Free of CDW, cumulatively 95.9 % 92.0 % 88.0 % 83.0 % 79.0 %

a) Calculated based on the number of patients initiating alemtuzumab in CARE-MS I trial (n=376), assuming conservatively 
that all (100 %) patients are compliant to 2nd administration at the beginning of the 2nd year, although less than 100 %  
(98.4 %, n=370/376) of the patients initiating alemtuzumab actually received 2nd administration at the second year. 
Number of patients receiving the third to fifth alemtuzumab dose each year (on third, fourth and fifth year, respectively: 
Course 3: 63, 26, 33; Course 4: 16, 17 and Course 5: 5) was conservatively divided by the total number of patients initiating 
alemtuzumab in the CARE-MS I trial (Havrdova et al. 2017; n=376). All patients were conservatively assumed to receive  
full courses of five or three infusions. After first two courses alemtuzumab dosing interval may be increased from the initial 
12 months. b) Accounts for the distribution of courses each year and the fact that the later courses are associated with 
fewer infusion site reactions. Conservatively, infusion site reactions associated with natalizumab were not considered 
in the analysis. In CARE-MS I, the incidence of key adverse events included in the analyses were as followed: ITP 0.2; 
Thyroid disorder 13.2; Nephropathies 0.1; Herpes 4.1; Serious infection 0.9 and pulmonary infection 8.2 per 100 patient 
years (Havrdova et al. 2017).

BSA: Body surface area; ITP: immune thrombocytopenic purpura. Retail prices without value added tax where applied 
to all medications except rituximab, which is administered in hospital setting and where wholesale price is applied.
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TIIVISTELMÄ
Lääkityksen merkitys iäkkäiden ravitsemuksellisten ongelmien taustalla on jäänyt suhteellisen vähälle huo-
miolle. Lääkehoitoihin liittyvät ravitsemukselliset ongelmat tulevat selvimmin esiin iäkkäillä, sillä ikäänty-
essä lääkehoidon tarve kasvaa, monilääkitys yleistyy ja lisääntynyt sairastavuus sekä ikääntymiseen liittyvät 
fysiologiset muutokset voivat heikentää syömistä ja ravinnonsaantia. Lääkkeet voivat aiheuttaa monenlai-
sia ravitsemustilaa heikentäviä haittavaikutuksia, ja monilääkityksellä on tutkimuksissa havaittu merkitse-
vä yhteys virheravitsemukseen. Erityisesti antikolinergiset lääkeaineet aiheuttavat suun kuivuutta, joka voi 
vaikeuttaa nielemistä, aiheuttaa kipuja suun limakalvolla, kasvattaa riskiä hampaiden menetykselle ja näin 
vaikuttaa negatiivisesti syömiseen. Useat sadat lääkkeet voivat aiheuttaa maku- ja hajuaistin häiriöitä sekä 
pahoinvointia, jotka voivat heikentää ruokahalua. Kuivumista ja ravintoaineiden imeytymishäiriöitä voi ai-
heuttaa voimakkaan oksentelun lisäksi ripulointi, joka on varsin tavallinen lääkehaitta. Myös ummetus on 
iäkkäiden yleinen terveysongelma, jonka kehittymistä etenkin opioidit ja antikolinergit edistävät. Umme-
tukseen voi liittyä ruokahaluttomuutta ja heikentynyttä ravintoaineiden imeytymistä. Lääkkeet voivat myös 
altistaa iäkkään monien mikroravintoaineiden puutoksille estämällä niiden imeytymistä, endogeenistä syn-
teesiä tai lisäämällä eritystä virtsaan. Virheravitsemus heikentää iäkkään toimintakykyä, sairauksista toipu-
mista ja kasvattaa yhteiskunnan kustannuksia, joten lääkkeiden mahdollinen vaikutus ravitsemukseen tulee 
tiedostaa ja toimenpiteitä kehittää iäkkäiden ravitsemuksellisten ongelmien ehkäisemiseksi.

Avainsanat: iäkkäät, lääkehoito, lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset, ravitsemustila
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tokset tapahtuvat mahalaukussa, kun suolahapon 
erittyminen vähenee mahan runko-osan limakalvon 
surkastuessa. Hapottomuus voi heikentää kalsiumin 
ja raudan imeytymistä sekä aiheuttaa B12-vitamiinin 
puutoksen, joka puolestaan voi johtaa neurologisten 
oireiden, esimerkiksi lihasheikkouden tai tunnon ja 
muistin häiriöiden kehittymiseen tai anemiaan.

Monet akuutit ja krooniset sairaudet yleistyvät 
ikääntyessä ja voivat altistaa ravitsemushäiriöille 
(Nuutinen ym. 2010). Esimerkiksi syövän oireet ja 
hoito voivat vaikuttaa ikääntyneen ravitsemusti-

laan monin tavoin. Syöminen vaikeutuu ja ruokaha-
lu vähenee, kun potilaalla on heikotusta, kipuja ja 
nielemisvaikeuksia. Oksentelu ja ripulointi aiheut-
tavat nesteiden ja elektrolyyttien menetystä. Muisti-
sairautta sairastavat ovat suuressa virheravitsemus-
riskissä, sillä ruokailussa tarvittavat motoriset tai-
dot heikkenevät eikä iäkäs muista enää syödä. Myös 
maku- ja hajuaistien muutokset ovat mahdollisia, 
jolloin syömisen miellyttävyys vähenee. Mielenter-
veyden ongelmat, etenkin masennus ja psykoottiset 
oireet sekä niiden lääkehoidot, voivat altistaa ravit-

JOHDANTO
Ikääntymisen ja monisairastavuuden merkitys ravit-
semuksellisten ongelmien synnyssä on yleisesti tun-
nistettu, mutta lääkityksen vaikutus ravitsemuson-
gelmiin on jäänyt vähemmälle huomiolle (Zadak ym. 
2013). Lääkkeet voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla 
ravitsemukseen, etenkin kun lääkitys on pitkäaikais-
ta ja käytettävien lääkkeiden määrä kasvaa. Suomi 
on tilastoissa yksi iäkkäiden monilääkityksen kärki-
maista (Onder ym. 2012). Ravitsemukselliset ongel-
mat tulevat selvimmin esiin iäkkäillä, sillä ikäänty-
essä lääkehoidon tarve kasvaa sekä lisääntynyt sai-
rastavuus ja monet ikääntymiseen liittyvät fysiolo-
giset muutokset voivat itsessään heikentää syömistä 
ja ravinnonsaantia.

Virheravitsemuksessa ihminen ei saa proteiinia, 
energiaa ja muita ravintoaineita oikeassa suhteessa 
tai riittävästi tarpeeseen nähden (Nuutinen ym. 2010). 
Virheravitsemus on yleistä iäkkäiden hoiva-asumises-
sa ja pitkäaikaisessa sairaalahoidossa, ja sen esiinty-
vyys on sitä suurempaa, mitä vanhemmista henkilöis-
tä on kyse. Virheravitsemuksen yleisyyteen vaikutta-
vat iän myötä lisääntyvä sairastavuus ja heikkenevä 
fyysinen sekä psyykkinen toimintakyky (Saarela ym. 
2017). Pitkään jatkuneella virheravitsemuksella on ko-
konaisvaltaisia vaikutuksia ikääntyneen terveyteen ja 
hyvinvointiin: toimintakyky ja sairauksista toipumi-
nen heikkenevät, infektiot sekä leikkauksiin liittyvät 
komplikaatiot yleistyvät ja vaste hoitoihin huononee 
esimerkiksi lääkkeiden vaikutuksen muuttuessa kuih-
tuneessa kehossa (Nuutinen ym. 2010).

Katsausartikkelissa kuvaamme ikääntymismuu-
tosten ja lääkkeiden käytön yhteyttä ravitsemukseen. 
Lääkkeiden vaikutuksia virheravitsemuksen syntyyn 
tarkastellaan syljenerityksen, maku- ja hajuaistimus-
ten, ruuansulatuskanavan toiminnan ja ravintoainei-
den hyväksikäytön muutosten osalta.

IKÄÄNTYMISEN JA SAIRAUKSIEN  
VAIKUTUS RAVITSEMUKSEEN
Ikääntyessä rasvakudoksen osuus elimistössä kasvaa 
ja lihasmassa pienenee (Tilvis 2016a). Lihasmassan 
pieneneminen on merkittävin syy perusaineenvaih-
dunnan hidastumiselle ja energian tarpeen vähene-
miselle ikääntyessä. Lihassolujen määrä vähenee joko 
lihassolujen vaurioituessa palautumattomasti tai lii-
kehermosolujen kuollessa. Ikääntyessä fyysinen ak-
tiivisuus usein vähenee, mikä myös osaltaan altistaa 
lihasvoiman heikkenemiselle. Fyysisten aktiviteettien 
vähentyessä energiaa ei myöskään kulu enää yhtä pal-
jon kuin aiemmin.

Janon tunteen heikkeneminen liittyy normaaliin 
ikääntymiseen (Tilvis 2016a). Syynä tähän pidetään 
etenkin aivolisäkkeen osmoreseptorien herkkyyden 
sekä janon tunteen syntymisessä keskeisten välittä-
jäaineiden määrän vähenemistä. Myös reniini-angio-
tensiini-aldosteronijärjestelmä vaimenee ikääntyes-
sä, jolloin angiotensiini II:n välittämä janon tunne 
heikkenee, ja natriumin ja veden takaisinimeytymi-
nen munuaisissa vähenee (Tilvis 2016b). Toisaalta 
virtsa ei väkevöidy munuaisissa enää yhtä tehokkaas-
ti kuin aiemmin, mikä johtuu sekä munuaisten hei-
kentyneestä vasteesta antidiureettiseen hormoniin 
että anatomisista muutoksista. Nämä munuaisten ja 
endokriinisten säätelyjärjestelmien toiminnan muu-
tokset yhdessä vaimentuneen janon tunteen kanssa 
altistavat iäkkään neste- ja elektrolyyttitasapainon 
häiriöille, erityisesti kuivumiselle (Tilvis 2016a).

Ikääntyessä ruokahalu vähenee nälän tunteen 
heikkenemisen seurauksena (Tilvis 2016a). Heiken-
tynyt näläntunne näyttäisi liittyvän ruokahalua lisää-
vien välittäjäaineiden määrän vähenemiseen. Lisäk-
si ruokahaluun vahvasti liittyvät haju- ja makuaistit 
muuttuvat johtuen sekä reseptorisolujen että aisti-
muksia välittävien hermoratojen toiminnan muutok-
sista. Iäkäs myös tulee nopeammin kylläiseksi, ja an-
noskoot pienenevät. Iäkkäillä kylläisyyssignaalit ko-
rostuvat elimistössä, kun mahalaukun antrum-osa 
venyttyy voimakkaammin ja mahalaukku tyhjenee 
hitaammin kuin nuorilla.

Merkittävimmät ruuansulatuskanavassa tapah-
tuvat ikääntymismuutokset sijoittuvat suun alueelle 
(Tilvis 2016a). Suusairauksien riskitekijöiden ilmaan-
tuvuus lisääntyy, mikä altistaa iäkkään hampaiden 
menetykselle (Siukosaari ja Nihtilä 2015). Hampaiden 
tai tekohampaiden riittävä määrä ja kunto on edelly-
tys toimivalle purennalle ja hyvälle ravitsemukselle. 
Ikääntyessä syljen koostumus voi muuttua paksum-
maksi ja sitkeämmäksi, jolloin sen suuta huuhtele-
va ja limakalvojen pintaa liukastava vaikutus saattaa 
heikentyä. Syljenerityksen väheneminen liittyy pää-
asiassa iän mukanaan tuomiin yleissairauksiin. Myös 
lääkehaitat ovat tärkeä suun kuivuutta aiheuttava te-
kijä. Lisäksi ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemi-
nen ja proteesien käyttö johtavat huonontuneeseen 
hampaiden puhdistukseen. Nämä kaikki riskitekijät 
altistavat iäkkään erilaisille suusairauksille, jotka vai-
kuttavat ratkaisevasti hampaiden kuntoon. Kuiva ja 
kipeä suu myös itsessään hankaloittaa syömistä.

Muiden ruuansulatuselimistön normaalien ikään-
tymismuutosten merkitys iäkkään ravitsemukselle ei 
ole kovin suuri (Räihä 2012). Merkittävimmät muu- Lähteet: Nederfors ym. 2004, Hattori ja Wang 2007, Villa ym. 2016, Wolff ym. 2017

Terapiaryhmä

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sukupuoli- ja virtsaelinten 
sairaudet

Keskushermostosairaudet

Hengityselinten sairaudet

Taulukko 1. Esimerkkejä kserostomiaa tai hyposalivaatiota aiheuttavista lääkeaineista ja suun kuivuuden 
taustalla olevia mekanismeja.

Terapeuttinen alaryhmä 
(lääkeaine-esimerkki)

Diureetit (hydroklooritiatsidi)

Beetasalpaajat (timololi)

Kalsiumkanavan salpaajat 
(verapamiili)

Tihentynyt virtsaamistarve ja 
inkontinenssi (oksibutiniini, 
tolterodiini, solifenasiini)

Analgeetit (tramadoli)

Psykoosi- ja neuroosilääk-
keet sekä unilääkkeet (kloo-
ripromatsiini, klotsapiini, ris-
peridoni, tsolpideemi)

Masennuslääkkeet (amitrip-
tyliini, essitalopraami, venla-
faksiini)

Systeemiset antihistamiinit 
(doksylamiini)

Antikolinergit (tiotropium)

Mekanismeja

Epäselvä. Voi liittyä sylkirau-
hassoluissa ilmentyvän Na+-
Cl--symportin estoon

α1- ja β1-reseptorien salpaus

Sylkirauhassoluissa ilmenty-
vän Ca2+-kanavan salpaus 
➜ H2O eritys

Muskariinireseptorien  
salpaus

Noradrenaliinin takaisinoton 
esto keskushermostossa

GABA-vaikutus keskusher-
mostossa, muskariini- ja 
α1-reseptorien salpaus

Serotoniinin, histamiinin, 
dopamiinin ja noradrenaliinin 
takaisinoton esto

Histamiini- ja muskariini-
reseptorien salpaus keskus-
hermostossa

Muskariinireseptorien 
salpaus

➜
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Aistihäiriöt voivat syntyä monin eri mekanismein 
(Schiffman 2018). Lääkeaine itsessään voi olla pahan-
makuinen, tai se voi häiritä normaalia biokemiallista 
viestinvälitystä sensorisissa hermoradoissa. Oraali-
sessa lääkkeenannossa etenkin nestemäisessä muo-
dossa oleva lääkeaine aktivoi kielen ja ruokatorven 
yläosan makureseptoreja. Suuhun syntyy yleensä kar-
vas maku, mutta myös metallinen tai hapan maku 
on mahdollinen. Myös systeemiseen verenkiertoon 
imeytynyt lääkeaine voi diffundoitua sylkirauhasten 
verisuonten seinämien läpi sylkeen, jossa se aktivoi 
suoraan makureseptoreja.

Lääkeaine voi heikentää makuaistimusten voimak-
kuutta salpaamalla makusolujen pinnalla olevia ioni-
kanavia, jolloin hermoimpulssien syntyminen estyy 
(Schiffman 2018). Esimerkiksi diureettina käytettävä 
amiloridi salpaa natriumkanavia makusolujen pin-
nalla, jolloin natrium- ja litiumsuolojen sekä make-

an maistaminen heikkenee ja ruoka voi maistua epä-
miellyttävältä. Lisäksi tietyt lääkeaineet, esimerkiksi 
sertraliini, voivat kertyä makusolujen solukalvoihin. 
Hermoimpulssien välittyminen voi tällöin häiriin-
tyä joko solun biokemiallisten ominaisuuksien muut-
tuessa tai lääkeaineen vaikuttaessa solukalvon sig-
nalointijärjestelmiin.

Hajuaistin häiriöiden taustalla olevia vaikutus-
mekanismeja on tutkittu niukasti (Lötsch ym. 2012). 
Useat lääkkeet vaikuttavat hajukäämissä esiintyviin 
reseptoreihin, kuten dopamiinireseptoreihin ja eri-
laisiin ionikanavareseptoreihin, entsyymeihin ja so-
lunsisäisten toisiolähettien cAMP:n ja cGMP:n pi-
toisuuksiin. Esimerkiksi teofylliini estää suoraan 
cAMP:a hajottavaa fosfodiesteraasientsyymiä, jol-
loin cAMP:n määrä solun sisällä kasvaa ja hajuais-
timus voimistuu. Lisäksi on viitteitä siitä, että tie-
tyt lääkeaineet, kuten opioidit, häiritsevät hajuaisti-

semusongelmille. Aivohalvauksen jälkeen potilaalla 
voi olla monenlaisia ruokailuun vaikuttavia oireita, 
kuten nielemisvaikeuksia, motoriikan heikkenemis-
tä ja ruuan valumista suusta. Parkinsonin tautia sai-
rastavien tyypilliset oireet, kuten lepovapina, lihas-
jäykkyys, nielemisvaikeudet ja hajuaistin muutokset, 
vaikuttavat negatiivisesti ruokailuun ja ruokahaluun. 
Akuutit ja krooniset infektiot voivat myös vaikuttaa 
ravinnonsaantiin (Suominen ym. 2010).

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUS RAVITSEMUKSEEN
Suun kuivuus
Syljeneritystä vähentävien lääkkeiden pitkäaikainen 
käyttö on sylkirauhasiin kohdistuvien sairauksien ja 
sädehoidon ohella yksi suun kuivuuden yleisimmistä 
syistä (Lahtinen ja Ainamo 2006). Suun kuivuus voi tar-
koittaa joko subjektiivista kuivan suun tunnetta eli kse-
rostomiaa tai mitattua syljenerityksen vähenemistä eli 
hyposalivaatiota. Kserostomiassa suu tuntuu kuivalta, 
kun pienten sylkirauhasten tuottaman, syljen sitkeäksi 
ja suuta suojaavaksi tekevän musiinin eritys vähenee, 
vaikka suurten sylkirauhasten erittämän vetisemmän 
seroosin syljen määrä pysyy ennallaan. Molemmat ti-
lat hankaloittavat iäkkään syömistä ja heikentävät suun 
terveyttä, mikä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti elä-
mänlaatuun (Siukosaari ja Nihtilä 2015).

Lukuisat eri lääkkeet voivat aiheuttaa suun kui-
vuutta (Wolff ym. 2017). Selvin vaikutus on tietyillä 
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeillä, keskusher-
mostoon vaikuttavilla lääkkeillä, inkontinenssilääk-
keillä, inhaloitavilla antikolinergeilla ja antihistamii-
neilla (Taulukko 1). Syljen erityksen säätely elimis-
tössä on monimutkainen ilmiö, johon osallistuu se-
kä sympaattinen että parasympaattinen hermosto, 
useita välittäjäaineita ja sylkirauhassolujen resepto-
reita (Villa ym. 2016). Lääkeaineet häiritsevät syljen 
erityksestä vastaavien säätelyjärjestelmien toimin-
taa kahdella eri tasolla: joko hermo-rauhasliitoksis-
sa tai keskushermostossa. Hermo-rauhasliitoksissa 
vaikuttavat lääkeaineet esimerkiksi salpaavat koli-
nergisiä muskariinireseptoreita tai adrenergisiä α1-
reseptoreita, jolloin syljen eritys vähenee. Myös α2-
agonistit, kuten verenpainelääke klonidiini, vähen-
tävät syljen eritystä. Keskushermostovälitteisen suun 
kuivumisen on arveltu liittyvän syljen eritystä sääte-
levien välittäjäaineiden, kuten dopamiinin, serotonii-
nin ja histamiinin määriin sekä niiden kohderesepto-
rien salpaukseen keskushermostossa tai GABA-välit-
teiseen keskushermostoa lamaavaan vaikutukseen.

Suun kuivuus voi ilmetä monenlaisina oireina, jot-
ka voivat altistaa iäkkään virheravitsemuksen kier-

teeseen ja jatkuvaan hoidon tarpeeseen (Barbe 2018). 
Sylki vastaa suun immuunipuolustuksesta, sillä se si-
sältää bakteerien, sienten ja virusten kasvua estäviä 
antimikrobisia aineita, kuten lysotsyymi- ja peroksi-
daasientsyymejä sekä IgA-, IgG- ja IgM-vasta-aineita 
(Siukosaari ja Nihtilä 2015). Suun kuivuudesta kärsi-
vät iäkkäät ovat alttiimpia kariekselle, suun sieni-in-
fektioille, ientulehduksille ja parodontiitille. Ravin-
nonsaanti heikkenee, kun hoitamattomat reiät ja ien-
sairaudet johtavat hampaiden menetykseen tai suun 
limakalvot ovat kirvelevät ja kipeät sieni-infektion, 
esimerkiksi suun sammaksen, takia. Suun kuivuus 
hankaloittaa myös nielemistä (Suominen ym. 2010). 
Makuaistimuksen syntymiseksi aineen on liuettava 
sylkeen, joten suun kuivuus voi aiheuttaa myös ma-
kuaistin häiriöitä ja siten vaikuttaa negatiivisesti ruo-
kahaluun (Barbe 2018).

Maku- ja hajuaistin häiriöt
Yleisimpiä lääkkeistä aiheutuvia maku- ja hajuaistin 
häiriöitä ovat makuaistin heikentyminen (hypogeus-
ia) ja vääristyneet makuaistimukset (dysgeusia), ha-
juaistin heikentyminen (hyposmia), hajuaistin her-
kistyminen (hyperosmia) sekä vääristyneet hajuais-
timukset (dysosmia) (Schiffman 2018). Tällaiset lääk-
keiden aiheuttamat aistihäiriöt ovat yleinen mutta 
puhtaasti subjektiivisena ilmiönä vähälle huomiolle 
jäänyt ongelma, jonka tarkkaa esiintyvyyttä ei tiede-
tä (Naik ym. 2010). 

Hajut ja maut liittyvät merkittävästi ravinnon-
saantiin, ja ne tekevät ruokailutilanteesta nautinnol-
lisen ja houkuttelevan (Schiffman ja Graham 2000, 
Naik ym. 2010). Maku- ja hajuaistimukset vaikuttavat 
merkittävästi syödyn ruuan määrään ja annoskokoi-
hin, lisäävät ruuasta saatavaa kylläisyyden tunnetta ja 
ovat siten pääasiallisin ruokailua lisäävä tekijä. Siksi 
maku- ja hajuaistin häiriöistä kärsivän iäkkään ruo-
kahalu heikkenee, ja riittävän ja ravitsevan ruokava-
lion ylläpito vaikeutuu. Toisaalta ruuan mauttomuus 
voi johtaa lisääntyneeseen suolan käyttöön, jolla voi 
olla merkitystä verenpainetautia sairastaville.

Toistaiseksi on pystytty tunnistamaan yli 350 ma-
kuaistiin ja yli 70 hajuaistiin vaikuttavaa lääkeainetta 
(Schiffman 2018). Mukana on sydän- ja verisuonisai-
rauksien lääkkeiden, kuten useiden ACE:n estäjien, 
ATR-salpaajien, kalsiumkanavan salpaajien, diureet-
tien ja statiinien lisäksi muun muassa sytostaatteja, 
antibiootteja ja keskushermostoon vaikuttavia lääke-
aineita (Taulukko 2). Aistihäiriöiden esiintyminen on 
yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat ikä, lääkkeen annos, 
lääkeaineinteraktiot, geneettiset tekijät ja sairaudet.

