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Kun autoimmuunitaudeissa hoi-
detaan kroonista tulehdusta, on 
totunnainen immunomoduloiva 
lääkehoito ensisijainen, ja monis-
sa sairauksissa on näillä lääkkeillä 
ja niiden yhdistelmillä saavutettu 
erinomaisia tuloksia. Jos totunnai-
set lääkkeet eivät ole tehonneet 
tai sopineet, voidaan biologisilla 
lääkkeillä parhaimmillaan saavut-
taa vaikean ja jatkuvasti aktiivisen 
taudin remissio. Biologiset lääkkeet 
tehoavat kuitenkin vain osalle po-
tilaista ja usein lyhytaikaisesti, niillä 
voi olla vakavia haittavaikutuksia, 
ne ovat erittäin kalliita ja osoitus 
niiden kustannusvaikuttavuudesta 
on puutteellinen. Autoimmuuni-
tautien lääkehoidon kustannusten 
jatkuva kasvu vaikeuttaa väistä-
mättä uusien lääkkeiden käyttöön-
ottoa. Biosimilaarit alentanevat 
lääkekustannuksia lähivuosina. 

Autoimmuunitaudit ovat vii-
meisten vuosikymmenien 
aikana selvästi yleistyneet 
länsimaissa väestön ikään-

tymisen, tarkemman diagnostiikan, 
paremman hoidon ja mahdollisesti 
myös elinympäristön muutosten takia 
(1). Monien autoimuunitautien lää-
kehoidon kustannukset ovat samaan 
aikaan huomattavasti kasvaneet. 

Joidenkin autoimmuunitautien 
hoito on suoraviivaista ja suhteellisen 
halpaa. Esimerkiksi autoimmuunin 
hypotyreoosin hormonikorvaushoi-
to maksaa vuodessa n. 20 euroa, ja  
ruokavaliossaan gluteenittomia vilja-
tuotteita käyttävä keliaakikko maksaa 
niistä välittömiä lisäkustannuksia n. 
50 euroa kuukaudessa.

Monissa autoimmuunitaudeissa 
ei vaurioituneiden elinten toimintaa 
voida korvata lääkkeillä eikä tautipro-
sessin käynnistäviä (auto)antigeene-
ja voida eliminoida. Tällöin pyritään 
immuunivastetta muuntavalla (im-
munomoduloivalla) lääkityksellä hil-
litsemään käynnissä olevaa kroonista 
tulehdusta. Hoidon tavoite on rauhoit-
taa autoimmuunitauti kokonaan tai 
lähes kokonaan, estää pysyvät elinvau-
riot, parantaa potilaan työ- ja toimin-
takykyä, elämänlaatua ja elinajan en-
nustetta sekä minimoida lääkityksestä 
aiheutuvat haittavaikutukset. Näihin 
tavoitteisiin ei totunnaisilla lääkkeillä 
aina päästä.  

Autoimmuunitautien etiopatoge-
neesin parempi tuntemus ja biotek-
nologian kehitys ovat mahdollistaneet 
uusien, entistä spesifisemmin vaikut-
tavien lääkkeiden kehittämisen. Im-
munomoduloivat biologiset lääkkeet 
ovat rakenteeltaan monimutkaisia, 
suurikokoisia proteiineja (useimmiten 
monoklonaalisia vasta-aineita), jotka 
annostellaan injektioina laskimoon tai 
ihon alle, ja niitä käytetään erityisesti 
gastroenterologisissa, neurologisissa, 
reumatologisissa ja ihon autoimmuu-
nitaudeissa. 

Biologisten lääkkeiden suorat kus-
tannukset ovat kymmenessä vuodes-
sa kolminkertaistuneet ja kasvavat 
kaksinkertaisella nopeudella muihin 
lääkkeisiin verrattuna (2). Vuonna 
2011 Suomen kymmenen myydyim-
män lääkkeen listalla oli viisi biologis-
ta lääkettä (Taulukko 1), joista kolmen 
eniten käytetyn yhteenlasketut kus-
tannukset olivat 93 miljoonaa euroa. 
Maksajat ovat kiinnittäneet huomiota 
suuriin kustannuksiin, joiden jatkuva 
kasvu vaikeuttaa nykyisten ja uusien 
yhä kalliimpien lääkkeiden käyttöön-
ottoa.  

Hoitoindikaation ja myyntiluvan 
saaneet itse annosteltavat biologiset 
lääkkeet ovat erikoisalalla tehtäviin 
lääkärintodistuksiin perustuen kor-
vattavia, jolloin vuosittaisen lääke-
katon ylimenevän osuuden maksaa 
Kela. Mikäli lääke annetaan infuusio-
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na, kohdistuvat kustannukset sairaa-
loiden budjetteihin. Hyväksyttyjen 
indikaatioiden lisäksi monia biologi-
sia lääkkeitä käytetään myös muihin 
käyttöaiheisiin (”off-label”) vaikeissa 
autoimmuunitaudeissa, joissa muut 
hoitovaihtoehdot ovat olleet tehotto-
mia tai sopimattomia (arviolta 10-15% 
kokonaiskäytöstä). 