Lääkeaineryhmä

Rauhoittavat lääkkeet

Bakteeri-, sieni- ja 
viruslääkkeet 

Masennuslääkkeet

Sydän- ja 
verisuonisairauksien 
lääkkeet

Glukokortikoidit

Kasvaimien kasvua  
estävät lääkkeet

Parkinsonin taudin lääkkeet

Unilääkkeet

Kilpirauhaslääkkeet

Diabeteslääkkeet

Taulukko 2. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat aiheuttaa makuaistin häiriöitä. Lihavoidulla kirjaisimel-
la kirjoitettujen lääkeaineiden on lisäksi raportoitu häiritsevän hajuaistia.

Lääkeaine-esimerkkejä

Alpratsolaami

Atsitromysiini, siprofloksasiini, metronidatsoli, terbinafiini,  
asikloviiri, amantadiini

Amitriptyliini, nortriptyliini, sertraliini

Amiloridi, furosemidi, enalapriili, losartaani, nitroglyseriini, 
propranololi, simvastatiini, atorvastatiini, diltiatseemi

Budesonidi, deksametasoni, beklometasoni, flutikasoni

Sisplatiini, syklofosfamidi, doksorubisiini, metotreksaatti,  
vinkristiini

Levodopa, antikolinergit

Tsopikloni, tsolpideemi

Karbimatsoli, levotyroksiini

Metformiini

Lähteet: Naik ym. 2010, Lötsch ym. 2015, Schiffman 2018
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tivoivat perifeerisiä tuntoreseptoreja, mikä stimuloi 
oksennuskeskusta. 

Maha- ja pohjukaissuolihaavan aiheuttaa useim-
miten tulehduskipulääkkeet, jolloin taustalla on hap-
paman lääkeaineen aiheuttaman suoran limakalvo-
vaurion lisäksi tulehduskipulääkkeiden farmakolo-
ginen vaikutus, eli syklo-oksigenaasi-inhibitio ja sitä 
seuraava prostaglandiinisynteesin esto (Triantafyllou 
ym. 2010). Mahalaukun limakalvo on alttiimpi hap-
paman mahansisällön aiheuttamille vaurioille, kun 
suojaavan liman ja bikarbonaatin eritys vähenee. Iäk-
käät ovat alttiimpia komplikaatioille, sillä prostaglan-
diinien ja bikarbonaatin eritys vähenee sekä ruuansu-
latuskanavan seinämän verenkierto heikkenee ikään-
tyessä. 65 ikävuodesta ylöspäin riski saada tulehdus-
kipulääkkeisiin liittyvä maha-suolikanavan vuoto on 
noin 5,5-kertainen verrattuna tulehduskipulääkkeitä 
käyttämättömiin samanikäisiin henkilöihin.

Useat lääkeaineet, kuten levodopa, opioidit, sispla-
tiini ja digoksiini voivat aiheuttaa pahoinvointia sti-
muloimalla suoraan ydinjatkeen oksennuskeskus-
ta (Taulukko 3). Sytostaatit vapauttavat serotonii-
nia suolen seinämän enterokromaffiinisista soluista, 
jolloin vagushermo aktivoituu stimuloiden oksen-
nuskeskusta (Sharratt ym. 2015). Myös metformiinin 
aiheuttama pahoinvointi liittynee muutoksiin suo-
liston serotoniiniaineenvaihdunnassa. Keskusher-
moston asetyylikoliinipitoisuutta nostavat asetyy-

likoliiniesteraasin estäjät (rivastigmiini, donepetsii-
li, galantamiini) voivat aiheuttaa pahoinvointia ok-
sennuskeskuksen muskariinireseptorien aktivaation 
kautta (Triantafyllou ym. 2010). Oksentaminen voi 
johtaa heikentyneeseen ravintoaineiden imeytymi-
seen sekä runsaaseen nesteiden ja elektrolyyttien me-
netykseen, mistä voi seurata etenkin iäkkäillä nope-
asti kuivuminen (Nuutinen ym. 2010).

Ripuli
Yli 700 lääkeaineen on osoitettu aiheuttavan haitta-
vaikutuksenaan ripulointia, ja ripulointi kattaa yli 7 
prosenttia kaikista ilmoitetuista haittavaikutuksista 
(Philip ym. 2017). Iäkkäät ovat herkkiä lääkityksestä 
aiheutuvan ripuloinnin vaikutuksille. Erilaisten suolis-
toinfektioiden esiintyvyys lisääntyy heikentyneen im-
muunipuolustuksen vuoksi, ja toisaalta hauras elimis-
tö kestää huonosti ripuloinnista aiheutuvia häiriöitä 
nestetasapainossa ja ravitsemustilassa (Schiller 2009, 
Triantafyllou ym. 2010). Ripuloivalla potilaalla ravinto-
aineiden imeytyminen heikkenee, kun ravintoaineita 
menetetään ripuliulosteiden mukana (Nuutinen ym. 
2010). Ripuloidessa menetetään myös vettä, jolloin 
riski kuivumiselle ja elektrolyyttitasapainon häiriöille 
kasvaa. Lisäksi riski ulosteenpidätyskyvyttömyydelle 
kasvaa, kun ulosteet ovat nestemäisiä (Schiller 2009). 

Ripulointia aiheuttavia lääkkeitä ovat muun mu-
assa magnesiumia sisältävät antasidit, metformiini, 

informaation käsittelyä myös korkeammilla hajujen 
aistimisesta vastaavilla aivoalueilla.

Ylempien ruuansulatuskanavan 
osien ärsytys ja pahoinvointi
Limakalvoärsytys voi ilmentyä moninaisina ravin-
nonsaantia heikentävinä oireina, kuten pahoinvoin-
tina, vatsakipuina ja nieltäessä aiheutuvana kipuna 
(Philpott ym. 2014). Lähes sadan eri lääkeaineen on 
todettu aiheuttavan limakalvovaurioita tabletin tai 
kapselin juuttuessa ruokatorveen (Triantafyllou ym. 
2010). Tällaisia lääkeaineita ovat muun muassa use-
at eri antibiootit, kuten tetrasykliini, doksisykliini ja 
klindamysiini sekä bisfosfonaatit (Taulukko 3). Ruo-
katorveen pysähtyessään lääkeaine vapautuu valmis-
teesta ja syövyttää limakalvoa, kun korkea paikallinen 
lääkeainepitoisuus muuttaa ympäristön pH:n happa-
maksi tai emäksiseksi. Hoitamattomana haavaumat 
voivat johtaa esofagiittiin eli ruokatorven tulehduk-
seen sekä ruokatorven ahtaumaan korroosiovammo-
jen arpeutuessa (Triantafyllou ym. 2010, Philpott ym. 
2014). Syöminen vaikeutuu nieltäessä tuntuvan kivun 
takia, jolloin ravitsemustila heikkenee ja paino voi 
laskea (Suominen ym. 2010).

Iäkkäät ovat riskihenkilöitä ruokatorven 
haavaumille, sillä heillä kiinteiden lääkemuotojen 
nielaiseminen on usein jo ennestään vaikeutunut vä-
hentyneen syljenerityksen ja nielemisvaikeuksia ai-
heuttavien sairauksien takia (Triantafyllou ym. 2010). 
Lääkevalmisteen tarttumista ruokatorven limakal-
voon edistää myös lääkkeen otto makuulla tai puoli-
istuvassa asennossa sekä riittämätön veden nautti-
minen valmisteen nielaisemisen yhteydessä (Trian-
tafyllou ym. 2010, Sharratt ym. 2015). 

Ruokatorven limakalvoa vaurioittavat lääkeaineet 
voivat yhtä lailla ärsyttää myös mahalaukun limakal-
voa ja aiheuttaa haavaumia (Taulukko 3). Tällöin po-
tilaalla voi esiintyä erilaisia ruokahaluun vaikuttavia 
ylävatsaoireita, kuten pahoinvointia, vatsakipua, 
turvotusta ja varhaista kylläisyyden tunnetta (Phil-
pott ym. 2014, Sharratt ym. 2015). Useimpien lääke-
aineiden kohdalla kyse on suorasta mahaärsytyksestä 
syntyvästä pinnallisesta limakalvovauriosta. Syntyvä 
muutos voi olla toisaalta myös varsinainen limakal-
von läpäisevä maha- tai pohjukaissuolihaava, joka voi 
hoitamattomana johtaa äkillisiin komplikaatioihin. 
Pahoinvoiva olo syntyy, kun ruuansulatuskanavas-
ta tulevat ärsykkeet (mahaärsytys tai haavauma) ak-

Ruokatorven ja mahalaukun limakalvoa 
ärsyttäviä lääkeaineita

Tulehduskipulääkkeet

Useat antibiootit (doksisykliini, 
klindamysiini, tetrasykliini)

Bisfosfonaatit

Kaliumkloridi

Rautavalmisteet

Teofylliiini
C-vitamiini
Kinidiini

Taulukko 3. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat aiheuttaa ravinnonsaantia 
heikentäviä oireita ylemmissä ruuansulatuskanavan osissa. 

Suoraan ydinjatkeen oksennuskeskusta 
stimuloivia lääkeaineita

Opioidit 

Dopaminergiset lääkkeet (esim. levodopa, 
bromokriptiini)

Digoksiini

Kasvaimien kasvua estävät lääkkeet 
(esim. sisplatiini, syklofosfamidi)

Asetyylikoliiniesteraasin estäjät (rivastigmiini, 
donepetsiili, galantamiini)

Lähteet: Triantafyllou ym. 2010, Philpott ym. 2014, Sharratt ym. 2015

Lääkeaineryhmä

Mahahapon eritystä estävät lääkkeet (protonipumpun estäjät, H2-salpaajat)
Magnesiumia sisältävät antasidit
Useimmat antibiootit
NSAID-lääkkeet
Rautavalmisteet
Laksatiivit
Monet kasvaimien kasvua estävät lääkkeet
Diabeteslääkkeet (metformiini, akarboosi)
Rytmihäiriölääkkeet (kinidiini, digoksiini)
Verenpainelääkkeet (esim. β-salpaajat, ACE:n estäjät)

Taulukko 4. Esimerkkejä ripulia haittavaikutuksenaan aiheuttavista lääkeaineryhmistä.

Lähteet: Schiller 2009, Sharratt ym. 2015, Philip ym. 2017
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kautta (Gallagher ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010). 
Antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet aiheuttavat 
ummetusta salpaamalla enteeristen hermosolujen 
M3-muskariinireseptoreja, minkä seurauksena pa-
rasympaattinen stimulaatio heikkenee, suolen mo-
tiliteetti ja tonus vähenevät ja suolensisällön läpikul-
kuaika pitenee (Penttilä ym. 2005). 

Opioidien aiheuttama ummetus johtuu eten-
kin myenteerisen pleksuksen inhibitoristen 
µ-opioidireseptorien aktivaatiosta (Szigethy ym. 
2014). Taustalla vaikuttaa myös keskushermoston 
opioidireseptorien aktivaatiosta johtuva asetyyliko-
liinin vapautumisen estyminen myenteerisessä plek-
suksessa (Lat ym. 2010). Paikallinen ja sentraalinen 
mekanismi yhdessä heikentävät maha-suolikanavan 
motiliteettia hidastamalla mahalaukun tyhjenemis-
tä sekä ohut- ja paksusuolen liikkeitä, vähentämällä 
suoliston eritystoimintaa ja toisaalta lisäämällä ve-
den imeytymistä suolistosta, lisäämällä mahanportin 
ja peräsuolen sulkijalihasten tonusta sekä heikentä-
mällä ulostamisrefleksiä. 

Ummetus voi heikentää iäkkään ravitsemustilaa 
monin eri tavoin (Bielefeldt ym. 2016). Tyypillisten 
ummetuksen oireiden, kuten vatsakipujen, turvotuk-
sen ja ilmavaivojen, lisäksi etenkin iäkkäillä ilmenee 
usein myös suoliston ulkopuolisia oireita, kuten ruo-
kahaluttomuutta (Arkkila 2018). Heikentynyt maha-
suolikanavan liike voi vaikuttaa merkittävästi myös 
ravintoaineiden kuljetukseen ja imeytymiseen, sillä 
normaalin liikehdinnän tarkoituksena on suolensi-

sällön sekoittaminen sekä ravintoaineiden tuominen 
enterosyyttien läheisyyteen imeytymisen helpottu-
miseksi (Bielefeldt ym. 2016). Ummetuksen hoidossa 
käytettävät laksatiivit puolestaan lyhentävät suolen-
sisällön läpikulkuaikaa, jolloin ravintoaineiden imey-
tyminen voi jäädä puutteelliseksi (Triantafyllou ym. 
2010, Sharratt ym. 2015).

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUS RAVINTOAINEIDEN 
HYVÄKSIKÄYTTÖÖN
Lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö voi edistää mikroravin-
toaineiden eli vitamiinien ja hivenaineiden puutok-
sen kehittymistä (Mohn ym. 2018). Puutostila syntyy 
useiden kuukausien tai jopa vuosien kuluessa, kun 
lääkeaineet estävät monin eri mekanismein ravinto-
aineiden hyödyntämistä normaaleihin elintoimintoi-
hin. Lääkityksestä aiheutuvien mikroravintoaineiden 
puutosten kliininen merkitys on usein epäselvä, sillä 
tutkimustietoa aiheesta on melko rajallisesti ja tu-
lokset ovat usein olleet ristiriitaisia. Lääkkeiden vai-
kutus ravintoaineisiin kuitenkin korostuu erityisesti 
haurailla iäkkäillä, sillä useimmiten he ovat sairaita, 
monilääkittyjä ja heidän ravinnonsaantinsa on jo en-
nestään riittämätöntä (Samaras ym. 2013). 

Lukuisat yleisesti käytössä olevat lääkeaineet voi-
vat vaikuttaa ravintoaineiden kulkuun ja toimintaan 
elimistössä (Taulukko 6). Lääkeaine voi vaikuttaa 
ravintoaineen pilkkoutumiseen sekä imeytymiseen 
ruuansulatuskanavasta, jakautumiseen, metaboli-
aan ja toimintaan elimistössä sekä myös eritykseen 

laksatiivit, tulehduskipulääkkeet sekä useat verenpai-
nelääkkeet, antibiootit ja syöpäkasvaimia tuhoavat 
lääkkeet (Taulukko 4). Laksatiivien kohdalla usein 
on kyse liian suuresta annoksesta tai useiden laksa-
tiivisten valmisteiden yhtäaikaisesta käytöstä. Lääki-
tyksen aiheuttama ripuli voi johtua ionien ja veden 
liiallisesta erityksestä suolen luumeniin (sekretorinen 
ripuli), suolen limakalvovauriosta ja tulehduksesta 
(eksudatiivinen ripuli), liiallisesta huonosti imeytyvi-
en ja osmoottisesti aktiivisten aineiden nauttimisesta 
(osmoottinen ripuli) tai suolen motiliteetin häiriinty-
misestä (Chassany ym. 2000, Philip ym. 2017). Usein 
lääkeaine vaikuttaa suolistoon useammalla mekanis-
milla samanaikaisesti.

Eksudatiivisen ripulin taustalla olevan suolen epi-
teelin vaurioitumisen ja tulehtumisen voi aiheuttaa 
esimerkiksi pitkään jatkunut tulehduskipulääkkei-
den käyttö (Philip ym. 2017). Epiteelin vaurioituessa 
verta ja limaa erittyy suolen luumeniin, ja lisäksi ve-
den imeytyminen suolesta heikkenee imeytymispin-
ta-alan pienentyessä, jolloin tuloksena on ripulointi 
(Chassany ym. 2000, Philip ym. 2017). Iäkkäillä tau-
dinkuva voi vaihdella akuutista hyvänlaatuisesta ri-
pulista vakaviin paksusuolen tulehdustauteihin, joi-
hin liittyy usein raju veriripuli ja painon lasku. 

Sekretorista ripulia puolestaan aiheuttaa esimer-
kiksi digoksiini (Philip ym. 2017). Digoksiini inhiboi 
enterosyyttien Na+-K+-transportteria, jolloin nat-
riumin sekä veden imeytyminen suolen luumenista 
häiriintyy, ja vesi menetetään elimistöstä ripuliulos-
teina. β-salpaajat ja antibiooteista erytromysiini taas 
ovat esimerkkejä maha-suolikanavan motiliteettia li-
säävistä lääkeaineista (Sharratt ym. 2015, Philip ym. 
2017). β-reseptorien salpaus heikentää adrenergisten 
sympaattisten hermosyiden antiperistalttista stimu-
laatiota, jolloin suoliston liikkeet voimistuvat. Eryt-
romysiini puolestaan sitoutuu ruuansulatuskanavan 
seinämän hermosolun motiliinireseptoriin, jolloin 
asetyylikoliinia vapautuu ja motorinen hermoso-
lu stimuloituu. Osmoottista ripulia voivat aiheut-
taa liian suurina annoksina muun muassa magne-
siumia sisältävät antasidit ja laktuloosi (Chassany ym. 
2000). Osmoottisesti aktiivinen aine vetää vettä ja 
ioneja suolen luumeniin ja tuloksena on ripuli (Phi-
lip ym. 2017).

Antibiootit aiheuttavat yleisesti ripulia, jonka oi-
reisto voi vaihdella hyvänlaatuisesta ripulista hanka-
liin paksusuolen tulehduksiin (Chassany ym. 2000). 
Antibioottiripulin taustalla on maha-suolikanavan 
puolustuksen heikkeneminen, kun antibiootit tuho-
avat suoliston normaalia mikrobiflooraa (Triantafyl-

lou ym. 2010). Tämä edistää patogeenisten mikrobi-
en, kuten Clostridium difficilen, kasvua suolistossa 
(Chassany ym. 2000). C. difficilen erittämät toksii-
nit voivat aiheuttaa vaikeampia ripulioireita ja pa-
himmillaan esimerkiksi pseudomembranoottisen 
koliitin. Erityisesti ikääntyneet ovat alttiita tällaisil-
le vakaville paksusuolitulehduksille, sillä heidän im-
muunipuolustuksensa on jo ennestään heikentynyt 
(Triantafyllou ym. 2010). 

Ummetus
Krooninen ummetus on erittäin yleinen iäkkäiden 
elämänlaatua heikentävä terveysongelma, jonka ke-
hittymistä lääkkeet merkittävästi edistävät (Gallagher 
ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010). Kroonisesta um-
metuksesta kärsii 30–40 prosenttia kotona asuvista 
ja yli puolet hoivakodeissa asuvista iäkkäistä. Vaik-
ka ummetuksen esiintyvyys kasvaa ikääntyessä, se ei 
ole suora seuraus normaaleista ikääntymiseen kuu-
luvista fysiologisista muutoksista. Ummetuksen ris-
kiä ikääntyessä kasvattavat lisääntyneen lääkkeiden 
käytön lisäksi vähentynyt fyysinen aktiivisuus, vähäi-
nen nesteytys, vähäkuituinen ruokavalio sekä moni-
sairastavuus (Gallagher ja O’Mahony 2009, Trianta-
fyllou ym. 2010). Ummetuksen kliinisesti merkittävin 
syy on hidastunut suolensisällön kulku paksusuolen 
läpi, jolloin vettä ehtii imeytyä suolesta runsaasti ja 
ulosteet ovat kovia ja pieniä. Peräsuoli ei tällöin laa-
jene tarpeeksi ulostusrefleksin käynnistymiseksi. Kun 
suuret määrät kovaa ulostetta pakkautuu peräsuo-
leen, iäkkäälle voi aiheutua vakavia komplikaatioi-
ta, kuten suolitukos tai jopa ulostemassan aiheutta-
ma suolen haavauma (Gallagher ja O’Mahony 2009).

Yleisimpiä ummetusta aiheuttavia lääkkeitä ovat 
opioidit sekä antikolinergisesti vaikuttavat lääkeai-
neet, joita ovat varsinaisten antikolinergien lisäksi 
esimerkiksi trisykliset masennuslääkkeet sekä tie-
tyt antihistamiinit ja psykoosilääkkeet (Gallagher ja 
O’Mahony 2009, Sharratt ym. 2015). Ummetusta voi-
vat aiheuttaa useat muutkin lääkeaineet, kuten kal-
siumkanavan salpaajat, alumiinia tai kalsiumia sisäl-
tävät antasidit sekä rautavalmisteet (Taulukko 5).

Lääkityksen aiheuttaman ummetuksen patofysio-
logia on monitekijäinen, sillä ruuansulatuskanavan 
liikkeiden säätely on monimutkainen tapahtuma, jo-
hon osallistuu ruuansulatuskanavan seinämän itse-
näisen hermojärjestelmän eli enteerisen hermoston 
paikalliset heijasteet lukuisine välittäjäaineineen se-
kä myös keskushermosto (Lat ym. 2010). Useimmiten 
lääkityksen aiheuttama ummetus välittyy kuitenkin 
suolen seinämän muskariini- ja opioidireseptorien 

Lääkeaineryhmä

Antikolinergit (esim. oksibutiniini, tolterodiini, trospiumkloridi)
Opioidit (esim. fentanyyli, morfiini, oksikodoni)
Masennuslääkkeet (trisykliset lääkkeet, MAO:n estäjät)
Psykoosilääkkeet (esim. klooripromatsiini, klotsapiini)
Alumiinia tai kalsiumia sisältävät antasidit
Rautavalmisteet
Kalsiumkanavan salpaajat
Diureetit
Antihistamiinit

Taulukko 5. Yleisimpiä ummetusta haittavaikutuksenaan aiheuttavia lääkeaineryhmiä.

Lähteet: Gallagher ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010, Philpott ym. 2014
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(Mohn ym. 2018). Esimerkiksi PPI-lääkkeiden aihe-
uttama vitamiinien ja hivenaineiden imeytymisen 
heikkeneminen perustuu lääkkeen farmakologiseen 
vaikutukseen estää mahahapon tuotantoa ja nostaa 
mahansisällön pH-arvoa, jolloin alhaisesta pH-arvos-
ta riippuvaiset ravintoaineiden imeytymistä edistä-
vät reaktiot estyvät. ACE:n estäjien ja ATR-salpaajien 
on todettu lisäävän sinkin eritystä virtsaan (Sama-
ras ym. 2013). Statiinit puolestaan inhiboivat HMG-
CoA –reduktaasia, joka katalysoi metaboliareittiä, jo-
ka normaalisti tuottaa kolesterolin lisäksi sivutuot-
teena koentsyymi Q10:a eli ubikinonia (Mohn ym. 
2018). Statiinien käyttö siis alentaa etenkin iäkkäillä 
energia-aineenvaihdunnan kannalta tärkeän ubiki-
nonin pitoisuutta seerumissa. 

POHDINTA
Iäkkäiden lääkkeiden käytön ja virheravitsemuksen 
keskinäinen suhde on monimutkainen ilmiö, sillä 
iän mukanaan tuomat fysiologiset muutokset sekä 
lisääntynyt sairastavuus itsessään vaikuttavat ravit-
semukseen (Zadak ym. 2013). Toisaalta onnistunut 
lääkehoito parantaa iäkkään yleiskuntoa ja toimin-
takykyä, jolloin mahdollisista lievistä lääkkeen hait-
tavaikutuksista huolimatta iäkkään ruokahalu ja ky-
ky valmistaa ruokaa voivat parantua. Lääkkeen vai-
kutuksen tarkkaa suuruutta ravitsemustilaan onkin 
hankala mitata. 

Ravitsemukselliset ongelmat voivat vaikuttaa dra-
maattisesti iäkkään terveyteen ja elämänlaatuun sekä 
toisaalta pidentää sairaalassaolojaksoja ja kasvattaa 
näin yhteiskunnallisia kuluja. Siksi terveydenhuol-
lon ammattilaisten tulisikin pyrkiä tunnistamaan 
virheravitsemusriskissä olevia potilaita kiinnittä-
mällä huomio erityisesti monilääkittyihin vanhuk-
siin, ehkäisemään ravitsemuksellisten ongelmien ke-
hittymistä sekä puuttumaan ravitsemuksellisiin on-
gelmiin tarpeeksi ajoissa erilaisin interventioin. On 
hyvä muistaa, että lääkkeitä ei välttämättä kannata 
antaa suoraan ruokailun yhteydessä, sillä mahdolli-
sesti epämiellyttäviä tuntemuksia aiheuttava lääke-
hoito voi pilata mukavan ruokailuhetken ja siten hei-
kentää ravinnonsaantia. Lääkettä ei myöskään tulisi 
sekoittaa ruokaan, vaan esimerkiksi nielemisongel-
missa tulisi löytää jokin muu ratkaisu, kuten vaihtaa 
lääkkeen antotapaa.

Apteekkityö painottuu tulevaisuudessa lääkeneu-
vonnan ohella entistä enemmän kokonaisvaltaiseen 
terveyden edistämiseen, johon liittyy vahvasti myös 
ravitsemusosaaminen (Arffman ym. 2011). Resep-
tintoimitustilanteessa kyselemällä ja tilannetta kar-

toittamalla ravitsemukselliset asiat voidaan ottaa pu-
heeksi lääkityksen näkökulmasta etenkin riskilääk-
keitä käyttävillä asiakkailla. Tarpeen mukaan asiak-
kaalle voidaan suositella muun muassa kuivan suun 
hoitotuotteita, laksatiiveja, kliinisiä ravintovalmistei-
ta, ohjata asiakasta mahdollisuuksien mukaan otta-
maan lääke pienen ruokamäärän kanssa mahaärsy-
tyksen ja pahoinvoinnin välttämiseksi tai vaihtoeh-
toisesti ohjata asiakas eteenpäin saamaan tarvitse-
maansa hoitoa. Myös lääkityksen kokonaisarviointi 
voi auttaa ravitsemuksellisten ongelmien ratkaisemi-
sessa. Mikäli iäkkään ruokahalu on huono ja ravin-
nonsaannissa havaitaan ongelmia, on syytä konsul-
toida ravitsemusterapeuttia, joka arvioi mahdollisen 
ravitsemustäydennystarpeen. Lääkehoidon tarpeen 
arviointi, lääkkeen valinta ja määrääminen sekä mah-
dolliset annosmuutokset ovat lääkärien vastuulla, jo-
ten lääkäreillä on keskeinen rooli lääkkeisiin ja ravit-
semukseen liittyvien ongelmien tunnistamisessa ja 
ratkaisemisessa. Potilaskeskeinen moniammatillinen 
yhteistyö vanhustenhoidon eri sektoreilla onkin kai-
ken keskiössä, kun pyritään pienentämään lääkityk-
seen liittyvää iäkkäiden virheravitsemusriskiä.

Lääke

ACE:n estäjät ja 
ATR-salpaajat
 

PPI-lääkkeet

Metformiini

Statiinit

Taulukko 6. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat edesauttaa kliinisesti merkittävän vitamiinin tai 
hivenaineen puutoksen kehittymistä.

Lähteet: Samaras ym. 2013, Mohn ym. 2018

Vaikutuksen kohde

Sinkki

B12-vitamiini

C-vitamiini

Rauta 

B12-vitamiini

Koentsyymi Q10 eli 
ubikinoni

D-vitamiini

Vaikutusmekanismi

Angiotensiini II vaikutus ↓ ➜ 
sinkin erittyminen virtsaan ↑
Lisäksi kaptopriilin tioliradi-
kaali (-SH) kelatoi seerumin 
sinkkiä ➜ sinkin erittyminen 
virtsaan ↑

B12-vitamiinin
vapautuminen ravinnon pro-
teiinista estyy ➜ imeytymi-
nen ↓

C-vitamiinin muuttuminen 
aktiiviseksi muodoksi estyy 
➜ imeytyminen ↓

Rauta-C-vitamiinikompleksin 
muodostuminen estyy ➜ 
imeytyminen ↓

Ca2+-riippuvaisen kuljetuk-
sen esto ➜ B12-vitamiini-sisäi-
nen tekijä -kompleksin imey-
tyminen ↓

Endogeeninen synteesi ↓, 
solunsisäinen pitoisuus ↓

Tuntematon. Alhainen plas-
mapitoisuus on yleisempää 
lihasoireisilla statiinia saavilla 
potilailla.
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The contribution of drug therapies to the nutrition-
al problems of older people is a relatively neglected 
topic. Medication-related nutritional problems are 
most prominent in older people, since the need for 
medication increases with age. In addition, polyp-
harmacy and multi-morbidity are more common in 
older people, and the physiological changes associ-
ated with aging may significantly impair eating and 
nutritional status. Medicines can cause a wide range 
of side effects that contribute to nutritional problems 
and polypharmacy has a significant statistical associa-
tion with malnutrition. In particular, anticholinergic 
drugs cause dry mouth, which can make swallowing 
difficult, cause pain in the oral mucosa, increase the 
risk of tooth loss and thus negatively affect the abil-
ity to eat. Several hundreds of drugs can cause taste 
and smell disturbances, even nausea, which can re-
duce appetite. Vomiting and diarrhea, common drug-
related side effects, can cause dehydration and prob-
lems with the absorption of nutrients. Constipation 

is a common health problem in older people, and it is 
associated with a loss of appetite and impaired nutri-
ent absorption; the use of opioids and anticholiner-
gics significantly augments the risk of constipation. 
Medicines can also expose older people to micronu-
trient deficiencies by inhibiting their absorption, en-
dogenous synthesis or by increasing their secretion 
into urine. Malnutrition diminishes the functional 
performance, impairs recovery from disease and in-
creases the cost to society, emphasizing that the po-
tential impact of medicines on nutrition should be 
recognized and measures should be implemented to 
prevent nutritional problems in older people.

Keywords: drug therapy, drug-related side effects, 
nutritional status, older people
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TIIVISTELMÄ
Aihiolääketeknologia on yhä useammin käytetty menetelmä parantaa sekä kehitysvaiheessa että markkinoilla 
olevien lääkeaineiden biofarmaseuttisia ja farmakokineettisiä ominaisuuksia. Noin puolet markkinoilla ole-
vista aihiolääkkeistä aktivoituu elimistössä hydrolyyttisten entsyymien vaikutuksesta. Näistä aihiolääkkeistä 
suurimman osan aktivoivat esteraasit, kuten karboksyyliesteraasit. 

Tällä hetkellä tärkeimmät ihmisestä löydetyt aihiolääkkeiden aktivoimiseen osallistuvat karboksyylieste-
raasiryhmät ovat CES1 ja CES2. Molemmat näistä ihmisen karboksyyliesteraaseista, hCE1 ja hCE2, esiintyvät 
useiden vierasaineille altistuvien elinten epiteelikudoksissa. Elimistössä hCE1 esiintyy kuitenkin runsaasti eri-
tyisesti maksassa, kun taas hCE2 esiintyy pääasiassa ohutsuolessa. CES1-entsyymien tyypillinen substraatti 
on esteri, joka on muodostunut suuresta asyyliryhmästä ja pienestä alkoholiryhmästä. CES2 taas katalysoi 
erityisesti pienestä asyyliryhmästä ja suuresta alkoholiryhmästä muodostuneiden esterien hydrolyysiä. CES-
entsyymit katalysoivat hydrolyysiä emäskatalysoidulla, asylaation ja deasylaation sisältävällä mekanismilla. 

Karboksyyliesteraasit aktivoivat monia jo markkinoilla olevia aihiolääkkeitä, ja niitä on myös tutkittu mah-
dollisuutena muidenkin lääkeaineiden ominaisuuksien parantamiseksi. Näihin lääkkeisiin lukeutuvat muun 
muassa tietyt antiviraalit, ACE-estäjät ja statiinit. CES-entsyymit soveltuvatkin erilaisten esterirakenteisten 
aihiolääkkeiden metaboliseen aktivaatioon, ja niitä voidaan hyödyntää kohde-entsyymeiksi monien eri reit-
tien kautta annosteltaville aihiolääkkeille. 

Karboksyyliesteraaseilla on huomattu suuriakin eroja aktiivisuudessa ja jakautumisessa yksilöiden, suku-
puolten ja lajien välillä, mikä näkyy vaihteluna fysiologisessa vasteessa ja vaikeuttaa aihiolääkkeiden kehitystä 
eläinkokeiden mahdollisesti huonon soveltuvuuden takia. Niillä on myös havaittu CYP450-entsyymien tavoin 
interaktioita sekä lääkeaineiden että ruoka-aineiden, kuten greipin kanssa. Lisäksi ensikierron metabolian 
välttävän hCE2:n substraattina toimivan aihiolääkkeen aktivoituminen ohutsuolesta imeytymisen jälkeen 
on epäselvää, mikä johtuu lääkeaineen rajoittuneesta pääsystä takaisin ohutsuoleen entsyymin pääasialliselle 
sijaintipaikalle. Karboksyyliesteraaseista vaaditaankin vielä runsaasti tutkimusta niiden täyden potentiaalin 
sekä rajoitteiden selvittämiseksi.

Avainsanat: Aihiolääkkeet, karboksyyliesteraasi, hydrolyysi, aineenvaihdunta, substraattispesifisyys
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siä, mutta voivat katalysoida myös amidien ja tioes-
tereiden hydrolyysiä (Fukami ja Yokoi 2012). Hydro-
lyysissä substraattina toimivaan molekyyliin liitetään 
vesimolekyyli, mikä saa aikaan substraatin hajoami-
sen kahdeksi tuotteeksi (Testa ja Mayer 2003a). Nämä 
tuotteet ovat yleensä polaarisempia eli myös vesili-
ukoisempia verrattuna alkuperäiseen yhdisteeseen 
(Laizure ym. 2013). Esterin hydrolyysissä hajoamis-
tuotteita ovat karboksyylihappo ja alkoholi. Karbok-
syyliesteraasien merkitys aihiolääkkeiden metaboli-
sessa aktivoinnissa on tällä hetkellä ihmisen entsyy-
meistä suurin. 

Karboksyyliesteraasit kuuluvat seriinihydrolaasi-
en alaryhmään, eli ne sisältävät seriini-aminohapon 
aktiivisessa kohdassaan (Fukami ja Yokoi 2012). Kar-
boksyyliesteraasit jaetaan yhteensä viiteen luokkaan, 
CES1-CES5 (Hosokawa 2008). Jako tehdään subst-
raattispesifisyyden, kudoksiin jakautumisen, im-
munologisten ominaisuuksien sekä geenisäätelyn 
mukaan (Imai ym. 2006). Ihmiskehosta on kuiten-
kin tällä hetkellä löydetty vain 3 karboksyyliesteraa-
sien luokkaa (Wang ym. 2018). Suurin osa tutkituis-
ta karboksyyliesteraaseista kuuluu luokkiin CES1 ja 
CES2 (Hosokawa 2008). Useimmat karboksyylieste-
raasit ovat glykoproteiineja, joiden hiilihydraattiketju 
vaaditaan entsyymin aktiivisuuteen. Karboksyylies-

teraasit osallistuvat monien laajassa käytössä olevi-
en lääkeaineiden, kuten antiviraalien, verihiutaleiden 
estäjien, ACE-estäjien (angiotensiiniä konvertoivan 
entsyymin estäjät) ja statiinien metaboliseen akti-
vaatioon (Laizure ym. 2013). Niillä on myös tärkeitä 
fysiologisia tehtäviä lipidien homeostaasissa (Wang 
ym. 2018). CES1- ja CES2-entsyymien keskeisiä omi-
naisuuksia on koottu Taulukkoon 1.

Karboksyyliesteraasi 1
Rakenne ja toiminta
Karboksyyliesteraasi 1 koostuu kolmesta toiminnal-
lisesta alueesta; keskeisestä katalyyttisestä aluees-
ta, αβ-alueesta sekä viereisestä säätelyalueesta, jo-
ka sisältää ligandia sitovan osan (Wang ym. 2018). 
Katalyyttiselle alueelle sijoittuu kolmen aminoha-
pon muodostama katalyyttinen yksikkö, joka muo-
dostuu seriinistä, glutamiinihaposta ja histidiinistä. 
Tämä katalyyttinen yksikkö sijaitsee CES1:n aktiivi-
sen onkalon pohjalla, keskellä molekyyliä (Hosoka-
wa 2008). Aktiivinen onkalo koostuu suuresta, jous-
tavasta taskusta ja pienemmästä jäykästä taskusta. 
CES1 voi esiintyä monomeerinä, trimeerinä ja heks-
ameerinä (Wang ym. 2018).

Karboksyyliesteraasit hydrolysoivat substraattin-
sa emäskatalysoidulla mekanismilla kaksivaiheisen 

JOHDANTO
Aihiolääkkeet ovat aktiivisista lääkeainemolekyy-
leistä kehitettyjä, yleensä inaktiivisia, bioreversii-
belejä johdoksia, joista lääkeaine vapautuu kehos-
sa kemiallisen tai entsymaattisen reaktion avulla 
(Ettmayer ym. 2004). Aihiolääketeknologiaa käyte-
tään apuna ratkaisemaan aktiiviseen lääkeaineeseen 
liittyviä biofarmaseuttisia ja farmakokineettisiä on-
gelmia, jotka rajoittavat lääkeaineen käytettävyyttä. 
Lääkeaineen huono liukoisuus on yksi suurimmista 
ongelmista, joita lääkekehityksessä kohdataan (Jor-
nada ym. 2015). Muita ongelmia ovat esimerkiksi 
huono rasvaliukoisuus ja imeytyminen, lyhyt puo-
liintumisaika elimistössä, toksisuus ja paikallinen 
ärsytys (Stella ym. 2007). Aihiolääketeknologialla 
voidaan lääkeaineen vaikutus myös kohdentaa ha-
lutulle vaikutuspaikalle ja parantaa lääkkeen siirty-
mistä veri-aivoesteen läpi.

Viime vuosina kirjallisuudessa on aihiolääkkeiden 
osalta keskitytty erityisesti biofarmaseuttisten omi-
naisuuksien parantamiseen sekä tiettyjen entsyymi-
en hyödyntämiseen aihiolääkkeen aktivoinnissa (Clas 
ym. 2014). Entsyymin ominaisuudet, kuten substraat-
tispesifisyys, sijainti ja toiminta, tulee olla tiedossa, 
jotta voidaan arvioida sen soveltuvuutta kohde-ent-
syymiksi. 

CYP450- eli sytokromi P450 -entsyymit ovat tähän 
mennessä olleet parhaiten tunnettuja lääkeainemeta-
boliaan osallistuvia entsyymejä. Kuitenkin aihiolääk-
keet, jotka ovat riippuvaisia CYP450-välitteisestä me-
taboliasta, voivat asettaa merkittäviä haasteita tur-
vallisen lääkehoidon toteuttamiselle (Clas ym. 2014). 
Nämä haasteet johtuvat yksilöiden välisistä eroista 
CYP450-pitoisuuksissa, geneettisestä polymorfis-
mista, interaktioista sekä mahdollisista systeemisis-
tä haittavaikutuksista. Monet aihiolääkkeet hyödyn-
tävätkin CYP450-entsyymien sijaan kehoon jakautu-
neita hydrolyyttisiä entsyymejä biokonversiossaan. 
On arvioitu, että noin puolet markkinoilla olevista 
aihiolääkkeistä aktivoituu kehossa entsymaattisella 
hydrolyysillä (Ettmayer ym. 2004).

Karboksyyliesteraaseilla on tärkeä rooli sekä kehon 
omien molekyylien että vierasaineiden metaboliassa 
(Wang ym. 2018). Viimeisten kahdenkymmenen vuo-
den aikana karboksyyliesteraasien eli CES-entsyymi-
en roolia metabolisissa sairauksissa ja vierasaineiden 
metaboliassa onkin tutkittu runsaasti. Tiedon lisään-
nyttyä myös kiinnostus karboksyyliesteraasien mah-
dollisuuksista esterirakenteisten lääkkeiden aktiivi-
suuden parantamisessa on kasvanut. Suurin osa tällä 
hetkellä markkinoilla olevista aihiolääkkeistä meta-

boloituukin juuri esteraasien vaikutuksesta aktiivi-
seksi lääkeaineeksi (Ettmayer ym. 2004).

AIHIOLÄÄKKEIDEN RAKENNE  
JA SOVELLUTUKSET
Aihiolääkkeet koostuvat tavallisesti aktiivisesta lää-
keaineesta ja siihen yleensä kovalenttisella sidoksella 
liitetystä aihio-osasta, josta lääkeaine vapautuu ke-
hossa entsymaattisen tai kemiallisen reaktion avulla 
(Stella ym. 2007). Aihio-osat sitoutuvat aktiiviseen 
lääkeaineeseen useiden erilaisten kemikaalisten ryh-
mien avulla, joista yleisimpiä ovat esterit, amidit, kar-
bamaatit, karbonaatit ja eetterit (Jornada ym. 2015). 
Lääkeaineeseen liitettävällä aihio-osalla voidaan vai-
kuttaa syntyvän aihiolääkkeen ominaisuuksiin (Stella 
ym. 2007). Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 
ionisoituminen ja vesiliukoisuus, rasvaliukoisuus se-
kä sitoutuminen reseptoreihin ja toimiminen tietyn 
entsyymin substraattina. Näitä ominaisuuksia muok-
kaamalla voidaan parantaa lääkeaineen imeytymistä, 
kohdentaa lääkeaineen vaikutusta tiettyyn kudok-
seen ja pidentää lääkeaineen vaikutusaikaa.

Lääkeaineen imeytyminen biologisen kalvon läpi 
on välttämätöntä sen saamiseksi vaikutuspaikalleen. 
Imeytymistä voivat heikentää huono rasvaliukoisuus 
ja siten myös huono permeaatio sekä niukka vesiliu-
koisuus. Esimerkiksi karboksyylihapon sisältävän lää-
keaineen rasvaliukoisuutta voidaan tavallisesti lisätä 
formuloimalla siitä esteri (Stella ym. 2007). Tämä este-
risidos piilottaa fysiologisessa pH:ssa ionisoituvan kar-
boksyyliryhmän, jolloin lääkeaineen rasvaliukoisuus 
kasvaa ja näin myös permeaatio paranee. Esteri hydro-
lysoituu elimistön esteraasien vaikutuksesta päästyään 
systeemiseen verenkiertoon. Imeytymistä voidaan te-
hostaa myös hyödyntämällä elimistön aktiivisia kulje-
tusproteiineja, kuten suoliston peptidinkuljettajapro-
teiineja, erityisesti lääkkeillä, joilla passiivinen diffuu-
sio on mitätöntä johtuen molekyylin polaarisuudesta 
tai varauksesta. Tällöin alkuperäiseen lääkeaineeseen 
liitetään aihio-osa, joka muistuttaa molekyyliraken-
teeltaan kuljetusproteiinin luonnollista substraattia. 

Kohdentamalla lääkeaine haluttuun kudokseen 
voidaan vähentää haittavaikutuksia muualla elimis-
tössä, ehkäistä ennenaikaista metaboliaa tai parantaa 
kliinistä käytettävyyttä (Stella ym. 2007). Aihiolääk-
keitä voidaan kohdentaa esimerkiksi keskushermos-
toon, syöpäkudokseen ja maksaan. 

KARBOKSYYLIESTERAASIT
Karboksyyliesteraasit ovat esteraasien alaryhmä, ja 
ne katalysoivat pääasiassa esterisidosten hydrolyy-

Ominaisuus

Muoto

Katalyyttinen yksikkö

Tyypillinen substraatti

Sijainti

Aihiolääkesubstraatit

Inhibiittorit

Taulukko 1. CES1- ja CES2-entsyymien ominaisuuksia (Wang ym. 2018)

CES1

Monomeeri, trimeeri tai 
heksameeri

Ser²²¹, Glu³⁵⁴, His⁴⁶⁸

Suuri asyyliryhmä, pieni 
alkoholiryhmä

Pääasiassa maksassa

Enalapriili, dabigatraani, 
lovastatiini, oseltamiviiri, 
klopidogreeli

Simvastatiini, telmisartaani
Greippimehu

CES2

Monomeeri

Ser²²⁸, Glu³⁴⁵, His⁴⁵⁷

Pieni asyyliryhmä, suuri 
alkoholiryhmä

Pääasiassa ohutsuolessa

Aspiriini, kandesartaani, 
valasikloviiri, prasugreeli, 
CPT-11 eli irinotekaani

Simvastatiini, fenofibraatti, 
karvediloli, fysostigmiini, 
diltiatseemi, loperamidi
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Tämän jälkeen histidiini luovuttaa protonin seriinille 
ja karboksyylihappo vapautuu entsyymistä. Samalla 
karboksyyliesteraasi palautuu alkuperäiseen tilaansa 
histidiinin ja glutamiinihapon stabiloidessa terahed-
raalista siirtymävaihetta vetysidoksilla. Aktiivisella 
alueella sijaitsevat, vierekkäiset glysiini-aminohapot 
stabiloivat reaktiossa syntyviä tetrahedraalisia väli-
muotoja, jotka sisältävät negatiivisesti varautuneen 
hapen. Aihiolääkkeillä toinen reaktiossa vapautuvista 
tuotteista, alkoholi tai karboksyylihappo, toimii ak-
tiivisena lääkeaineena. 

 
Substraattispesifisyys
Karboksyyliesteraaseilla on laaja substraattispesifi-
syys, ja ne voivatkin hydrolysoida yhdisteitä, jotka 
sisältävät esterin, amidin, tioesterin tai karbamaatin 
(Wang ym. 2018). Niiden tyypillisimpiä substraatte-
ja ovat kuitenkin alifaattiset esterit (Testa ja Mayer 
2003c). CES1 suosii estereitä, jotka sisältävät pienen 
alkoholiryhmän ja suuren asyyliryhmän (Kuva 2) 
(Wang ym. 2018). CES1 voi kuitenkin hydrolysoida 
myös yhdisteitä, jotka sisältävät pienen asyyliryhmän. 
Entsyymien kaksi erilaista taskua mahdollistavat siis 
monenlaisten substraattien hydrolyysin. Aktiivisen 
alueen orientaatio ja sijoittuminen luovat ideaali-
sen ympäristön erityisesti hydrofobisten substraat-
tien hydrolyysille (Hosokawa 2008). 

Sijainti elimistössä
Karboksyyliesteraasi 1 -ryhmän entsyymit ovat ja-
kautuneet elimistössä moniin kudoksiin (Imai ym. 
2006). Niitä esiintyy runsaasti maksassa ja adipo-
syyteissä eli rasvasoluissa sekä pienemmissä mää-
rin munuaisissa, monosyyteissä, keuhkoissa, suo-
listossa, kiveksissä, sydämessä ja makrofageissa 
(Wang ym. 2018). Maksassa CES1-entsyymeillä on 
suuri rooli niiden substraatteina toimivien lääkeai-
neiden ensikierron metaboliassa (Laizure ym. 2013). 
CES1-entsyymeillä ei ole juurikaan havaittu aktiivi-
suutta veressä (Wang ym. 2018). 

Karboksyyliesteraasit sijaitsevat tyypillisesti elin-
ten epiteelikudoksessa (Wang ym. 2018). Solun sisäs-
sä ne ovat pääasiassa sijoittuneena endoplasmakal-
vostoon, jossa entsyymit sitoutuvat membraanin si-
säosan KDEL-reseptoriin (viittaa aminohappojärjes-
tykseen Lys-Asp-Glu-Leu, jonka reseptori tunnistaa) 
C-terminaalisen signaalipeptidinsä avulla. Membraa-
nista irtoaminen tapahtuu tämän, noin 17–20 amino-
hapon mittaisen, peptidin pilkkoutuessa entsyymis-
tä irti, jolloin se on vapaana endoplasmakalvoston 
luumenissa. Vapautuminen endoplasmakalvostos-
ta viittaa siihen, että karboksyyliesteraasit eivät ole 
transmembraaniproteiineja. Karboksyyliesteraaseja 
on löydettävissä myös maksan sytosolista eli soluli-
masta (Fukami ja Yokoi 2012).

reaktion avulla, joka sisältää asylaation sekä deasy-
laation (Kuva 1) (Testa ja Mayer 2003b; Wang ym. 
2018). Aluksi syntyy substraatti-entsyymi-välimuoto, 
joka saa aikaan substraatin oikean sijoittumisen re-
aktiota varten (Hosokawa 2008). Tämän jälkeen ka-
talyyttisen yksikön seriinin OH-ryhmän happi liit-
tyy esterisidoksen karbonyylihiileen nukleofiilisel-

lä hyökkäyksellä. Tämä saa aikaan tetrahedraalisen 
välimuodon syntymisen ja edelleen esterisidoksen 
hajoamisen alkoholin vapautuessa substraatista. Va-
pautuva alkoholiryhmä saa protonin katalyyttisen 
yksikön histidiiniltä. Seuraavaksi vesi liittyy jäljelle 
jääneeseen asyyli-entsyymi-välimuotoon, mikä joh-
taa toisen tetrahedraalisen välimuodon syntymiseen. 

Kuva 1. Karboksyyliesteraasien hydrolyyttinen mekanismi. Substraatin hydrolyysiin osallistuvat kolmen 
aminohapon muodostama katalyyttinen yksikkö (Glu, His, Ser) ja tetrahedraalisia välimuotoja stabiloivat 
glysiinit (Gly) (muokattu Hosokawa 2008).

Kuva 2. Karboksyyliesteraasi 1:n tyypillisiä substraatteja, joissa esterin muodostavat pieni alkoholiryhmä 
ja suuri asyyliryhmä. Nuoli osoittaa esterisidoksen, johon metaboliareaktio kohdistuu (muokattu Wang 
ym. 2018).
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Karboksyyliesteraasien aktiivisuudessa ja jakau-
tumisessa on huomattaviakin vaihteluita myös eri 
eläinlajien välillä (Taketani ym. 2007). Esimerkiksi 
rotalla CES-entsyymien aktiivisuus on suurempi ih-
miseen verrattuna, jolloin aihiolääkkeen hydrolyysi 
aktiiviseksi lääkeaineeksi on usein myös suurempaa. 
Lisäksi pienillä jyrsijöillä CES-entsyymien pitoisuus 
plasmassa on huomattavan suuri, kun taas ihmisellä 
CES-entsyymit eivät esiinny plasmassa käytännössä 
lainkaan (Hatfield ym. 2016). Tämä aiheuttaa vaike-
uksia lääkkeiden suunnittelussa, sillä prekliinisessä 
vaiheessa koe-eläimillä määritettyjä farmakokineet-
tisiä ja -dynaamisia tuloksia ei välttämättä voida suo-
raan soveltaa ihmisille (Taketani ym. 2007). 

Karboksyyliesteraasi 2
Rakenne ja toiminta
Karboksyyliesteraasi 2 kuuluu CES1:n tapaan serii-
nihydrolaasien ryhmään, mutta esiintyy vain mono-
meerimuodossa (Wang ym. 2018). CES2 sisältää sa-
moista aminohapoista koostuvan katalyyttisen yk-
sikön kuin CES1-ryhmällä (Ser, Glu, His), mutta ne 
sijaitsevat eri kohdissa entsyymin aminohappoket-
jua. Nämä aminohapot ovat suuressa roolissa ent-
syymin katalyyttisessa aktiivisuudessa. CES2:n ak-
tiivisen kohdan tasku on myös muodoltaan erilainen 
verrattuna CES1:een, mikä näkyy erilaisena tyypil-

lisenä substraattispesifisyytenä. CES2 ei myöskään 
sisällä kahta taskua aktiivisessa kohdassaan, jolloin 
substraattikirjo on myös suppeampi.

CES2 hydrolysoi substraatteja samalla emäskata-
lysoidulla mekanismilla kuin CES1 (Kuva 1) (Wang 
ym. 2018). Tässä reaktiossa asyyli-entsyymimolekyyli 
toimii välivaiheena alkoholin vapautuessa. Lopuksi 
välituote hajoaa vapauttaen karboksyylihapon ja al-
kuperäisessä muodossaan olevan entsyymin. 

Substraattispesifisyys
Karboksyyliesteraasit hydrolysoivat yhdisteitä, jotka 
sisältävät esterin, amidin, tioesterin tai karbamaatin 
(Wang ym. 2018). Tyypillisimpä substraatteja ovat ali-
faattiset esterit (Testa ja Mayer 2003c). CES2-entsyy-
mit, kuten ihmisen karboksyyliesteraasi hCE2, hyd-
rolysoivat parhaiten yhdisteitä, joissa esterin ovat 
muodostaneet suuri alkoholiryhmä ja suhteellisen 
pieni asyyliryhmä (Kuva 4) (Imai ym. 2006). Entsyy-
min aktiivisuus vähenee substraatin asyyliryhmän 
kasvaessa. Tämän lisäksi metyyliryhmän sijaitsemi-
nen haaroittuneen asyyliryhmän 3-asemassa vähen-
tää hydrolyysiä verrattuna metyyliryhmään 2-ase-
massa, johtuen tällöin syntyvästä steerisestä estees-
tä. CES2 on ilmeisesti substraattispesifisyydeltään 
suppeampi kuin CES1, eikä kykene hydrolysoimaan 
yhtä monenlaisia yhdisteitä. 

Käytännön sovellutukset ja 
haasteet aihiolääketeknologiassa
CES1-luokan entsyymeistä ihmisellä esiintyy ihmisen 
karboksyyliesteraasi 1 eli hCE1, joka osallistuu moni-
en lääkeaineiden metaboliaan maksassa (Laizure ym. 
2013). Tällöin siis aihiolääkkeen tulee imeytyä port-
tilaskimoon muuttumattomana ja hajota maksassa 
aktiiviseksi lääkeaineeksi ja aihio-osaksi, jotka vapau-
tuvat systeemiseen verenkiertoon. Ensikierron me-
tabolian välttävien aihiolääkemolekyylien hydrolyysi 
on riippuvainen verenkierron nopeudesta. Aktiivinen 
lääkeaine on usein liian vesiliukoinen, jolloin se erit-
tyy muuttumattomana virtsaan.

CES1-entsyymit hydrolysoivat monia laajassa käy-
tössä olevia aihiolääkkeitä, kuten enalapriilia sekä 
muita ACE-estäjiä, dabigatraania, simvastatiinia, lo-
vastatiinia ja oseltamiviiria (Laizure ym. 2013). Osel-
tamiviirikarboksylaatti on neuraminidaasin estä-
jä, jota käytetään influenssan hoitoon ja ehkäisyyn 
(Duodecim lääketietokanta 2018). CES1-entsyymeille 
tyypillisten substraattien tavoin se muodostuu suu-
resta asyyliryhmästä ja pienestä alkoholiryhmästä 
(Kuva 2) (Laizure ym. 2013). Aktiivinen lääkeaine 
oseltamiviirikarboksylaatti on liian polaarinen imey-
tymään ohutsuolesta, ja näin ollen sillä onkin hyvin 
pieni biologinen hyötyosuus suun kautta annettu-
na. Tästä karboksyylihaposta muodostettu etoksies-
teri on huomattavasti vähemmän polaarinen, ja sil-
lä onkin hyvä biologinen hyötyosuus. Imeytymisen 
jälkeen inaktiivinen esteri hydrolysoidaan nopeasti 
maksassa hCE1:n toimesta aktiiviseksi karboksylaa-
tiksi (Kuva 3). Aihiolääkemuodon ansiosta oseltami-
viiri voidaan annostella suun kautta epäkäytännölli-
sen ja kalliin suonensisäisen annostelun sijaan. Ve-
siliukoisena molekyylinä oseltamiviirikarboksylaatin 
eliminaatio tapahtuu erittymällä muuttumattomana 
virtsaan (Duodecim lääketietokanta 2018). 

CES1-entsyymeillä on lisäksi monia muita mah-
dollisia sovellutuksia. Esimerkiksi atorvastatiini on 

niukasti rasvaliukoinen karboksyylihapporakenteen-
sa takia, mikä estää sen imeytymistä ohutsuolesta ja 
pienentää hyötyosuutta (Mizoi ym. 2016). Mizoin 
tutkimuksessa atorvastatiinista syntetisoitiin este-
rifikaatiolla aihiolääkkeitä, joilla oli suurempi hyö-
tyosuus. Nämä aihiolääkkeet hydrolysoituivat mak-
sassa CES1-entsyymien toimesta, ja vapauttivat näin 
aktiivisen lääkeaineen systeemiseen verenkiertoon. 
Formuloimalla atorvastatiinista esterirakenteisia 
aihiolääkkeitä voitaisiin siis parantaa sen biologis-
ta hyötyosuutta ja seurauksena pienentää terapeut-
tista annosta. CES1-ryhmän entsyymejä on löydetty 
myös keuhkojen sytosolista ja mikrosomeista, jolloin 
niitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää suunnitel-
taessa aihiolääkkeitä annettavaksi keuhkojen kautta 
(Gabriele ym. 2018). 

Yksilöiden välillä on hCE1:llä havaittu suuriakin 
eroja hydrolyysin tehokkuudessa tutkittaessa subst-
raatteina toimivien lääkeaineiden pitoisuuksia ve-
ressä johtuen geneettisestä variaatiosta (Laizure 
ym. 2013). Näiden lääkeaineiden avulla on havaittu 
6–30-kertaisia eroja entsyymin pitoisuuksissa mak-
san mikrosomeissa. Tämä voi näkyä suurinakin eroi-
na lääkeaineen farmakokinetiikassa sekä fysiologisis-
sa vaikutuksissa ja voi johtaa haittavaikutusten esiin-
tymiseen tai vasteen puuttumiseen tavallisilla tera-
peuttisilla annoksilla. CES1-entsyymien substraateilla 
on havaittu myös monia interaktioita, jotka johtavat 
muuttuneeseen plasmaprofiiliin. Esimerkiksi simvas-
tatiini ja telmisartaani inhiboivat CES1-entsyymejä 
(Wang ym. 2018). Lisäksi greippimehun, jolla on tie-
detty olevan interaktioita CYP450-entsyymien kans-
sa, on todettu inhiboivan enalapriilin ja lovastatiinin 
CES1-katalysoitua hydrolyysiä (Li ym. 2007). Karbok-
syyliesteraasiaktiivisuudella on mahdollisesti myös 
eroa miesten ja naisten välillä (Laizure ym. 2013). Ky-
seisten lääkkeiden kliinisessä käytössä tulisikin ottaa 
huomioon mahdolliset seikat, jotka aiheuttavat eroja 
lääkeaineiden plasmapitoisuuksissa.

Kuva 3. Aihiolääke oseltamiviirin metaboloituminen maksassa hCE1:n vaikutuksesta aktiiviseksi oseltami-
viirikarboksylaatiksi. Reaktiossa aihio-osana irtoaa etanolimolekyyli (muokattu Laizure ym. 2013). 

Kuva 4. CES2-entsyymien tyypillisiä substraatteja, joissa esterin muodostavat pieni asyyliryhmä ja suuri 
alkoholiryhmä. Punainen nuoli osoittaa kuvassa esterisidoksen, johon hydrolyysi kohdistuu. DDAB = 
Didodecyldimethylammonium bromide, NCEN = N-(2-butyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[de] isoquinolin- 
6-yl)- 2-chloroacetamide (muokattu Wang ym. 2018).
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Sijainti elimistössä
Karboksyyliesteraasi 2 -ryhmään kuuluvat entsyy-
mit ovat pääasiallinen hydrolysoiva ryhmä ihmisen 
ohutsuolen ja paksusuolen endoteelisoluissa (Imai 
ym. 2006). CES2-entsyymien toiminta on lähes jat-
kuvaa erityisesti tyhjäsuolen ja sykkyräsuolen alu-
eella, joissa niillä on suuri rooli suun kautta otet-
tavien lääkkeiden ensikierron metaboliassa (Imai ja 
Ohura 2010). Ne ovat myös aktiivisia maksan mik-
rosomeissa, vaikkakin pienemmissä määrin kuin 
CES1-ryhmän entsyymit (Imai ym. 2006). Näiden li-
säksi CES2-entsyymejä on löydettävissä munuaisis-
ta, sydämestä, aivoista ja kiveksistä (Wang ym. 2018). 
CES1-ryhmän tavoin CES2-entsyymeillä ei juurikaan 
ole havaittu aktiivisuutta veressä. CES2 yli-ilmentyy 
monissa syöpäkudoksissa ja syöpäsolulinjoissa, mi-
tä voidaan hyödyntää formuloitaessa syöpälääkkeitä. 
CES2 sijaitsee muiden karboksyyliesteraasien tavoin 
elinten epiteelikudoksessa, missä se on sitoutunee-
na endoplasmakalvoston sisäosan KDEL-reseptoriin 
(Wang ym. 2018).

Käytännön sovellutukset ja haasteet 
aihiolääketeknologiassa
CES1-ryhmän tavoin keskeisin CES2-ryhmään kuulu-
va entsyymi on hCE2, joka osallistuu erityisesti ohut-
suolessa aihiolääkkeiden metaboliseen aktivointiin 
(Laizure ym. 2013). Sijaintinsa takia ensikierron me-
tabolian välttävien aihiolääkemolekyylien metabolia 
ei ole yhtä suoraviivaista kuin maksassa sijaitsevien 
karboksyyliesteraasien tapauksessa, sillä ohutsuoli on 
käytännössä systeemisen verenkierron ulkopuolella. 
Hydrolyysiä tapahtuu vielä maksan CES2-entsyymi-
en vaikutuksesta, mutta se on huomattavasti vähäi-
sempää kuin ohutsuolessa. Aihiolääkemolekyylien on 
myös mahdollista päätyä enterohepaattisen kierron 
kautta uudelleen ohutsuoleen, mutta se on melko 
tehotonta hydrolyysin kannalta. Ensikierron meta-
bolian ollessa pieni aktiivisen lääkeaineen vapautu-

misen aste aihiolääkkeestä on epäselvä. Lisäksi CES2-
entsyymit ovat jakautuneet suurelle pinta-alalle koko 
ohutsuolen alueelle, jolloin myös aihiolääkkeen ja-
kautumisella ohutsuolessa ja imeytymispaikalla on 
vaikutusta aktiivisen lääkeaineen vapautumiseen. 
Hydrolyysin aktiivisuus on kuitenkin hyvin saman-
laista tyhjäsuolen ja sykkyräsuolen alueella. Hyöty-
osuus tietyillä lääkkeillä voi myös jäädä suhteellisen 
pieneksi aihiolääkkeen hajotessa jo ohutsuolen sei-
nämässä ennen imeytymistä (Stella ym. 2007). Näin 
voi käydä esimerkiksi ACE-estäjillä, joilla hyötyosuus 
onkin yleensä 50–60 prosenttia.

Suonensisäisesti annosteltavilla CES2-entsyymien 
kautta metaboloituvilla lääkkeillä biotransformaatio 
aktiiviseksi lääkeaineeksi voi olla ongelmallista (Lai-
zure ym. 2013). CES2-entsyymien sijaitessa pääasias-
sa suolistossa systeemisen verenkierron ulkopuolella 
metabolia on hyvin rajallista ja suurimmaksi osaksi 
riippuvaista maksan ja muiden elinten CES2-entsyy-
meistä. CES2-entsyymeillä onkin suuri rooli pääasi-
assa suun kautta annosteltavien lääkkeiden metabo-
lisessa aktivaatiossa.

CES1-entsyymien tavoin myös CES2-entsyymeillä 
on tärkeä rooli joidenkin aihiolääkkeiden, kuten as-
piriinin, kandesartaanin, valasikloviirin ja prasugree-
lin metabolisessa aktivoinnissa ohutsuolessa ja pie-
nemmässä määrin maksassa (Laizure ym. 2013). Pra-
sugreeli on CES2-entsyymeille tyypillinen substraat-
ti, jossa esterin on muodostanut pieni asyyliryhmä ja 
suuri alkoholiryhmä (Kuva 4). Se kuuluu antikoagu-
lantteihin, jotka estävät verihiutaleiden aggregaatiota 
(Duodecim lääketietokanta 2018). Prasugreelin imey-
tyminen ja metabolia tapahtuu nopeasti suolistossa 
hCE2:n hydrolysoidessa sitä tiolaktoniksi (Kuva 5). 
Reaktiossa prasugreelista irtoaa karboksyylihappo. 
Tiolaktoni konvertoituu edelleen aktiiviseksi meta-
boliitiksi CYP450-metabolian kautta. 

CES2-entsyymeillä on myös tärkeä rooli syöpä-
lääkkeenä toimivien aihiolääkkeiden metabolisessa 

Kuva 5. Aihiolääke prasugreelin metaboloituminen tiolaktoniksi hCE2-entsyymin avulla. Tiolaktoni me-
taboloituu edelleen aktiiviseksi lääkeaineeksi CYP450-metaboliassa. Reaktiossa molekyylistä vapautuu 
karboksyylihappo (Laizure ym. 2013)

aktivoinnissa. CES2-entsyymit osallistuvat esimer-
kiksi kapesitabiinin, flutamidin ja CPT-11:n eli irino-
tekaanin metaboliaan (Wang ym. 2018). Irinotekaa-
nin hydrolyysiin aktiiviseksi metaboliitiksi SN-38:ksi 
osallistuvat sekä hCE1 että hCE2, joista hCE2:n kata-
lysoima reaktio on 100 kertaa tehokkaampi (Laizure 
ym. 2013). Koska irinotekaani annostellaan suonen-
sisäisesti, on hCE1:llä kuitenkin merkittävä rooli sen 
metaboliassa johtuen lääkeaineen rajoittuneesta pää-
systä ohutsuoleen. CES2:n ilmentyminen syöpäsolu-
linjoissa ja -kudoksessa korreloi kuitenkin monien 
syöpäaihiolääkkeiden, kuten irinotekaanin, bioakti-
vaation kanssa (Wang ym. 2018). CES2:n yli-ilmenty-
essä syöpäkudoksessa pääsyä ohutsuoleen ei vaadita 
hCE2:n katalysoiman aktivaation saavuttamiseksi. 

CES1-entsyymien tavoin CES2-entsyymien esiin-
tymisessä on havaittu yksilöiden välisiä eroja johtuen 
geneettisestä SNP:stä eli yhden nukleotidin polymor-
fismista (Wang ym. 2018). Tiettyjen polymorfismien 
on havaittu vähentävän esimerkiksi CES2-entsyymi-
en katalysoimien aspiriinin ja irinotekaanin aktiivi-
suutta. Myös CES2-entsyymeillä esiintyy lajien välisiä 
eroja, jolloin prekliinisten tutkimusten antama tieto 
ei välttämättä sovellu ihmiseen (Taketani ym. 2007). 
Lisäksi tietyt lääkeaineet voivat inhiboida CES2-ent-
syymejä vaikuttaen niiden substraattien plasmapitoi-
suuksiin (Wang ym. 2018). Tällaisia lääkeaineita ovat 
simvastatiini, fenofibraatti, karvediloli, fysostigmiini, 
diltiatseemi ja loperamidi. 

Karboksyyliesteraasi 3
Karboksyyliesteraasi 3 on tällä hetkellä viimeinen 
ihmiskehosta löydetty karboksyyliesteraasi, eikä sen 
toimintaa ole tutkittu yhtä kattavasti kuin CES1- ja 
CES2-entsyymien (Wang ym. 2018). CES3 kuuluu 
muiden karboksyyliesteraasien tavoin seriinihydro-
laasien ryhmään, ja ne esiintyvät kehossa monomee-
reinä, kuten CES2-entsyymit. Myös CES3-entsyymit 
sisältävät kolmesta aminohaposta muodostuvan ka-
talyyttisen yksikön aktiivisessa kohdassaan, mikä on 
ilmeisesti tärkeä ominaisuus karboksyyliesteraasien 
emäskatalysoidulle hydrolyysille.

Muiden karboksyyliesteraasien tavoin CES3 ka-
talysoi pääasiassa estereiden hydrolyysiä (Wang ym. 
2018). Substraattispesifisyyttä CES3-entsyymille ei 
ole vielä kattavasti tutkittu, mutta niiden on havait-
tu hydrolysoivan muun muassa CES2:n substraat-
tia irinotekaania, joskin huomattavasti pienemmis-
sä määrin.

CES3-entsyymit esiintyvät maksassa ja ruoansula-
tuskanavassa mutta merkittävästi pienempinä pitoi-

suuksina kuin CES1- ja CES2-entsyymit (Hosokawa 
2008). CES3-entsyymit esiintyvät lisäksi ilmateissä, 
aivoissa ja kohdussa (Pratt ym. 2013). Muiden karbok-
syyliesteraasien tavoin ne sijoittuvat solussa pääasias-
sa endoplasmakalvoston luumeniin (Wang ym. 2018).

Karboksyyliesteraasien toimintaa, sijaintia ja 
substraattispesifisyyttä ei ilmeisesti ole vielä katta-
vasti tutkittu. CES3-entsyymien aktivoimia aihio-
lääkkeitä ei olekaan vielä kliinisessä käytössä, mutta 
ne ovat mahdollinen kohde-entsyymi aihiolääkkei-
den formuloinnille, kun niistä on saatu lisää tietoa.

POHDINTA
Hydrolyyttiset entsyymit ja erityisesti karboksyyli-
esteraasit tarjoavat monia mahdollisuuksia sekä ke-
hitysvaiheessa että markkinoilla olevien lääkeainei-
den ominaisuuksien parantamiseksi aihiolääketek-
nologian avulla (Ettmayer ym. 2004). Aihiolääketek-
nologia sisältää kuitenkin mahdollisuuksien lisäksi 
myös monia haasteita, ja niiden kehittäminen vaatii-
kin paljon aikaa ja työtä. Haasteellista voi olla muun 
muassa aihiolääkkeen farmakokineettisten ominai-
suuksien optimointi sekä toksikologisten vaikutus-
ten minimointi.

Karboksyyliesteraasit ovat ihanteellisia kohde-ent-
syymejä tavoiteltaessa systeemistä vaikutusta johtu-
en niiden esiintymisestä erityisesti monissa vierasai-
neille altistuvissa kudoksissa, kuten suolistossa, mak-
sassa, munuaisissa ja keuhkoissa (Hatfield ym. 2016). 
Laajan esiintymisen ja substraattispesifisyyden vuok-
si myös usean eri antoreitin kautta annosteltaessa 
monenlaiset aihiolääkkeet hydrolysoituvat karbok-
syyliesteraasien vaikutuksesta. CYP450-entsyymien 
tavoin karboksyyliesteraaseilla on kuitenkin havaittu 
geneettistä polymorfismia (Di 2019). Ne ovat lisäksi 
alttiita inhibitiolle ja induktiolle (Laizure ym 2013). 
Tämä voi johtaa potilailla aihiolääkkeiden vaihtele-
viin vasteisiin, kuten haittavaikutusten syntymiseen 
tai vasteen puuttumiseen, mikä tulisikin tiedostaa 
kliinisessä käytössä. 

Karboksyyliesteraasien aktivoimien aihiolääkkei-
den kliinisen käytettävyyden arviointia ja kehitystyö-
tä vaikeuttavat myös erot näiden entsyymien esiin-
tymisessä eri eläinlajien välillä, erityisesti plasmassa 
(Hatfield ym. 2016). Esimerkiksi paljon koe-eläiminä 
käytettävillä pienillä jyrsijöillä, kuten hiirillä ja rotil-
la, CES-entsyymien esiintyminen plasmassa on mo-
ninkertaisesti suurempaa ihmiseen verrattuna. Tästä 
johtuen näillä koe-eläimillä myös CES-entsyymien 
aktiivisuus on suurempaa, eikä prekliinisissä tutki-
muksissa saatuja farmakokineettisiä tuloksia yleen-
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sä voida soveltaa suoraan ihmiseen (Taketani ym. 
2007). Tästä huolimatta karboksyyliesteraasit ovat 
olleet erittäin hyödyllisiä aihiolääketeknologiassa ja 
kliinisessä käytössä.

Lisääntyneestä kiinnostuksesta ja tutkimuksesta 
huolimatta aihiolääkkeiden aktivointiin osallistuvat 
karboksyyliesteraasit ovat vielä melko huonosti tun-
nettuja ja hyödynnettyjä. Näitä kehosta löytyviä ent-
syymejä voidaankin mahdollisesti hyödyntää niiden 
luontaisilla ilmenemispaikoilla vielä paljon apukeino-
na aihiolääketeknologiassa sekä lääkesuunnittelussa.
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Nowadays prodrug technology is utilized more and 
more often to improve the biopharmaceutical and 
pharmacokinetic properties of drugs that are both 
currently on the market or still under development. 
About half of the prodrugs currently on the market 
are activated by the body´s hydrolytic enzymes. Most 
of these prodrugs are more specifically activated by 
esterases such as carboxylesterases.

At the moment the most important groups of car-
boxylesterases found in the human body that acti-
vate prodrugs are CES1 and CES2.  Both human car-
boxylesterases, hCE1 and hCE2, are generally found 
in the epithelium of organs that are commonly ex-
posed to xenobiotic compounds. However, hCE1 is 
most commonly found in the liver, whereas hCE2 
can predominantly be found in the small intestine. 
CES1 enzymes generally prefer to hydrolyze esters 
with a bulky acyl group and a small alcohol group. 
CES2 enzymes instead prefer to hydrolyze esters that 
contain a small acyl group and a bulky alcohol group. 
Carboxylesterases catalyze hydrolysis using a base-
catalyzed mechanism, that contains both an acylati-
on and a deacylation. 

Carboxylesterases hydrolyze many prodrugs that 
are currently on the market and have also been rese-
arched as a possibility to improve the properties of 
other drugs. They can be applied to the metabolic 
activation of several different ester prodrugs and can 
be used as target enzymes for prodrugs administered 
via many different sites.  

Considerable variety has been observed in both 
activity and distribution of carboxylesterases among 
species, genders and individuals, resulting in varying 
physiological response and challenges in prodrug de-
velopment since the results from animal tests may 
not correlate to humans. Just as for the CYP450 enzy-
mes, numerous drug and food interactions have also 
been discovered for human carboxylesterases. The 
hydrolytic activation of an hCE2 substrate prodrug 
that escapes first-pass metabolism is also still unclear 
since it no longer has direct access to the small intes-
tine where hCE2 is mostly located. Thus, a lot more 
research on carboxylesterases is required to uncover 
their full potential and limitations.

Keywords: Prodrugs, carboxylesterases, hydrolysis, 
metabolism, substrate specificity
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Apteekin asiakkaiden  
kokemuksia  
sähköisestä reseptistä
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Novartis Finland Oy
elina.laemsae@novartis.com

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Sähköinen resepti otettiin lain velvoittamana käyttöön vuosien 2010–2017 aikana. Tutkimuksessa 
selvitettiin, millaisia kokemuksia apteekkien asiakkailla on sähköisestä reseptistä ja niiden katseluun tarkoi-
tetusta Omakanta-palvelusta sekä millaista tietoa he ovat saaneet näistä uusista palveluista.

Aineisto ja menetelmät: Asiakkaiden kokemuksia tutkittiin kyselytutkimuksella syksyllä 2015. Yhteensä 18 
eri kokoista apteekkia ympäri Suomen jakoi kyselylomakkeita täysi-ikäisille asiakkailleen, jotka hakivat säh-
köisellä reseptillä lääkettä itselleen. Kyselyyn vastasi 1 288 apteekin asiakasta (44 % kyselylomakkeen saaneista).

Tulokset: Reseptiasiointi sujui pääosin hyvin: vain joka kymmenennellä (9 %) oli ongelmia ostaessaan lääk-
keitä sähköisellä reseptillä apteekissa. Yleisin ongelma oli reseptin vanheneminen tai lääkkeen loppuminen 
reseptiltä asiakkaan tietämättä. Omakanta-palvelu oli tuttu yli puolelle (62 %) vastanneista ja suurin osa heis-
tä (78 %) oli tarkastellut reseptejään palvelussa. Palvelua pidettiin helppokäyttöisenä ja selkeänä, ja se antoi 
käyttäjälleen ajantasaisen kokonaiskuvan määrätyistä lääkkeistä. Suurin osa (83 %) vastanneista oli mieles-
tään saanut riittävästi tietoa sähköisestä reseptistä. Yleisimmin tietoa oli saatu siitä, miten ja mistä sähköi-
sellä reseptillä määrätyt lääkkeet voi hakea (86 %), mitkä ovat sähköisen reseptin hyödyt asiakkaalle (59 %) 
sekä miten reseptitiedot voi tarkistaa tietokoneella (58 %). Asiakkaat, jotka olivat tyytymättömiä saamaansa 
tietoon, kaipaisivat tietoa siitä, miten sähköiset reseptit suojataan väärinkäytöksiltä (47 %) sekä ketkä voivat 
katsella heidän reseptitietojaan (44 %). Lähes kaikki (96 %) vastanneet olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä 
sähköiseen reseptiin. 

Johtopäätökset: Asiointi sähköisellä reseptillä sujuu ongelmitta ja apteekin asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä 
palveluun. Reseptien katselu Omakannasta on helppoa ja hyödyllistä, mutta palvelun tunnettuutta ja käyt-
töä tulisi edistää. He, jotka eivät pysty tai halua käyttää Omakantaa, tarvitsevat terveydenhuollon ammatti-
laisten tukea ajantasaisten reseptitietojensa seuraamiseen. Asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa tie-
toon sähköisestä reseptistä, mutta on vielä aiheita, joista tiedonsaanti on ollut puutteellista. Tiedontarpeet 
liittyvät erityisesti sähköisen reseptijärjestelmän tietosuojaan ja tietoturvaan.

Avainsanat: sähköiset lääkemääräykset, apteekit, asiakkaat, kokemukset, mielipiteet, asiakastyytyväisyys, 
kyselytutkimus, Suomi
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tenkaan osannut sanoa, näkeekö palvelusta helpos-
ti, missä terveydenhuollon yksiköissä tai apteekeissa 
reseptejä on katsottu. 

Valtaosa kyselyyn vastanneista apteekin asiak-
kaista (83 %) oli tyytyväisiä sähköisestä reseptistä 
saamaansa tietoon. Yleisimmin tietoa oli saatu sii-
tä, miten sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeet voi 
ostaa (86 %), mitkä ovat sähköisen reseptin hyödyt 
asiakkaalle (59 %) sekä miten reseptitiedot voi tar-
kistaa tietokoneella (58 %) (Taulukko 2). Tietoa oli 
saatu eri asioista asiakasryhmittäin: esimerkiksi 75 
vuotta täyttäneet asiakkaat olivat saaneet harvem-
min tietoa Omakannasta tai siitä, minne sähköiset 
reseptit tallennetaan verrattuna nuorempiin asiak-
kaisiin (p<0,001 ja p=0,013). Myös ainoastaan perus-
koulun käyneet olivat useammin epätietoisia näistä 
aiheista verrattuna kouluttautuneempiin asiakkai-
siin (p<0,001 ja p=0,001). Iäkkäimmät ja matalimmin 
koulutetut olivat kuitenkin tyytyväisimpiä sähköises-
tä reseptistä saamaansa tietoon (p=0,003 ja p=0,001). 
Vastaajat, jotka olivat tyytymättömiä saamaansa tie-
toon (17 %), halusivat yleisimmin tietää, miten säh-
köiset reseptit suojataan väärinkäytöltä (47 %) sekä 
kuka voi katsella heidän reseptitietojaan (44 %).

Lähes kaikki vastanneet (96 %) olivat tyytyväisiä 
sähköiseen reseptijärjestelmään kokonaisuutena 
(Kuva 1). 

POHDINTA
Tämän tutkimuksen perusteella apteekin asiakkaat 
olivat hyvin tyytyväisiä vastikään käyttöönotettuun 
sähköiseen reseptijärjestelmään. Ongelmia asioinnis-
sa kohdattiin vain harvoin, Omakanta-palvelun toi-
mintoihin suhtauduttiin positiivisesti, tiedonsaantia 
pidettiin riittävänä ja kokonaisuustyytyväisyys järjes-
telmään arvioitiin korkeaksi. Muutamat tutkimuksen 
havainnot antavat kuitenkin viitteitä siitä, että osalla 
asiakkaista tiedonsaanti järjestelmästä on ollut riit-
tämätöntä ja osalla on vaikeuksia pysyä ajan tasalla 
resepteistään. 

Myös kansainvälisissä tutkimuksissa lääkkeiden 
käyttäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä sähköiseen re-
septiin (Lapane ym. 2007, Duffy ym. 2010, Hammar 
ym. 2011, Schleiden ym. 2015, Parv ym. 2016, Kooien-
ga ja Singh 2017). Suomalaisten lääkäreiden ja apteek-
kihenkilöstön varsin usein kokemat tekniset ongel-
mat ja järjestelmän hitaus (Kauppinen ym. 2017abc) 
vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella käsiteltä-
vän asiakkaan huomaamatta. Asiakkaiden kokonais-
tyytyväisyys järjestelmään onkin ammattilaisiin ver-
rattuna korkeampi (Kauppinen ym. 2017abc, Kaup-
pinen 2018). 

Tämän tutkimuksen perustella apteekin asiakkaat 
kaipaavat neuvontaa sähköisestä reseptistä. Kymme-
nesosa asiakkaista ei tiennyt, mikä potilasohje on ja 

JOHDANTO
Palveluiden sähköistyminen näkyy jokaisen suoma-
laisen arjessa. Terveydenhuollossa valtakunnallisesti 
merkittävimpiä resursointeja ja maailmanlaajuisesti-
kin harvinaislaatuisia edistysaskelia tehtiin 2010-lu-
vun aikana, kun sähköiset Kanta-palvelut otettiin 
käyttöön (Jormanainen 2018). Käyttöönotosta sää-
dettiin lailla, joka velvoitti kaikkia terveydenhuol-
lon yksiköitä liittymään palveluiden piiriin annetus-
sa aikataulussa (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 
61/2007, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).  

Tietojenkäsittelylaitteella laadittu, kansalliseen 
tietokantaan tallennettu ja sieltä tietoturvallises-
ti apteekkiin toimitettavaksi siirretty lääkemäärä-
ys eli sähköinen resepti on lääkepoliittinen tavoite-
tila maailmanlaajuisesti. Sähköisen reseptin käyttö 
on yleistä Yhdysvalloissa (Gabriel ja Swan 2014), ja 
sen käyttöönottoon on investoitu huomattavia sum-
mia myös Kanadassa ja Australiassa (Government of 
Canada 2017, Australian Government, Department 
of Health 2019). Kuitenkin vain muutamat Euroopan 
valtiot, Suomi ja muut Pohjoismaat mukaanluettui-
na, ovat onnistuneet käyttöönottamaan kansallisen 
järjestelmän, jossa sähköisten reseptien osuus lähen-
telee 100 prosenttia kaikista toimitetuista resepteistä 
(Kierkegaard 2013, Brennan ym. 2015). Tutkimustie-
toa näistä järjestelmistä sekä erityisesti asiakkaiden 
kokemuksista on hyvin vähän (Hammar ym. 2011, 
Parv ym. 2016). 

Sähköinen resepti otettiin Suomessa käyttöön as-
teittain vuosien 2010–2017 aikana (Laki sähköisestä 
lääkemääräyksestä 61/2007). Sen tavoitteena oli hel-
pottaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista sekä 
parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta. Käyttöön-
otto toi mukanaan useita muutoksia reseptiasioin-
tiin, omien tietojen seurantaan sekä potilaan oikeuk-
siin (Taulukko 1). Järjestelmän käyttöönottoa voi-
daan arvioida numeerisesti esimerkiksi seuraamal-
la vuosittain määrättyjen ja toimitettujen reseptien 
määrää tai Omakantaan tehtyjä kirjautumisia (Jor-
manainen 2018). Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro 
siitä, miten järjestelmä toimii käytännössä ja kuinka 
tavoitteet prosessien sujuvoittamisesta ja turvallisuu-
den paranemisesta toteutuvat.

Tämä tutkimus on osa laajempaa Itä-Suomen yli-
opiston projektia, jossa tutkittiin sähköisen reseptin 
käyttöönottoa Suomessa lääkäreiden, farmasian am-
mattilaisten ja apteekin asiakkaiden näkökulmista. 
Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
apteekin asiakkaiden kokemuksia sähköisestä resep-

tistä ja Omakanta-palvelusta sekä näihin liittyvää tie-
donsaantia ja tiedontarpeita.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus toteutettiin kyselynä syksyllä 2015 täysi-
ikäisille apteekin asiakkaille, jotka hakivat sähköisellä 
reseptillä lääkettä itselleen. Suomenkielistä kyselylo-
maketta (Liite 1) jaettiin asiakkaille (n=2 915) reseptin 
toimittamisen päätteeksi 18:sta eri kokoisesta aptee-
kista ympäri Suomen. Kysely valittiin tutkimusmene-
telmäksi, koska sillä saadaan kerättyä tietoa suurelta 
joukolta ja se mahdollistaa tulosten yleistettävyyden 
kohderyhmään (Turunen 2008). Aineiston kuvailevas-
sa analyysissa käytettiin suoria jakaumia, ristiintaulu-
kointia ja Khiin neliö -testiä (IBM SPSS Statistics 25.0). 

TULOKSET
Kyselyyn vastasi 1 288 apteekin asiakasta (vastauspro-
sentti 44). Suurin osa (60 %) oli yleensä saanut lääkä-
riltä potilasohjeen sähköisestä reseptistään. Kymme-
nesosa (11 %) vastanneista ei tiennyt, mikä potilasohje 
on. Suurin osa (91 %) kyselylomakkeen jakohetkellä 
tehdyistä reseptiostoista oli sujunut ongelmitta. On-
gelmat (n=117) liittyivät yleisimmin siihen, että resep-
ti oli vanhentunut (50 %) tai mennyt tyhjäksi (34 %) 
asiakkaan tietämättä. Asiakkaat olivat kohdanneet 
ongelmia reseptien uusimisessa apteekin kautta sekä 
toisen puolesta asioinnissa vain harvoin (8 % ja 6 %). 

Joka viides (21 %) vastannut ei ollut saanut farma-
seutilta tietoa reseptilleen jäljelle jäävästä lääkemää-
rästä käynnillä, jolloin vastaanotti kyselylomakkeen. 
Reseptien ajantasaisia tietoja seurattiin yleisimmin 
kysymällä apteekista (49 %). Tietoja seurattiin ylei-
sesti myös lääkepakettiin kiinnitetystä tarrasta (45 %) 
tai Omakanta-palvelusta (38 %).

Suurin osa (62 %) vastanneista tunsi Omakan-
ta-palvelun. Valtaosa palvelun tuntevista (78 %) oli 
myös kirjautunut sinne katsomaan reseptejään. Pal-
velu oli tuntematon 38 %:lle vastanneista: 75 vuotta 
täyttäneet, ainoastaan peruskoulun käyneet ja resep-
tilääkkeitä vain tilapäisesti käyttävät asiakkaat tunsi-
vat palvelun epätodennäköisemmin kuin nuoremmat 
ja kouluttautuneet sekä reseptilääkkeitä säännöllises-
ti käyttävät asiakkaat (p<0,001; p<0,001 ja p=0,006). 
Palvelun käyttäjät olivat tyytyväisiä Omakantaan: lä-
hes kaikki olivat samaa mieltä siitä, että palveluun on 
helppo kirjautua (97 %), sivusto on selkeä ja ymmär-
rettävä (95 %) ja se antaa hyvän kokonaiskuvan käyt-
täjän reseptilääkkeistä (94 %). Palvelusta oli helppo 
tarkistaa reseptissä jäljellä olevat lääkkeet (93 %) ja 
vanhenemispäivä (91 %). Joka toinen (49 %) ei kui-

Sähköiseen reseptiin liittyvät käytännöt

• Potilasohje paperisen reseptin sijasta
• Kaikki reseptit säilytetään sähköisinä Reseptikeskuksessa
• Resepti voidaan hakea toimitettavaksi missä tahansa suomalaisessa  
 apteekissa sekä joissakin Euroopan maissa 
• Apteekki toimittaa lääkkeen asiakkaan esittäessä potilasohjeen,  
 Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen
• Ajantasainen tieto resepteistä on saatavilla Omakanta-palvelusta  
 tai kysymällä apteekista tai terveydenhuollosta
• Reseptit ja muut henkilökohtaiset terveystiedot ovat katsottavissa Omakanta-palvelussa
• Uusimispyynnön voi tehdä Omakanta-palvelussa, apteekissa tai terveydenhuollossa.  
 Uusiminen tapahtuu sähköisesti.
• Omakanta-palvelusta voi tarkistaa, missä terveydenhuollon yksiköissä tai  
 apteekeissa reseptejä tai terveystietoja on käsitelty
• Terveydenhuollon ammattilaisten pääsyä terveys- tai reseptitietoihin  
 voi rajoittaa Omakanta-palvelussa

Taulukko 1. Uudet sähköiseen reseptiin liittyvät käytännöt lääkkeen käyttäjän näkökulmasta.
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Toinen tärkeä kehitteillä oleva Kanta-toiminnal-
lisuus on Kansallinen lääkityslista, jota potilaat pää-
sevät käyttämään yhdessä terveydenhuollon ammat-
tilaisten kanssa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2019). Tällä hetkellä terveydenhuollon ammattilai-
silta puuttuu ajantasainen tieto potilaan kokonais-
lääkityksestä. Lääkärit kokevat Reseptikeskuksen 
epäkäytännöllisenä, sillä yhteydet ovat hitaat ja tie-
tokannan sisältö on epäjohdonmukainen (Kauppinen 
ym. 2017b). Järjestelmän kankeuden vuoksi reseptien 
korjaaminen ja mitätöiminen on vaivalloista, joten 
potilaan reseptilistalla on ylimääräisiä ja tarpeetto-
mia reseptejä, jotka on korvattu kirjoittamalla uu-
sia. Kokonaislääkityksen hallintaa hankaloittaa myös 
se, että potilaat käyttävät lääkkeitään todellisuudessa 
poiketen tietokantoihin ja resepteihin kirjatuista tie-
doista (esim. Sabate 2003, Pasina ym. 2014, Tiihonen 
ym. 2016). Kun Kansallinen lääkityslista valmistuu, 
on tärkeää, että potilaita tiedotetaan ja opastetaan 
sen ylläpidon tärkeydestä ja käytöstä. Erityisen tär-
keää on auttaa niitä potilaita, joilla ei ole mahdolli-
suuksia käyttää Omakantaa, päivittämään tietonsa 
ajan tasaisiksi. 

Vaikka sähköisestä reseptistä tiedottamista vaadi-
taan vain ensimmäisen reseptin laativalta yksiköltä 
(Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007), on jo-

kaisella terveydenhuollon ammattilaisella velvolli-
suus edistää potilaiden terveyttä ja hyvinvointia ker-
tomalla heitä hyödyttävistä palveluista. Viime vuo-
sikymmenten aikana sähköiset palvelut ja potilaille 
tarjottu informaatio, laajat oikeudet ja mahdollisuu-
det toimia itse ovat mullistaneet terveydenhuoltoa. 
Kansalliset ja kansainväliset terveyspoliittiset linja-
ukset asettavat potilaan keskeiseksi hoitotiimin jäse-
neksi edellyttäen tältä aktiivista osallistumista (esim. 
World Health Organization 2016, Hämeen-Anttila 
ym. 2018). Vielä on epäselvää, kuinka potilaat itse 
kokevat muuttuneen roolinsa ja oppivat toimimaan 
sen mukaan. Jatkossa voi olla tarpeen pohtia, tuli-
siko kansalaisia kasvattaa aktiivisiksi sähköisen ter-
veydenhuollon asiakkaiksi jo osana peruskoulujen 
opetusta.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Sähköisen reseptin käyttöönotto on ollut apteekin 
asiakkaiden näkökulmasta onnistunut uudistus. Ap-
teekissa asiointi on sujuvaa, ja ongelmia esiintyy vain 
harvoin. Omakanta on hyödyllinen palvelu, mutta se 
on kuitenkin monelle edelleen tuntematon. Asiak-
kaat ovat tyytyväisiä sähköisestä reseptistä saamaansa 
tietoon, mutta tiedontarpeita löytyy erityisesti tieto-
turvaan ja tietosuojaan liittyen.

lähes 40 prosenttia ei ollut kuullut Omakanta-pal-
velusta. Vaikka reseptiasiointi oli asiakkaiden näkö-
kulmasta varsin ongelmatonta, yleisimmin kohda-
tut ongelmat liittyivät siihen, ettei asiakas ollut ajan 
tasalla reseptinsä voimassaolosta tai jäljellä olevasta 
lääkemäärästä. Myös aiemmat tutkimukset tukevat 
tätä havaintoa (Sääskilahti ym. 2016, Timonen ym. 
2016, Rattay ym. 2018). Vaikeuksia pysyä ajan tasal-
la resepteistään ilmenee erityisesti iäkkäillä sekä asi-
akkailla, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää Oma-
kantaa. Näille asiakkaille on erityisen tärkeää antaa 
ajantasaista tietoa resepteistä suullisesti ja kirjallisesti 
heidän asioidessaan apteekissa ja terveydenhuollon 
yksiköissä.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä sähköisestä reseptistä 
saamaansa tietoon, vaikka vain kolme kymmenes-
tä lain edellyttämästä asiasta oli kerrottu yli puolelle 
asiakkaista. Raportoidut tiedot olivat vastaajan muis-
tinvaraisia, ja osa on saattanut saada informaation 
jo muutama vuosi ennen kyselyyn vastaamista. Jär-
jestelmässä riittää kuitenkin vielä opittavaa suurim-
malle osalle vastanneista. Lakiin kirjattu informaati-
ovelvoite koskee vain sitä terveydenhuollon yksikköä, 
jossa potilaan ensimmäinen sähköinen resepti laadi-
taan (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). 
Aktiivista tiedottamista kannattaisi kuitenkin jatkaa 
niin vastaanotoilla, apteekeissa kuin mediassakin, sil-
lä tiedon omaksuminen vie aikaa, ja monet asiat, ku-
ten Omakannan käyttö, saattavat ajankohtaistua po-
tilaan arjessa vasta myöhemmin. Tietoa tulisi antaa 
tasapuolisesti kaikille asiakkaille.

Suurin osa asiakkaista tunsi Omakanta-palvelun, 
ja heistä suurin osa oli myös käyttänyt sitä resepti-

tietojensa katseluun. Käyttäjät olivat hyvin tyytyväi-
siä palveluun. Huomattavan monelle Omakanta oli 
kuitenkin vielä tuntematon. Suurimmalla osalla suo-
malaisesta aikuisväestöstä on käytössään internetyh-
teys ja sähköisen tunnistautumisen välineet eli kei-
not käyttää Omakantaa (Hyppönen ym. 2014, Hyp-
pönen ym. 2018). Tietämättömyys palvelusta on yk-
si yleisimpiä syitä sille, etteivät potilaat käytä heille 
tarkoitettuja portaaleja (Goel ym. 2011, Ronda ym. 
2014, Turvey ym. 2014, Suykerbuyk ym. 2018). Kan-
ta-palveluiden näkyvyys perinteisessä ja sosiaalisessa 
mediassa on kasvanut tämän kyselytutkimuksen to-
teuttamisen jälkeen ja palvelut ovat vuosien saatos-
sa tulleet kansalaisille paremmin tutuiksi. Vuosien 
2016–2017 aikana miljoona uutta käyttäjää kirjautui 
Omakantaan, ja kirjautumisten kumulatiivinen luku-
määrä kolminkertaistui vuodesta 2015, jolloin tämä 
tutkimus toteutettiin (Jormanainen 2018). 

Omakannasta tiedottamisen lisäksi potentiaali-
sia käyttäjiä tulisi myös motivoida palvelun käyttöön 
(Goel ym. 2011). Reseptien lisäksi palvelusta löytyvät 
esimerkiksi laboratoriokokeiden tulokset ja tervey-
denhuollon käynneistä tehdyt kirjaukset. Yksi ter-
veyspoliittisista tavoitteista on kannustaa ja aktivoida 
potilaita yhä enemmän ottamaan vastuuta ja osallis-
tumaan omaan hoitoonsa (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö ja Kuntaliitto 2015). Siksi yksi Omakannan uu-
sista toiminnallisuuksista, Omatietovaranto, mah-
dollistaa terveys- ja hyvinvointitietojen tallentamisen 
erilaisten sovellusten välityksellä Omakantaan (Kan-
ta 2019). Tulevaisuudessa nämä tiedot ovat potilaan 
luvalla myös häntä hoitavien terveydenhuollon am-
mattilaisten saatavilla.

Aihe N (%)

Mistä ja miten voin hakea sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeeni 1000 (85,5)
Mitkä ovat sähköisen reseptin hyödyt asiakkaalle 691 (58,8)
Miten voin tarkistaa reseptitietoni tietokoneelta 680 (57,8)
Minne sähköiset reseptit tallennetaan 466 (39,6)
Miten toinen henkilö voi hakea puolestani sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeeni 386 (32,8)
Ketkä voivat katsella sähköisen reseptieni tietoja 334 (28,4)
Mihin tarkoituksiin sähköisen reseptin tietoja voidaan käyttää 208 (17,7)
Oikeuksistani rajoittaa sähköisen reseptitietojeni katselua 180 (15,3)
Miten sähköisen reseptin tiedot suojataan väärinkäytöksiltä 174 (14,8)
Mitkä viranomaiset järjestävät sähköiseen reseptiin liittyviä palveluita 110 (9,4)

Taulukko 2. Sähköiseen reseptiin liittyvät asiat, joista apteekin asiakkaat (N=1176) olivat saaneet tietoa.

Kuva 1. Apteekin asiakkaiden (N=1 274) tyytyväisyys sähköiseen reseptiin kokonaisuudessaan.

%

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6

1 = en lainkaan tyytyväinen, 6 = hyvin tyytyväinen

1 0,9 2,2
7

35,1

53,8



©  DOSIS      1/2020 ©  Suomen Farmasialiitto ry96 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      1/202097

Sähköisen reseptin käyttöön ja toimintoihin liitty-
vää tiedottamista ja neuvontaa on tarpeen edelleen 
jatkaa, sillä järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja uusia 
lääkkeiden käyttäjiä tulee palvelun piiriin. Jatkossa-
kaan kaikki eivät halua tai pysty käyttämään Oma-
kantaa, joten terveydenhuollon ammattilaisten on 
huolehdittava, että myös nämä potilaat saavat tasa-
vertaisesti ajantasaisen tiedon resepteistä ja muista 
terveystiedoistaan.

SUMMARY

Pharmacy Customers’ Experiences 
With Electronic Prescriptions

➔ Elina Lämsä
Medical Science Liaison, 
PhD. (Pharm.)
Novartis Finland Oy
elina.laemsae@novartis.com

M.Sc. (Pharm.) Elina Lämsä’s Doctoral Thesis 
”Pharmacy customers experiences with electronic 
prescriptions” was inspected in the University of 
Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, School 
of  Pharmacy (social pharmacy) in 30.8.2019. Docent 
Leena Saastamoinen from the Social Insurance 
Institution of Finland acted as the opponent and 
docent Johanna Timonen from University of Eastern 
Finland acted as custodian. The Doctoral Thesis 
can be found from University of Eastern Finland 
UEF Electronic Publications -database: 
http://epublications.uef.fi/index.php

Background: The implementation of electronic 
prescriptions (e-prescriptions) has been incorporat-
ed into legislative reforms of pharmaceutical policy 
in many countries e.g. Finland introduced the na-
tionwide e-prescription system during 2010–2017. 
This study aimed to investigate pharmacy custom-
ers’ experiences with e-prescriptions and My Kanta, 
the web service where an individual can inspect his/
her e-prescriptions, and to survey the information 
that customers have received about e-prescriptions.
 
Methods: A questionnaire survey was distributed in 
18 pharmacies throughout Finland in autumn 2015. 
Altogether 1288 pharmacy customers responded to 
the survey (44% of those who received a question-
naire). 

Results: Pharmacy visits with e-prescriptions ap-
peared to have succeeded well. Nonetheless, about 
every tenth respondent (9%) had experienced prob-
lems in purchasing prescription medicines with e-

prescriptions. The difficulties usually resulted from 
customers’ unawareness of the current status of their 
e-prescriptions. The My Kanta service was familiar to 
62% of the respondents and most of them (78%) had 
also used the service to view their e-prescriptions. 
The service was assessed as clear and easy to use, 
and users felt that it provided a good overall picture 
of their prescribed medications. Most respondents 
(83%) felt they had received sufficient information 
about e-prescriptions. Customers had usually been 
informed about how to purchase medicines with e-
prescriptions (86%), and they were aware of the ad-
vantages of e-prescriptions for medicine users (59%) 
and knew how to view e-prescriptions on a comput-
er (58%). Those who were dissatisfied with the level 
of information, required more information on how 
e-prescriptions are protected against misuse (47%) 
as well as knowledge about who can view their e-
prescriptions (44%). Nearly all respondents (96%) re-
ported being satisfied with e-prescriptions as a whole. 

Conclusions: According to pharmacy customers, 
the implementation of e-prescriptions has succeeded 
well, and they are satisfied with the service. Viewing 
e-prescriptions on the My Kanta service is easy and 
helpful, but the service could be made better known 
and more commonly used by customers. Those dis-
inclined or unable to use My Kanta need assistance 
from healthcare professionals in keeping up to date 
with their e-prescriptions. Whereas customers are 
mainly satisfied with information received about e-
prescriptions, there are still information needs to 
which healthcare professionals should respond. For 
example, customers would like to know more about 
data protection and data security.

Keywords: electronic prescribing, community phar-
macy services, pharmacies, patients, patient satisfac-
tion, surveys and questionnaires, Finland

Kiitokset
Kiitokset niille apteekeille, jotka mahdollistivat tutki-
muksen toteutumisen jakamalla kyselylomakkeita 
asiakkailleen. Tutkimusprojektia rahoitti Kela. Kirjoit-
taja kiittää lämpimästi Itä-Suomen yliopiston Farmasi-
an laitosta ja Lääketutkimuksen tohtoriohjelmaa väi-
töskirjatyön mahdollistamisesta yliopisto-opettajan ja 
nuoremman tutkijan tehtävissä.
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Kyselytutkimus apteekin asiakkaille sähköisestä reseptistä (e-resepti)

Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä sopivan vastausvaihtoehdon numero. Tarvittaessa kirjoittakaa 
vastaus tai mahdollinen perustelu sille varattuun tilaan. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että 
vastaatte kaikkiin kysymyksiin.

1. Arvioikaa kuinka monta kertaa olette hakenut lääkkeitä sähköisellä 
reseptillä viimeisen puolen vuoden aikana?
 1. Tämä oli ensimmäinen kerta
 2. 2–5 kertaa
 3. 6–10 kertaa
 4. Yli 10 kertaa

2. Oliko tällä asiointikerralla hakemissanne sähköisissä resepteissä ongelmia?
 1. Ei
 2. Kyllä. Millaisia? Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon, 
  mikäli ongelmia oli useammassa reseptissä.
   a. Lääkäri ei ollut lähettänyt lupaamaansa sähköistä reseptiä
   b. Sähköinen resepti oli tietämättäni vanhentunut 
   c. Sähköisellä reseptillä ei ollut enää lääkettä jäljellä, enkä ollut asiasta tietoinen
   d. Sähköisessä reseptissäni oli virhe tai siitä puuttui tietoja, joiden vuoksi  
    apteekista piti ottaa yhteys lääkäriin
   e. Jotain muuta. Mitä? 

 
 
3. Oletteko yleensä saanut lääkäriltä kirjallisen potilasohjeen teille  
määrätyistä sähköisistä resepteistä?
 1. Kyllä
 2. En, koska lääkäri ei ole antanut potilasohjetta ➜ siirtykää kysymykseen 5.
 3. En, koska en ole halunnut potilasohjetta ➜ siirtykää kysymykseen 5.
 4. En tiedä mikä on kirjallinen potilasohje ➜ siirtykää kysymykseen 5.

4. Onko potilasohjeen sisältö mielestänne selkeä?
 1. Kyllä
 2. Ei. Miksi?

5. Miten seuraatte sähköisten reseptienne tietoja? (Esim. jäljellä olevaa lääkemäärää tai  
reseptin vanhenemista). Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon.
 1. En mitenkään
 2. Omakanta -palvelusta 
 3. Kysymällä apteekista 
 4. Lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta 
 5. Potilasohjeesta
 6. Pidän itse kirjaa
 7. Jotenkin muuten. Miten?

Liite 1. 
6. Kerrottiinko Teille apteekissa paljonko tällä asiointikerralla hakemillenne 
sähköisille resepteille jäi vielä lääkettä jäljelle?
 1. Kyllä
 2. Ei

7. Oletteko uusinut sähköisiä reseptejänne apteekin kautta?
 1. Kyllä
 2. En ➜ siirtykää kysymykseen 9.

8. Miten sähköisten reseptien uusiminen apteekin kautta on onnistunut?
 1. Uusiminen on onnistunut ongelmitta
 2. Uusimisessa on ollut ongelmia. Millaisia?

9. Oletteko hakenut lääkkeitä toisen henkilön puolesta sähköisellä 
reseptillä? (Esim. lapselle, omaiselle tai puolisolle).
 1. Kyllä 
 2. En ➜ siirtykää kysymykseen 11.

10. Onko toisen henkilön sähköisten reseptiasioiden hoitaminen sujunut ongelmitta?
 1. Kyllä 
 2. Ei. Millaisia ongelmia on ollut?

11. Keneltä/mistä olette saanut tietoa sähköisestä reseptistä? 
Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon.
 1. En keneltäkään/mistään ➜ siirtykää kysymykseen 14.
 2. Hoitajalta
 3. Lääkäriltä
 4. Vastaanottovirkailijalta (terveyskeskuksessa, lääkäriasemalla, sairaalassa)
 5. Apteekista
 6. Sukulaiselta/ystävältä
 7. Tiedotusvälineistä (televisiosta, radiosta, sanomalehdistä)
 8. Internetistä
 9. Kirjallisesta esitteestä
 10. Jostain muualta. Mistä?

12. Mistä asioista olette saanut tietoa? Ympyröikää kaikki ne 
vastausvaihtoehdot, joista olette saanut tietoa.
 1. Mitkä ovat sähköisen reseptin hyödyt asiakkaalle
 2. Minne sähköiset reseptit tallennetaan
 3. Mistä ja miten voin hakea sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeeni
 4. Miten toinen henkilö voi hakea puolestani sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeeni
 5. Miten voin itse tarkistaa reseptitietoni tietokoneelta
 6. Ketkä voivat katsella sähköisten reseptieni tietoja
 7. Mihin tarkoituksiin sähköisen reseptin tietoja voidaan käyttää
 8. Miten sähköisen reseptin tiedot suojataan väärinkäytöksiltä
 9. Oikeuksistani rajoittaa sähköisten reseptitietojeni katselua
 10. Mitkä viranomaiset järjestävät sähköiseen reseptiin liittyviä palveluita
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13. Oletteko saanut mielestänne riittävästi tietoa sähköisestä reseptistä?
 1. Kyllä 
 2. En. Mistä kaipaisitte lisää tietoa?

14. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
Ympyröikää kustakin väittämästä sopivaksi katsomanne vaihtoehto. 

15. Mitä etuja Teille on ollut sähköisen reseptin käytöstä verrattuna paperiseen reseptiin?

16. Mitä ongelmia Teillä on ollut sähköisen reseptin käytössä verrattuna paperiseen reseptiin?

Omakanta-palvelu on täysi-ikäisille kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu (www.kanta.fi/omakanta),  
johon pankkitunnuksilla tai muulla varmenteella sisään kirjautumalla voi tarkastella omia 
henkilökohtaisia resepti- ja potilastietoja.

17. Onko Omakanta-palvelu Teille tuttu? 
 1. Kyllä 
 2. Ei ➜ siirtykää kysymykseen 21.

18. Oletteko käyttänyt Omakantaa sähköisten reseptitietojenne katseluun? 
 1. Kyllä
 2. En ➜ siirtykää kysymykseen 21.

19. Oletteko tulostanut Omakannasta yhteenvedon sähköisistä resepteistänne?
 1. Kyllä
 2. En

20. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ympyröikää kustakin 
väittämästä sopivaksi katsomanne vaihtoehto. 

Sähköisen reseptin 
käyttäminen on turvallista

On tärkeää, että lääkäri 
pääsee katsomaan myös 
muiden lääkäreiden minulle 
sähköisillä resepteillä 
määräämät lääkkeet

On tärkeää, että apteekin 
farmaseutti/proviisori 
pääsee näkemään 
kaikki minulle sähköisillä 
resepteillä määrätyt 
lääkkeet

Pelkään, että asiattomat 
henkilöt saattavat katsella 
tai käyttää reseptitietojani

Pelkään, että sähköisten 
reseptien tietoja käytetään 
väärin

Täysin 
samaa 
mieltä

1

1

1

1

1

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

2

2

2

2

2

Jokseenkin 
eri 
mieltä

3

3

3

3

3

Täysin 
eri 
mieltä

4

4

4

4

4

En 
osaa 
sanoa

5

5

5

5

5

Omakantaan kirjautuminen on helppoa ja 
vaivatonta

Omakannan näkymä on selkeä ja ymmärrettävä

Reseptillä jäljellä olevan lääkemäärän 
seuraaminen Omakannassa on helppoa

Reseptin vanhenemisen seuraaminen 
Omakannassa on helppoa

Omakannasta on helppo tarkistaa, onko 
reseptini uusittu

Omakannasta näen helposti, missä apteekeissa 
tai terveydenhuollon yksiköissä on katsottu 
sähköisiä reseptejäni

Omakanta antaa hyvän kokonaiskuvan minulle 
määrätyistä lääkkeistä

Omakanta toimii ilman ongelmia

Täysin 
samaa 
mieltä

1

1

1

1

1

1

1

1

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

2

2

2

2

2

2

2

2

Jokseenkin 
eri 
mieltä

3

3

3

3

3

3

3

3

Täysin 
eri 
mieltä

4

4

4

4

4

4

4

4

En 
osaa 
sanoa

5

5

5

5

5

5

5

5
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21. Kuinka tyytyväinen olette sähköiseen reseptiin kokonaisuudessaan? 
Ympyröikää sopivaksi katsomanne vaihtoehto.

En lainkaan tyytyväinen                 Hyvin tyytyväinen

1                            2                            3                            4                            5                            6  

22. Sukupuolenne? 
 1. Mies 
 2. Nainen

23. Syntymävuotenne? 

19

24. Asuinalueenne?
 1. Etelä-Suomi
 2. Lounais-Suomi
 3. Länsi- ja Sisä-Suomi
 4. Itä-Suomi
 5. Pohjois-Suomi
 6. Lappi

25. Koulutuksenne?
 1. Perusasteen tutkinto (perus-, keski- ja kansakoulu)
 2. Ammatillinen perustutkinto tai opistotutkinto
 3. Ylioppilastutkinto
 4. Alempi korkeakoulututkinto
 5. Ylempi korkeakoulututkinto

26. Onko käytössänne tällä hetkellä 
 1. Säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä (esim. verenpainelääke)
 2. Vain tilapäisesti käytettäviä reseptilääkkeitä (esim. antibioottikuuri, tarvittava kipulääke)
 3. Molempia

Tähän voitte kirjoittaa kommentteja tästä kyselystä sekä kokemuksianne sähköisestä reseptistä 
ja Omakanta-palvelusta. Tarvittaessa voitte jatkaa tekstiä esimerkiksi saatekirjeen taakse ja 
palauttaa sen kyselylomakkeen mukana.

Kiitos!
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Iäkkäillä vältettävien  
lääkkeiden käytön yhteys  
terveyspalveluiden käyttöön  
ja kustannuksiin

➔ Virva Hyttinen
Tutkijatohtori, FT
Itä-Suomen yliopisto, 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen 
laitos
virva.hyttinen@uef.fi

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Iäkkäillä vältettävillä lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden oletetut haitat ovat hyötyjä suurem-
mat. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mitkä tekijät ovat yhteydessä vältettävien lääkkeiden aloitukseen 
ja vältettävien lääkkeiden käytön aloituksen yhteyttä sairaalahoitoa vaativiin murtumiin, sairaalahoidon kus-
tannuksiin ja kuolleisuuteen.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta eri väestöpohjaisesta kohorttiaineistosta: 
1) Alzheimerin tautia sairastavat kotona asuvat henkilöt (n=70 718) ja heille tautia sairastamattomista poimi-
tut vertailuhenkilöt (n=141 436) vuosina 2005–2011 ja 2) 10 prosentin satunnaisotos kotona asuvista iäkkäistä 
(n=64 250) vuosina 2000–2013. Iäkkäillä vältettävät lääkkeet on määritelty Lääke75+-tietokannan mukaan. 
Analyysimenetelminä käytettiin Coxin suhteellisen riskitiheyden mallia, monitasoista logistista regressiota 
ja lineaarista regressiota. 

Tulokset: Vähintään yhden vältettävän lääkkeen käytön aloitti 15 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista 
ja tautia sairastamattomista henkilöistä vuosien 2005–2012 aikana (kohortti 1) ja 37,5 prosenttia kotona asu-
vista iäkkäistä vuosien 2002–2013 aikana (kohortti 2). Vältettävien lääkkeiden käytön aloitus oli vähäisempää 
Alzheimerin tautia sairastavien iäkkäiden keskuudessa verrattuna tautia sairastamattomiin henkilöihin. Väl-
tettävien lääkkeiden aloitusta selittivät potilaan ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema, suurempi sairas-
tavuus ja muiden lääkkeiden käyttö. Potilaan ominaisuuksilla oli ikäryhmittäisiä eroja vältettävien lääkkei-
den käyttöön valikoitumisessa kotona asuvilla 65–74- ja ≥75-vuotiailla iäkkäillä. Lääkäreiden välillä oli myös 
eroja vältettävien lääkkeiden määräämisessä. Erityisesti vältettävien lääkkeiden aloituskäyttöjaksoon liittyi 
suurentunut sairaalahoitoa vaativien murtumien ja kuolleisuuden riski. Vältettävien lääkkeiden käyttäjillä 
olivat suuremmat sairaalahoidon kustannukset verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät käyttäneet vältet-
täviä lääkkeitä 12 vuoden seuranta-aikana.

Johtopäätökset: Potilaaseen liittyvät tekijät selittivät eniten vältettävien lääkkeiden aloitusta, mutta myös 
vältettävien lääkkeiden määräämisessä on eroja. Vältettävien lääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut ter-
veysseurausten ja sairaalahoidon riski ja siten myös suuremmat sairaalahoidon kustannukset. Jatkossa tulisi 
tutkia, miten tieto vältettävistä lääkkeistä saadaan vietyä parhaiten käytäntöön.

Avainsanat: Iäkkäät, lääkityspoikkeama, terveysseuraukset, kustannukset, elinaika-analyysi, rekisteritutkimus

Väitöskirja perustuu seuraaviin julkaisuihin 
• Hyttinen V, Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J, Tolppanen A-M, Hartikainen S, Valtonen H: Risk factors 
for initiation of potentially inappropriate medications in community-dwelling older persons with and without 
Alzheimer’s disease. Drugs & Aging 34: 67-77, 2017
• Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen L.K, Vartiainen A-K, Valtonen H: Patient- and health care supply-related 
factors associated with initiation of potentially inappropriate medication in community-dwelling older adults. 
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 124: 74-83, 2019
• Hyttinen V, Taipale H, Tolppanen A-M, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Valtonen H: Incident use of a 
potentially inappropriate medication and hip fracture in community-dwelling older persons with Alzheimer’s 
disease. Annals of Pharmacotherapy 51: 725-734, 2017
• Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen L.K, Vartiainen A-K, Valtonen H: The Association of Potentially 
Inappropriate Medication Use on Health Outcomes and Hospital Costs in Community-Dwelling Older Persons:  
A Longitudinal 12-year Study. The European Journal of Health Economics 20: 233-243, 2019
Terveystieteiden maisteri Virva Hyttisen terveystaloustieteen oppiaineeseen kuulunut väitöskirja ”Health and 
Economic Aspects of Potentially Inappropriate Medications in Older People” (Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden 
käytön terveydelliset ja taloudelliset näkökohdat) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunnassa 7.12.2018. Vastaväittäjänä toimi dosentti Leena Forma Tampereen yliopistosta 
ja kustoksena emeritusprofessori Hannu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta.  
Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston UEF Electronic Publications -palvelussa: 
http://epublications.uef.fi/index.php
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sakin tapauksissa vältettävien lääkkeiden käyttö on 
perusteltua, kuten esimerkiksi hankalan kivun hallin-
nassa tai lyhytaikaisesti. Tärkeää olisikin, että mikäli 
vältettävien lääkkeiden käyttö on aloitettu, lääkkei-
siin liittyvät riskit tiedostetaan, käyttöä seurataan ja 
käyttöaihe tarkistetaan myöhemmin.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 
vältettävät lääkkeet lisäävät riskiä joutua sairaalahoi-
toon (Hyttinen ym. 2016). Tutkimuksia on tehty mel-
ko paljon, mutta pääasiassa Yhdysvalloissa ja Beersin 
listaa hyödyntäen (esim. Dedhiya ym. 2010, Stockl ym. 
2010). Aikaisempien tutkimusten seuranta-ajat ovat 
melko lyhyitä, ja aikaisemmat tutkimukset ovat usein 
tarkastelleet vältettävien lääkkeiden käytön esiinty-
vyyden yhteyttä päätetapahtumiin, kun taas käytön 
aloituksen yhteyttä on tarkasteltu vähän.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella väl-
tettävien lääkkeiden käytön aloituksen yhteyttä sai-
raalahoitoa vaativiin murtumiin, sairaalahoidon kus-
tannuksiin ja kuolleisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa 
tarkasteltiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä vältettä-
vien lääkkeiden aloitukseen eli käyttäjäksi valikoitu-
miseen. Vältettävät lääkkeet määriteltiin Lääke75+-
tietokannan D-luokkaan kuuluvien lääkkeiden pe-
rusteella (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2019). Aikaisempia Lääke75+-tietokantaa hyö-
dyntäviä tutkimuksia on tehty vähän, ja tässä laajuu-
dessa aihetta ei ole Suomessa ennen tutkittu. Lisäksi 
tässä tutkimuksessa pyrittiin huomioimaan vältet-
tävien lääkkeiden käyttöön liittyvä valikoituminen 
eli endogeenisuus, joka tässä tarkoittaa sitä, että väl-
tettävien lääkkeiden käyttöön vaikuttaa esimerkiksi 
henkilön terveydentila. Endogeenisuuteen liittyvän 
harhan huomioiminen on tärkeää etenkin havainnoi-
vissa tutkimusasetelmissa, koska vertailtavia ryhmiä 
ei ole satunnaistettu.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuksen aineisto pohjautuu kahteen suo-
malaista väestöä edustavaan kohorttiaineistoon 
(Taulukko 1). Kohortti 1 on Kelan erityiskorvausre-
kisteristä poimittu MEDALZ (Medication use and 
Alzheimer’s disease) -aineisto, joka sisältää kaikki Alz-
heimerin tautia sairastavat henkilöt (n=70 718) vuosi-
na 2005–2011, ja heille iän, sukupuolen ja asuinalueen 
mukaan kaltaistetut vertailuhenkilöt (n=141 436) niis-
tä, joilla ei ole Alzheimerin taudin diagnoosia (Tolp-
panen ym. 2016). Kohortti 2 on poimittu Kelan resep-
titiedostosta 10 prosentin satunnaisotannalla kotona 
asuvista iäkkäistä (≥65-vuotiaat) (n=64 250) vuonna 
2000, ja heitä on seurattu vuoteen 2013.  

Molempiin aineistoihin on poimittu tietoja useista 
kansallisista rekistereistä: henkilöiden lääkeostotie-
dot Kelan reseptitiedostosta, terveydenhuollon lai-
toshoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon tietoja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoil-
moitusjärjestelmästä (Hilmo) ja tietoja henkilön so-
sioekonomisesta asemasta ja kuolinpäivästä Tilasto-
keskuksen rekistereistä. Lisäksi Kohorttiin 1 on poi-
mittu tietoja Kelan erityiskorvausrekisteristä ja pit-
käaikaishoidon päätöksistä. Kohortin 1 aineistossa 
sairastavuutta kuvaavina muuttujina käytettiin sekä 
erityiskorvausrekisteristä että Hilmo-rekisteristä poi-
mittuja tietoja vuosilta 1972–2012. Kohortin 2 sairas-
tavuutta kuvattiin reseptitiedoston lääkeostotietojen 
perusteella. Lisäksi reseptitiedostosta poimittiin tieto 
lääkkeen määränneestä lääkäristä (lääkärin tunniste-
numero) ja sairaanhoitopiiristä. Kohorttiin 2 on myös 
poimittu tietoja kotitalouden koosta Tilastokeskuk-
sen rekistereistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vältettävien lääkkei-
den aloitusta, sairaalahoitoa vaativan murtuman (ko-
hortti 1: lonkkamurtuma; kohortti 2: mikä tahansa 
mahdollisesta kaatumisesta aiheutunut murtuma) 
ilmaantumista tai kuoleman riskiä sekä sairaalahoi-
don (mikä tahansa tulosyy) kustannuksia. Tutkimuk-
sessa käytettiin yhden/kahden vuoden puhdistusjak-
soa, mikä tarkoittaa sitä, että ne henkilöt poistettiin, 
joilla oli jo käytössä vähintään yksi iäkkäillä vältettä-
vä, Lääke75+-tietokannan D-luokkaan vuonna 2010 
kuuluva lääke, ennen seurannan alkua (kohortti 1: 
Alzheimerin taudin diagnoosipäivämäärä; kohortti 
2: 1.1.2002). Tällä varmistettiin, että seurattiin uusia 
käyttäjiä, koska nykyisten käyttäjien seuraaminen oli-
si voinut aiheuttaa harhaa, mikäli he ovat jo ”selviyty-
neet” aikaisemmasta altistuksesta (Ray 2003). Tutki-
muksen aineistosta poistettiin myös henkilöt, jotka 
olivat pitkällä sairaala-/laitosjaksolla (yli 90 päivää) 
puhdistusjakson aikana, lopussa, seurannan alus-
sa tai koko seuranta-ajan, koska aineisto ei sisältä-
nyt heidän lääkkeiden käytön tietoja kyseiseltä ajal-
ta. Aineistosta poistuivat myös puhdistusjakson ai-
kana kuolleet ja ne, joilla ei ollut lääkeostoja kysei-
sen tarkastelujakson jälkeen. Kohortin 1 aineistosta 
poistuivat myös alle 65-vuotiaat henkilöt, koska tut-
kimuksessa tarkasteltiin iäkkäillä vältettävien lääk-
keiden käyttöä.

Kohorttiin 1 pohjautuvan tutkimuksen, jossa tar-
kasteltiin vältettävien lääkkeiden käytön aloitusta, lo-
pulliseksi tutkimusjoukon kooksi muodostui 156 800 
iäkästä, joista 50 494 henkilöllä oli Alzheimerin tau-
din diagnoosi. Vältettävien lääkkeiden käytön aloi-

JOHDANTO
Iäkkäiden monilääkitys eli useamman lääkkeen sa-
manaikainen käyttö on yleistä sekä meillä Suomessa 
että maailmalla. Yleisesti monilääkitys määritellään 
vähintään viiden lääkkeen samanaikaiseksi käytök-
si ja vähintään kymmenen lääkkeen samanaikainen 
käyttö määritellään merkittäväksi monilääkityksek-
si (Jyrkkä 2011). Tuoreen Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimean julkaiseman indikaattori-
tiedon mukaan noin joka kymmenes 75 vuotta täyt-
täneistä suomalaisista on monilääkitty, eli he olivat 
ostaneet vähintään kymmentä eri lääkettä elo-mar-
raskuun aikana vuonna 2018 (Jauhonen ym. 2019). 
Monilääkitys lisää riskiä myös vältettävien lääkkei-
den käytölle (Tommelein ym. 2015), jolla tarkoitetaan 
sellaisten lääkkeiden käyttöä, joiden oletetut haitat 
ovat kliinistä hyötyä suuremmat. Näiden lääkkeiden 
tunnistamiseen on eri maissa kehitetty kriteeristö-
jä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. En-
simmäinen ja tunnetuin kriteeristö on Beersin lis-
ta, joka kehitettiin Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa 
(Beers ym. 1991). Beersin listaa on päivitetty säännöl-
lisesti, ja viimeisin päivitys on vuodelta 2019 (By the 
2019 American Geriatrics Society Beers Criteria(R) 
Update Expert Panel 2019). Muita tunnettuja kri-
teeristöjä ovat muun muassa irlantilainen STOPP/
START (O'Mahony ym. 2015) ja ranskalainen Laroche 
(Laroche ym. 2007). Edellä mainittuja kriteeristö-
jä on hyödynnetty myös kansallisesti kehitettäessä 
Lääke75+-tietokantaa, jonka tarkoituksena on tukea 
75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa ja parantaa lää-
kitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa (Jyrkkä 
ym. 2017). Lääke75+-tietokannassa iäkkäillä yleises-
ti käytetyt lääkkeet on luokiteltu neljään luokkaan, 
joista D-luokkaan kuuluvia lääkkeitä tulisi välttää 75 
vuotta täyttäneillä (Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimea 2019). Vältettäviin lääkkeisiin liit-
tyvistä riskeistä huolimatta niiden käyttö iäkkäillä on 
yleistä, vaikkakin vältettävien lääkkeiden käytön on 
havaittu vähenevän sekä kansallisesti että kansain-
välisesti (Vartiainen ym. 2017, Jauhonen ym. 2019). 
Vuonna 2018 Suomessa noin joka viidennellä 75 vuot-
ta täyttäneistä oli käytössä iäkkäillä vältettäviä lääk-
keitä Lääke75+-tietokannan mukaan (Jauhonen ym. 
2019). 

Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaan väl-
tettävien lääkkeiden käytön riskitekijöitä ovat muun 
muassa naissukupuoli, alhainen sosioekonominen 
asema ja monisairastavuus (Tommelein ym. 2015). 
Myös korkean iän on havaittu olevan riskitekijä (Gua-
raldo ym. 2011), joka voi liittyä sairastavuuden ja käy-

tössä olevien lääkkeiden lukumäärän lisääntymiseen. 
On kuitenkin myös tutkimuksia, joissa riski vältet-
tävien lääkkeiden käyttöön on havaittu olevan suu-
rempi nuoremmilla ikääntyneillä, mikä voi kuvastaa 
lääkäreiden tietoisuutta vältettäviin lääkkeisiin liit-
tyvistä lisääntyvistä riskeistä potilaan iän noustessa 
(Fialova ym. 2005). Tutkimuksia terveydenhuollon 
toimijoihin tai -järjestelmään liittyvistä riskitekijöistä 
on tehty vähemmän, mutta on havaittu, että potilasta 
hoitavien lääkäreiden lukumäärällä tai lääkärin eri-
koisalalla on yhteys vältettävien lääkkeiden käyttöön 
(Rothberg ym. 2008, Holmes ym. 2013). Geriatrian 
erikoislääkäreiden on havaittu määräävän vähem-
män vältettäviä lääkkeitä kuin esimerkiksi yleislää-
käreiden (Rothberg ym. 2008). Riskit voivat lisääntyä, 
mikäli potilaalla on useita hoitavia lääkäreitä, jotka 
eivät kommunikoi keskenään (Pohontsch ym. 2017). 

Terveystaloustieteessä terveydenhuollon toimijoi-
den, kuten lääkäreiden, on perinteisesti nähty toi-
mivan rationaalisesti ja niin sanottuna potilaan täy-
dellisenä agenttina, joka maksimoi potilaan hyötyä. 
Tämä on seurausta epätasaisesti jakautuneesta infor-
maatiosta lääkärin ja potilaan välillä, eli lääkäri tietää 
lähes poikkeuksetta aina enemmän tarjolla olevista 
hoitovaihtoehdoista. Teoriassa vältettäviä lääkkeitä 
ei tulisi olla iäkkäillä käytössä, mikäli lääkäri tietää 
niihin liittyvän enemmän potentiaalisia riskejä kuin 
hyötyjä. Kirjallisuudessa lääkkeisiin liittyvät tapah-
tumat, jotka voivat aiheuttaa haittaa potilaalle, näh-
dään lääkityspoikkeamina (Ferner ja Aronson 2006). 
Lääkityspoikkeamat ovat inhimillisiä ja aiheutuvat 
usein vahingon tai tiedonpuutteen seurauksena. Lää-
käri ei esimerkiksi tiedä vältettävän lääkkeen olevan 
riskilääke iäkkäälle. Aikaisempien tutkimusten mu-
kaan lääkärit tietävät pääasiassa hyvin vältettäviin 
lääkkeisiin liittyvistä riskeistä, mutta kriteeristöjen 
hyödyntäminen käytännön potilastyössä voi olla osit-
tain ongelmallista (Cullinan ym. 2014a, Cullinan ym. 
2014b). Suurimpana haasteena järkevän lääkehoidon 
toteutumiselle lääkärit kokevat iäkkäiden monilääki-
tyksen (Ramaswamy ym. 2011). 

Terveyspalveluiden käyttöön ovat yhteydessä 
myös monet potilaaseen liittyvät tekijät. Potilas it-
se ei välttämättä ole huolissaan lääkkeisiin liittyvis-
tä riskeistä, tai on huolissaan siitä, mitä jonkin lääk-
keen lopettamisesta voi aiheutua (Reeve ym. 2013). 
On myös huomioitava, että 75 vuotta täyttäneet ovat 
hyvin heterogeeninen ryhmä, jolloin samassa iässä 
olevilla voi olla hyvin erilainen terveys ja toimintaky-
ky. Lääkärin tuleekin aina punnita vältettäviin lääk-
keisiin liittyvät riskit ja hyödyt tapauskohtaisesti. Jois-
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tuksen yhteyttä lonkkamurtumiin tarkasteltiin vain 
Alzheimerin tautia sairastavilla iäkkäillä, joita oli lo-
pullisessa tutkimusjoukossa 47 850 henkilöä. Kohort-
tiin 2 pohjautuvan tutkimuksen, jossa tarkasteltiin 
vältettävien lääkkeiden käytön aloitusta, lopullisek-
si tutkimusjoukon kooksi muodostui 28 541 kotona 
asuvaa iäkästä. Vältettävien lääkkeiden käytön aloi-
tuksen yhteyttä sairaalahoitoa vaativiin murtumiin, 
kuolleisuuteen ja sairaalahoidon kustannuksiin tar-
kasteltiin kohortti 2 -aineistossa kaltaistetussa tutki-
musjoukossa, jonka lopulliseksi kooksi muodostui 20 
666 iäkästä henkilöä. Kaltaistamiseen käytettiin pro-
pensititeetti- eli alttiuspistemäärän menetelmää, jolla 
aineistosta etsittiin vältettäviä lääkkeitä käyttäneille 
henkilöille mahdollisimman samankaltainen vertai-
luhenkilö (liittyen ennen altistusta oleviin tekijöihin), 
niistä henkilöistä, jotka eivät käyttäneet vältettäviä 
lääkkeitä koko seurannan aikana. 

Vältettävien lääkkeiden aloitus mallinnettiin diko-
tomisena eli kaksiluokkaisena muuttujana. Kohortin 
2 analyyseissä, joissa tarkasteltiin vältettävien lääk-
keiden käytön aloituksen yhteyttä sairaalahoitoa 
vaativiin murtumiin tai kuolleisuuteen, vältettävien 
lääkkeiden käyttöä mallinnettiin myös kaksiluok-
kaisena muuttujana, mutta mallinnuksessa otettiin 
huomioon altistumisaika. Altistumisajaksi määritel-
tiin 1, 3 tai 6 kuukautta, mutta todellinen altistumis-
aika vaihteli henkilöiden välillä, koska päällekkäiset 
lääkeostot altistumisajan sisällä otettiin huomioon 
ja siten esimerkiksi kuukauden altistumisaika las-
kettiin viimeisimmästä päällekkäisestä lääkeostosta. 
Kohorttiin 1 pohjautuvissa tutkimuksissa altistumis-
ajan ja vältettävien lääkkeiden käytön keston määrit-
tämiseen käytettiin Prescriptions to Drug Use Peri-
ods (PRE2DUP) -menetelmää, joka huomioi henkilön 
yksilöllisen lääkeostokäyttäytymisen arvioimalla an-
nostusta, lääkeostojen säännöllisyyttä sekä ottamalla 
huomioon sairaala- ja laitoshoitojaksot (Tanskanen 
ym. 2015, Taipale ym. 2016). Analyyseissa tarkasteltiin 
erikseen vältettävien lääkkeiden käytön aloituskäyt-
töjaksoa ja kaikkia käyttöjaksoja. Aloituskäyttöjak-
solla tarkoitettiin henkilön ensimmäistä vältettävän 
lääkkeen yhtäjaksoista käyttöä.

Analyysimenetelmänä käytettiin elinaika-analyy-
siä, joka toteutettiin Coxin suhteellisen riskitiheyden 
mallilla eli Coxin regressiolla (Cox 1972). Mallissa tut-
kimushenkilöiden selviytyminen oli oikealta sensu-
roitu, mikä tarkoittaa sitä, että seuranta-aika päättyi 
tutkimuksen päättymiseen tai sen jälkeen, kun tar-
kasteltava tapahtuma (vältettävien lääkkeiden aloi-
tus, sairaalahoitoa vaativan murtuman ilmaantumi-

nen tai kuolema) toteutui. Seuranta päättyi kaikissa 
analyyseissä myös, mikäli henkilö joutui yli 90 päi-
vää kestäneeseen sairaala-/laitoshoitoon tai henkilön 
kuolemaan. Potilaaseen liittyvien tekijöiden lisäksi 
tutkittiin, onko vältettäviä lääkkeitä määränneiden 
lääkäreiden välillä eroja kohortin 2 -aineistossa. Tut-
kimusmenetelmänä käytettiin monitasoista logistis-
ta regressiota, jolla mallinnettiin lääkäritason eli väl-
tettävän lääkkeen määränneen lääkärin vaikutusta 
vältettävien lääkkeiden käytön aloitukseen seuran-
nan alussa ja lopussa. Lääkäritason vaikutusta mitat-
tiin sisäkorrelaatiokertoimella (intraclass correlation, 
ICC), joka mittasi vältettäviä lääkkeitä määränneiden 
lääkäreiden osuutta vältettävien lääkkeiden käytön 
kokonaisvaihtelusta (Xing 2016, s. 351). Vältettävien 
lääkkeiden käytön yhteyttä sairaalahoidon kustan-
nuksiin analysoitiin lineaarisella regressiolla. Kus-
tannukset määriteltiin THL:n julkaiseman raportin 
terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannuksista 
Suomessa vuonna 2011 mukaan (Kapiainen ym. 2014).

Tutkimuksen analyysit vakioitiin iällä, sukupuo-
lella, sosioekonomisella asemalla, sairastavuudella ja 
lääkkeiden käytöllä. Henkilön sosioekonomista ase-
maa kuvaamaan käytettiin kohortti 1 -aineistossa 
henkilön korkeinta ammattiasemaa keski-iässä, kun 
taas kohortti 2 -aineistoon pohjautuvissa tutkimuk-
sissa käytettiin kotitalouden käytettävissä olevia ek-
vivalentteja tuloja. Lisäksi kohortin 2 tutkimuksis-
sa otettiin huomioon myös se, asuuko henkilö yk-
sin vai ei. 

Kaikki analyysit tehtiin STATA-tilasto-ohjelmalla 
(versiot IC 13.1 ja IC 14.1, StataCorp, College Station, 
TX, USA). Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidet-
tiin p-arvoa <0,05.

TULOKSET
Vältettävien lääkkeiden aloitus ja 
aloitukseen liittyvät tekijät
Vähintään yhden vältettävän lääkkeen käytön aloitti 
15 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavien ja sairas-
tamattomien joukosta (kohortti 1) vuosien 2005–2012 
aikana. Aloitus oli vähäisempää Alzheimerin tautia 
sairastavien iäkkäiden keskuudessa verrattuna tau-
tia sairastamattomiin henkilöihin (16,4 vs. 12,2 %). 
Vältettävien lääkkeiden käytön kesto oli kuitenkin 
pidempi Alzheimerin tautia sairastavien joukossa 
verrattuna tautia sairastamattomiin (203 päivää vs. 
166 päivää, p<0,001). Vältettävien lääkkeiden käytön 
aloitti kotona asuvista iäkkäistä (kohortti 2) 37,5 pro-
senttia vuosien 2002–2013 aikana. Kotona asuvilla 
iäkkäillä eri vältettäviä lääkkeitä oli keskimäärin 1,1 

Kohortti
1

2

Puhdistus-
jakso
12 kuukautta

24 kuukautta

Tarkastelu-
jakso
2005–2012

2002–2013

Vuodet 2002 
ja 2013

2002–2013

N

156800

47850

28541

20666

Analyysi-
menetelmä
Coxin suhteel-
lisen riskitihey-
den malli

Coxin suhteel-
lisen riskitihey-
den malli

Coxin suhteel-
lisen riskitihey-
den malli

Monitasoinen 
logistinen reg-
ressio

Coxin suhteel-
lisen riskitihey-
den malli

Lineaarinen 
regressio (kiin-
teiden vaiku-
tusten malli)

Käytetyt rekisterit

Selitettävät  
muuttujat
Kelan reseptitie-
dosto: Vältettävien 
lääkkeiden aloitus 
(kyllä/ei)

THL:n Hilmo-rekis-
teri: Lonkkamurtu-
ma (ICD-10: S72.0, 
S72.1, S72.2) (kyl-
lä/ei)

Kelan reseptitie-
dosto: Vältettävien 
lääkkeiden aloitus 
(kyllä/ei)

Eri vältettävien 
lääkkeiden aloitus 
(kyllä/ei)

THL:n Hilmo-rekis-
teri: Sairaalahoitoa 
vaativa murtuma 
(ICD-10: S22, S32, 
S42, S52, S62, 
S72, S82) (kyllä/ei)

Tilastokeskuksen 
kuolemansyyre-
kisteri: Kuolema 
(kyllä/ei)

THL:n Hilmo-rekis-
teri: Sairaalahoi-
don kustannukset

Selittävät muuttujat

Kelan reseptitiedosto: 
Ikä, sukupuoli, lääkkei-
den käyttö (opioidit, 
psyykenlääkkeet), sai-
raanhoitopiiri (asuin-
kunta)

Kelan erityiskorvausre-
kisteri: Astma tai keuh-
koahtaumatauti, diabe-
tes, nivelreuma, epilep-
sia, syövän historia 

THL:n Hilmo-rekisteri:  
Aivohalvaus, masennus, 
kaksisuuntainen mie-
lialahäiriö, skitsofrenia 
tai muut psykiatriset sai-
raudet, päihteiden vää-
rinkäyttö

Tilastokeskuksen rekis-
teri: sosioekonominen 
asema

Kelan reseptitiedosto: 
Ikä, sukupuoli, lääkkei-
den käyttö (diabetes-
lääkkeet, psyykenlääk-
keet, dementialääkkeet, 
sydän- ja verisuonilääk-
keet, merkittävä moni-
lääkitys (vähintään 10 eri 
lääkeaineen vuosittai-
nen käyttö), sairaanhoi-
topiiri (asuinkunta))

Tilastokeskuksen rekis-
teri: Kotitalouden käy-
tettävissä olevat ekviva-
lentit tulot, kotitalouden 
koko

Kelan erityis-
korvausrekis-
teri: sydän- ja 
verisuonisai-
raudet

THL:n Hilmo-
rekisteri: Lonk-
kamurtumien 
historia

Kelan resep-
titiedosto: 
Tulehduski-
pulääkkeet, 
verenpai-
nelääkkeet, 
difosfaatit

THL:n Hilmo-
rekisteri: Mui-
den murtumi-
en historia

Kelan resepti-
tiedosto: Lää-
käri (lääkärin 
tunnistenu-
mero)

Kelan resepti-
tiedosto: Opi-
oidit, tulehdus-
kipulääkkeet

Tilastokeskuk-
sen kuoleman-
syyrekisteri: 
Kuolinpäivä

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Hilmo, hoitoilmoitusjärjestelmä; ICD, International Classification of Diseases -tautiluokitus

Taulukko 1. Kohorttiaineistojen ja tutkimusten kuvaukset.
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Taulukko 2. Yleisimmin käytetyt vältettävät lääkkeet. 

Kohortti 1

ATC-luokka

A03FA01
G04BD08
M03BX02
N05BA01
M03BC51
G04BD07
G04BD04
C07AA05
G04BD09
G04BD11

Lääkeaine

Metoklopramidi
Solifenasiini
Titsanidiini
Diatsepaami
Orfenadriini, yhdistelmävalm.
Tolterodiini
Oksibutyniini
Propranololi
Trospiumkloridi
Fesoterodiini

ATC-luokka

M03BX02
A03FA01
M03BC51
G04BD08
C07AA05
M03BC01
N05BA01
C02AC05
N06AA09
G04BD04

Lääkeaine

Titsanidiini
Metoklopramidi
Orfenadriini, yhdistelmävalm.
Solifenasiini
Propranololi
Orfenadriini
Diatsepaami
Moksonidiini
Amitriptyliini
Oksibutyniini

n (%)

794 (12,9)
616 (10,0)
593 (9,6)
383 (6,2)
344 (5,6)
330 (5,4)
262 (4,2)
221 (3,6)
204 (3,3)
196 (3,2)

n (%)

2892 (16,6)
2196 (12,6)
1751 (10,1)
1491 (8,6)
824 (4,7)
757 (4,3)
698 (4,0)
676 (3,9)
621 (3,6)
549 (3,2)

Alzheimerin tautia sairastavat (N=6 165) Vertailuhenkilöt1 (N=17 409)

1Ei Alzheimerin taudin diagnoosia

Kohortti 2

ATC-luokka

M03BX02
A03FA01
R05DA20
M03BC51
G04BD07
G04BD08
C02AC05
C07AA05
N05BA01
M03BC01

Lääkeaine

Titsanidiini
Metoklopramidi 
Oopiumijohdokset
Orfenadriini, yhdistelmävalm.
Tolterodiini
Solifenasiini
Moksonidiini
Propranololi
Diatsepaami
Orfenadriini

ATC-luokka

M03BX02
A03FA01
G04BD07
R05DA20
G04BD04
N05BA01
M03BC51
J01XE01
C02AC05
R03DA04

Lääkeaine

Titsanidiini
Metoklopramidi
Tolterodiini
Oopiumijohdokset
Oksibutyniini
Diatsepaami
Orfenadriini, yhdistelmävalm.
Nitrofurantoiini
Moksonidiini
Teofylliini

n (%)

1119 (17,5)
635 (9,9)
487 (7,6)
378 (5,9)
375 (5,9)
283 (4,4)
242 (3,8)
221 (3,5)
211 (3,3)
204 (3,2)

n (%)

411 (9,6)
380 (8,8)
376 (8,8)
353 (8,2)
190 (4,4)
185 (4,3)
184 (4,3)
157 (3,7)
142 (3,3)
117 (2,7)

Kotona asuvat iäkkäät 65–74-vuotiaat (N=6 380) ≥75-vuotiaat (N=4 236)

vuodessa ja 2,8 koko 12 vuoden seuranta-aikana. 17 
prosenttia kotona asuvista iäkkäistä oli kuitenkin os-
tanut vähintään viittä eri vältettävää lääkettä. Ylei-
simmin käytettyjä vältettäviä lääkkeitä olivat muun 
muassa lihasrelaksantti titsanidiini, pahoinvointilää-
ke metoklopramidi ja virtsankarkailua hillitsevä soli-
fenasiini (Taulukko 2).

Vältettävien lääkkeiden käytön aloitus oli yleisem-
pää alle 75-vuotiailla. Alzheimerin tautia sairastavi-
en joukossa vältettävien lääkkeiden käytön aloitus 
oli yleisempää miehillä, kun taas Alzheimerin tau-
tia sairastamattomien joukossa naisilla. Oletetusti, 
suurempi sairastavuus ja muiden lääkkeiden, kuten 
psyykenlääkkeiden, käyttö lisäsivät vältettävien lääk-
keiden käytön aloituksen riskiä. Kohortti 2 -aineiston 
perusteella vältettävien lääkkeiden aloituksen ja po-
tilaan sukupuolen tai sosioekonomisen aseman vä-
liseen yhteyteen liittyi ikäryhmittäisiä eroja kotona 
asuvilla iäkkäillä (Taulukko 3). Alle 75-vuotiailla nais-
sukupuoli oli yhteydessä vältettävien lääkkeiden aloi-
tukseen, mutta yli 75-vuotiailla sukupuolella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Alle 75-vuotiailla 
vältettävien lääkkeiden aloituksen riski kasvoi kotita-
louden käytettävissä olevien tulojen myötä, kun taas 
yli 75-vuotiailla suurin riski vältettävien lääkkeiden 
käytön aloitukseen oli toiseksi alimmassa tuloluokas-
sa ja ylin tuloluokka ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksessa havaittiin, että potilaaseen liittyvi-
en tekijöiden lisäksi vältettävien lääkkeiden käyttöön 
olivat yhteydessä lääkäreiden välillä olevat erot väl-
tettävien lääkkeiden määräämisessä. Kohortti 2 -ai-
neiston perusteella seurannan alussa vuonna 2002 
vältettäviä lääkkeitä määränneet lääkärit selittivät 16 
prosenttia vältettävien lääkkeiden käytön aloituksen 
kokonaisvaihtelusta alle 75-vuotiailla ja 11 prosenttia 
yli 75-vuotiailla kotona asuvilla iäkkäillä. Seurannan 
lopussa vuonna 2013 lääkäreihin liittyvä kokonais-
vaihtelun osuus laski 2 prosenttiyksikköä, mutta on 
huomioitava, että myös potilasjoukko oli tuolloin va-
likoituneempi sisältäen elossa olevat ja vain ne, jotka 
eivät olleet siirtyneet laitoshoitoon.

Taulukko 3. Vältettävien lääkkeiden aloitukseen liittyvät tekijät ikäryhmittäin kotona asuvilla iäkkäillä 
(kohortti 2) (muokattu: Hyttinen ym. 2019).

Sukupuoli
Mies
Nainen

Kotitalouden käytettävissä 
olevat tulot²
 <9,999 €
 10,000–19,999 €
 20,000–29,999 €
 >30,000 €

Lääkkeiden käyttö³
 Diabeteslääkkeet
 Psyykenlääkkeet
 Sydän- ja verisuonilääkkeet
 Muistisairauslääkkeet
 Merkittävä monilääkitys³

Yksin asuminen²

Sairaanhoitopiiri1,4

Vältettävien lääkkeiden 
aloitusten määrä

65–74-vuotiaat¹ henkilöt
(N=15 080)

≥75-vuotiaat¹ henkilöt
(N=13 064)

HR

1,00 
1,12

1,00 
1,08
1,18
1,25

1,05
1,38
1,04
0,68
1,66

0,95

6380

95 % LV

(referenssi)
(1,06–1,18)

(referenssi)
(1,01–1,15)
(1,06–1,30)
(1,09–1,43)

(0,95–1,15)
(1,29–1,47)
(0,98–1,09)
(0,42–1,09)
(1,52–1,80)

(0,89–1,01)

p-arvo

<0,001

0,025
0,002
0,001

0,359
<0,001
0,194
0,107
<0,001

0,075

0,009

HR

1,00 
1,04

1,00
1,14
1,15
1,10

1,11
1,21
0,97
0,95
1,55

0,97

4236

95 % LV

(referenssi)
(0,97–1,12)

(referenssi)
(1,06–1,22)
(1,01–1,31)
(0,91–1,32)

(0,99–1,24)
(1,13–1,29)
(0,90–1,04)
(0,71–1,27)
(1,43–1,69)

(0,91–1,04)

p-arvo

0,245

<0,001
0,037
0,326

0,066
<0,001
0,377
0,734
<0,001

0,397

0,007

HR, riskitiheyssuhde (hazard ratio); LV, luottamusväli
¹Seurannan alussa (1.1.2002)
²Vuonna 2000
³Puhdistusjakson aikana (vuodet 2000–2001)
⁴Sisältää 20 sairaanhoitopiirin aluetta
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Vältettävien lääkkeiden aloituksen yhteys 
sairaalahoitoa vaativiin murtumiin, 
kuolleisuuteen ja kustannuksiin
Vältettävien lääkkeiden käyttö oli yhteydessä hieman 
suurentuneeseen sairaalahoitoa vaativien murtumi-
en riskiin (1 kk:n altistuminen: suhteellinen riskiti-
heys (hazard ratio, HR) 1,20, 95 % luottamusväli (LV) 
1,01–1,44, p=0,039)) kotona asuvilla iäkkäillä (kohortti 
2) (Taulukko 4). Alzheimerin tautia sairastavilla (ko-
hortti 1) vältettävien lääkkeiden aloitus oli yhteydessä 
lonkkamurtuman riskiin vain ensimmäisen käyttö-
jakson aikana (HR 1,31, 95 % LV 1,06–1,63, p=0,014). 
Myös kotona asuvilla iäkkäillä murtuman riski oli 
suurimmillaan, kun tarkasteltiin vältettävien lääkkei-
den aloituskäyttöjaksoa (1 kk:n altistuminen: HR 1,61, 
95 % LV 1,11–2,33, p=0,013). Tutkimuksessa havaittiin 
myös suurentunut kuolleisuuden riski, joka liittyi eri-
tyisesti vältettävien lääkkeiden aloitukseen (6 kk:n 
altistuminen: HR 2,22, 95 % LV 2,06–2,39, p<0,001). 

Vältettävien lääkkeiden käyttäjillä olivat 15 pro-
senttia suuremmat sairaalahoidon kustannukset 
verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät käyttäneet 
vältettäviä lääkkeitä 12 vuoden seuranta-aikana. Kes-
kimääräiset vakioimattomat kustannukset olivat 60 
114 euroa vältettävien lääkkeiden käyttäjillä ja 52 435 
euroa niillä, jotka eivät käyttäneet vältettäviä lääk-
keitä (p<0,001). 

POHDINTA
Tämän tutkimuksen mukaan vältettävien lääkkei-
den käytön aloitus on yleistä iäkkäillä, mutta tuoreen 
tiedon mukaan käyttö on vähentynyt viime vuosina 
(Jauhonen ym. 2019). Tässä tutkimuksessa havaittiin, 
että Alzheimerin tautia sairastavilla iäkkäillä vältettä-
vien lääkkeiden käytön aloitus tapahtui harvemmin 
kuin tautia sairastamattomilla iäkkäillä. Tulos on yh-
teneväinen aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, 
jota voi selittää se, että lääkärit ovat varovaisempia 
vältettäviin lääkkeisiin liittyvien riskien suhteen eri-
tyisen haurailla iäkkäillä (Johnell 2015). Vältettävien 
lääkkeiden aloituksen riskiä lisäsivät kuitenkin useat 
sairaudet ja muiden lääkkeiden käyttö etenkin Alz-
heimerin tautia sairastamattomilla iäkkäillä. Lääkärit 
ovatkin kokeneet, että monilääkitys on yksi suurim-
mista haasteista järkevän lääkehoidon toteutumiselle 
iäkkäillä (Ramaswamy ym. 2011), mitä osittain selittää 
lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan monimutkais-
tuminen (Clyne ym. 2016). 

Vältettävien lääkkeiden käytön aloitus oli yleisem-
pää alle 75-vuotiailla iäkkäillä ja naisilla. Aikaisemmat 
tutkimukset ovat pääasiassa havainneet, että vältet-

tävien lääkkeiden käyttö on yleisempää vanhemmilla 
iäkkäillä (Tommelein ym. 2015). Tulosta voi pääosin 
selittää tutkimusasetelmien eroavaisuus, koska täs-
sä tutkimuksessa tarkasteltiin vältettävien lääkkei-
den käytön aloitukseen liittyviä tekijöitä, kun taas 
useat aikaisemmat tutkimukset ovat tutkineet käy-
tön yleisyyteen liittyviä tekijöitä. Naisten yleisempää 
vältettävien lääkkeiden käytön aloitusta selittää to-
dennäköisesti se, että naiset käyttävät lääkkeitä ylei-
sesti enemmän, ja he käyttävät myös terveydenhuol-
lon palveluita miehiä useammin (Suominen-Taipale 
ym. 2006, Manteuffel ym. 2014). Alzheimerin tautia 
sairastavilla tulos oli päinvastainen, eli miehet aloit-
tivat vältettävien lääkkeiden käytön useammin kuin 
naiset, mutta tätä todennäköisesti selittää osaltaan 
erilaiset virtsankarkailun hoitokäytännöt, koska ai-
neiston perusteella miehet käyttivät naisia useammin 
virtsankarkailuun tarkoitettuja lääkkeitä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa alhaisen sosioeko-
nomisen aseman on havaittu olevan yhteydessä väl-
tettävien lääkkeiden käyttöön (Tommelein ym. 2015, 
Miller ym. 2016). Tässä tutkimuksessa sosioekono-
miseen asemaan liittyi ikäryhmittäisiä eroja. Alle 
75-vuotiailla vältettävien lääkkeiden käytön aloitus 
oli todennäköisempää ylimmässä tuloluokassa, mi-
tä voi selittää parempi pääsy terveydenhuollon pal-
veluiden piiriin.

Vältettävien lääkkeiden käytön on havaittu olevan 
yhteydessä suurempaan sairaalaan joutumisen riskiin 
ja siten suurentuneisiin kustannuksiin (Hyttinen ym. 
2016). Tämän tutkimuksen perusteella etenkin väl-
tettävien lääkkeiden aloituskäyttöjakso oli yhteydessä 
lonkkamurtuman tai muiden sairaalahoitoa vaativien 
murtumien riskiin. Lisäksi havaittiin yhteys suuren-
tuneeseen kuolleisuuden riskiin erityisesti vältettävi-
en lääkkeiden aloitukseen liittyen. Vältettävien lääk-
keiden käyttäjillä olivat myös suuremmat sairaala-
hoidon kustannukset verrattuna vältettäviä lääkkeitä 
käyttämättömiin henkilöihin. Tässä tutkimuksessa 
pyrittiin ottamaan huomioon myös mahdollinen väl-
tettävien lääkkeiden käyttöön liittyvä valikoitumis-
harha. On kuitenkin huomioitava, että analyyseissä 
voitiin ottaa huomioon vain rekisteriaineistosta ha-
vaitut tekijät, kuten sairastavuus, kun taas havaitse-
mattomia tekijöitä (esimerkiksi elintavat, henkilön 
paino) ei voitu ottaa huomioon.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että tietoisuutta 
vältettäviin lääkkeisiin liittyvistä riskeistä tulee edel-
leen lisätä. Lääkäreiden välillä havaittiin eroja vältet-
tävien lääkkeiden määräämisessä, mutta tällä tutki-
muksella eroja ei voitu selittää. Jatkossa tulee tutkia, 

Taulukko 4. Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käytön yhteys sairaalahoitoa vaativien murtumien ja 
kuolleisuuden riskiin.

Kohortti 1 (N=47 850)

Alzheimerin tautia 
sairastavat 

Lonkkamurtumat

Kohortti 2 (N=20 666)

Kotona asuvat iäkkäät  

Sairaalahoitoa vaativat 
murtumat1    

Ei vältettäviä lääkkeitä

Vältettävien lääkkeiden 
käyttäjät

Murtumien lukumäärä

Murtumien lukumäärä 
vältettävien lääkkeiden 
käytön aikana

Ei vältettäviä lääkkeitä

Vältettävien lääkkeiden 
käyttäjät

Murtumien lukumäärä

Murtumien lukumäärä 
vältettävien lääkkeiden 
käytön aikana

Vältettävien lääkkeiden käytön aloitusjakso³

HRa

1,00

1,31

2623

86

1,00

1,21

2846

103

95 % LV

(referenssi)

(1,06–1,63)

(referenssi)

(1,00–1,48)

p-arvo

0,014

0,056

Kaikki vältettävien lääkkeiden käyttöjaksot

HRb,c

1,00

1,61

2351

28

1,00

1,20

3715

128

95 % LV

(referenssi)

(1,11–2,33)

(referenssi)

(1,01–1,44)

p-arvo

0,013

0,039

Ei vältettäviä lääkkeitä

Vältettävien lääkkeiden 
käyttäjät

Kuolemien lukumäärä

Kuolemien lukumäärä 
vältettävien lääkkeiden 
käytön aikana

Ei vältettäviä lääkkeitä

Vältettävien lääkkeiden 
käyttäjät

Kuolemien lukumäärä

Kuolemien lukumäärä 
vältettävien lääkkeiden 
käytön aikana

Vältettävien lääkkeiden käytön aloitusjakso³

HRb,c 

1,00

2,22

5066

833

1,00

1,81

8033

1365

95 % LV

(referenssi)

(2,06–2,39)

(referenssi)

(1,71–1,92)

p-arvo

<0,001

<0,001

Kaikki vältettävien lääkkeiden käyttöjaksot

 Kuolleisuus2

HR, riskitiheyssuhde (hazard ratio); LV, luottamusväli 
¹1 kuukauden vältettävien lääkkeiden käytön altistumisjakso; 
²6 kuukauden vältettävien lääkkeiden käytön altistumisjakso; 
³Ensimmäinen vältettävän lääkkeen yhtäjaksoinen käyttö
aVakioitu muuttujilla: ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema (keski-iässä), astma tai keuhkoahtaumatauti, diabetes, nivelreuma, epilepsia, 
aikaisempi aivohalvaus, syöpä, aikaisemmat murtumat (pois lukien lonkkamurtuma), psykiatristen sairauksien historia, päihteiden 
väärinkäytön historia ja muiden lääkkeiden käyttö (difosfaatit, opioidit, psyykenlääkkeet, verenpainelääkkeet, tulehduskipulääkkeet)
bVakioitu muuttujilla: ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema (kotitalouden tulot), yksinasuminen, lääkkeiden käyttö (diabeteslääkkeet, 
psyykenlääkkeet, sydän- ja verisuonilääkkeet, opioidit ja tulehduskipulääkkeet ja merkittävä monilääkitys)
cKaltaistettu propensititeettipistemäärän menetelmällä
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SUMMARY

The association of potentially inap-
propriate medication use on health 
care service use and costs

➔ Virva Hyttinen
Post doc researcher, PhD (Health econ.)
University of Eastern Finland.
Department of Health and Social Management

M.Sc. (Health econ.) Virva Hyttinen’s Doctoral 
Thesis ”Health and Economic Aspects of Potentially 
Inappropriate Medications in Older People” was 
inspected in the University of Eastern Finland, 
Faculty of Social Sciences and Business Studies, 
Department of Health and Social Management 
(health economics) in 7.12.2018. Docent Leena 
Forma from the University of Tampere acted as the 
opponent and emeritus professor Hannu Valtonen 
the University of Eastern Finland acted as custodian.  
The Doctoral Thesis can be found from University 
of Eastern Finland UEF Electronic Publications 
-database: http://epublications.uef.fi/index.php

Background: The aim of this study was to find out 
the factors associated with potentially inappropri-
ate medication (PIM) use in older persons, and how 
PIM initiation was associated with health care use, 
costs and mortality.
Methods: The data used are based on two cohort 
data: 1) community-dwelling persons with Alzhei-
mer’s disease (AD) (n=70718) and their comparison 
persons without AD (n=141436) in 2005–2011 and 2) 
a 10% random sample of general community-dwell-
ing older population (n=64250) in 2000–2013. PIMs 
were defined by the Meds75+ database. Cox regres-
sion, multilevel mixed-effects logistic regression and 
linear regression were used. 
Results: Among AD- and non-AD-groups (cohort 1), 
15% of the study population initiated PIMs during 
2005–2012. Persons with AD initiated PIMs less fre-
quently than those without AD. 37.5% of the com-
munity-dwelling older population (cohort 2) initiat-
ed PIMs during the years 2002–2013. Patient’s age, 
gender, socioeconomic status, morbidity and other 
medication use were explained the PIM initiation. 
There were age-related differences in the factors as-

sociated with PIM initiation in older community-
dwelling persons. Differences in prescribing PIMs 
were also found between physicians. Especially the 
first PIM use period was associated with an increased 
risk of fracture-specific hospitalizations and mortal-
ity. PIM-users had higher hospital costs compared to 
non-users during the 12-year follow-up.
Conclusions: PIM initiation was mainly explained 
by patient-related variables, but there were also dif-
ferences in PIM prescribing between physicians. PIM 
use was associated with an increased risk of negative 
health outcomes and greater risk of hospitalization, 
and thus higher costs. In future, the best strategies 
to implement information on PIMs to clinical prac-
tice should be studied.

Key words: Older people, Medication error, 
Health outcomes, Economic outcomes, 
Survival analysis, Register-based studies

SIDONNAISUUDET
Ei sidonnaisuuksia.

mistä erot vältettävien lääkkeiden määräämisessä 
johtuvat. Lisäksi on tärkeää tutkia, miten tieto iäk-
käiden järkevästä lääkehoidosta saataisiin parhaiten 
vietyä käytäntöön. Tällä hetkellä Lääke75+-tietokanta 
on jo integroituna lääkäreiden käyttämään Duodeci-
min lääketietokantaan Vanhus ja lääke -osioon (Jyrk-
kä 2019) ja tietokanta on maksutta kaikkien käytet-
tävissä Fimean verkkosivuilla.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Vältettävien lääkkeiden käytön aloitusta selittivät 
pääasiassa potilaaseen liittyvät tekijät, kuten alle 75 
vuoden ikä, naissukupuoli ja sairastavuus ja muiden 
lääkkeiden käyttö. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, 
että vältettävien lääkkeiden määräämisessä on eroja 
lääkäreiden välillä. Tutkimuksen mukaan erityises-
ti vältettävien lääkkeiden käytön aloitusjakso oli yh-
teydessä sairaalahoitoa vaativien murtumien riskiin 
ja kuolleisuuteen. Vältettävien lääkkeiden käyttäjil-
lä olivat suuremmat sairaalahoidon kustannukset 12 
vuoden seuranta-aikana verrattuna niihin iäkkäisiin, 
jotka eivät käyttäneet vältettäviä lääkkeitä.
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