Autoimmuunitautien hoito totunnaisilla 
immunomoduloivilla lääkkeillä
Glukokortikoidit ovat tehokkaita, 
laaja-alaisesti ja nopeasti vaikuttavia ja 
erittäin halpoja anti-inflammatorisia 
ja immunosuppressiivisia lääkkeitä. 
Immunosuppressiossa käytetyt solun-
salpaajat ovat joko alkyloivia aineita 
(esim. syklofosfamidi) tai antimetabo-
liiteja (esim. atsatiopriini, metotrek-
saatti). Totunnaisten immunomodu-
loivien lääkkeiden käyttöaiheet, teho, 
haittavaikutukset ja hinta vaihtelevat 
(Taulukot 2 ja 3). 

Biologiset lääkkeet 
autoimmuunitaudeissa
Autoimmuunitaudeissa virallisesti 
hyväksytyn käyttöaiheen ja myynti-
luvan saaneet biologiset lääkkeet ovat 
lähinnä sytokiinien ja B- ja T-lymfo-
syyttien (solujen) estäjiä (Taulukot 2 
ja 4). Sytokiinien toimintaan vaikutta-
vista lääkkeistä laajimmassa käytössä 

ovat tuumorinekroositekijä (TNF) 
-alfan estäjät. 

Taulukossa 5 on esitetty Kelan kor-
vaamien itse pistettävien biologisten 
lääkkeiden saajat ja diagnoosiryhmät 
vuonna 2011. 

Autoimmuunitauteja sairastavia 
ja infusoitavia myyntiluvallisia bio-
logisia lääkkeitä saavia potilaita arvi-
oidaan Suomessa olevan seuraavasti:  
infliksimabi n. 2000 (puolet reumatau-
teja ja puolet tulehduksellisia suolis-
tosairauksia sairastavia), rituksimabi 
n. 800–900 (>80 % nivelreumaa), aba-
tasepti n. 200, joista lapsia n. 50, to-
silitsumabi n. 200, joista lapsia n. 30, 
natalitsumabi n. 250–300, belimumabi 
n. 10–15.  

Biologisten lääkkeiden käyttö on 
laajinta reumatologiassa
Suomessa on n. 40 000 nivelreumaa 
sairastavaa potilasta, joista valtaosalla 
tauti pysyy rauhallisena totunnaisilla 
antireumaattisilla lääkkeillä.  Varhai-
sessa ja aktiivisessa nivelreumassa 
hoidon tavoite on remissio, ja se saa-
vutettiin suomalaisessa monikeskus-
tutkimuksessa totunnaisten lääkkei-
den yhdistelmällä (metotreksaatti, 
sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini, 
prednisoni) 82 %:lla potilaista kahden 
vuoden aikana (3). Tulos on erinomai-
nen, ja yhdistelmähoito on halpaa (n. 

600 euroa vuodessa), joten suomalai-
sen hoitokäytännön mukaan se on 
ensisijainen hoito varhaisessa ja aktii-
visessa nivelreumassa. Kroonisessa 
taudissa riittävä tavoite on saavuttaa 
vähäinen taudin aktiivisuus (4).  

Mikäli totunnaiset lääkkeet ja nii-
den erilaiset yhdistelmät eivät tehoa 
tai sovi ja nivelreuma jatkuu vaikeana 
ja aktiivisena, voidaan harkita biolo-
gisia lääkkeitä. Muodollisia aloitta-
miskriteerejä ei ole (5), ja lääkkeitä 
käyttää n. 10–15% suomalaisista ni-
velreumapotilaista.

Ensisijainen biologinen lääke on 
TNF-salpaaja, jolla saadaan merkittä-
väksi arvioitu 50 %:n hoitovaste (ACR 
50) n. 40–50 %:lla potilaista 3–6  kuu-
kauden kuluessa. Mikäli ensimmäisen 
TNF-salpaajan teho ei ole riittävä, voi-
daan käyttää toista TNF-salpaajaa tai 
muilla tavoin vaikuttavia biologisia 
lääkkeitä.  Pitkäaikaisissa seurantatut-
kimuksissa ensimmäinen biologinen 
lääke on ollut käytössä viiden vuoden 
kuluttua n. 40–50 %:lla potilaista (6,7). 

Seronegatiivisia spondyloartropa-
tioita sairastavia potilaita arvioidaan 
Suomessa olevan ainakin 25 000 (8). 
Biologisen lääkityksen käyttöaiheet 
spondyloartropatiassa ovat jatkuvas-
ti aktiivinen sairaus (BASDAI indek-
si >4) ja epäonnistunut hoitokokeilu 
sulfasalatsiinilla ja vähintään kahdella 
tulehduskipulääkkeellä riittävin an-
noksin (9,10). Suomessa arviolta 5–10 
% spondyloartropatioita sairastavista 
potilaista käyttää biologisia lääkkei-
tä. Vaikeassa, pääasiassa aksiaalisessa 
spondyloartropatiassa biologiset lääk-
keet ovat lähes ensisijaisia ja suhteelli-
sesti tehokkaampia kuin nivelreumas-
sa, joissa lääkehoidon vaihtoehtoja on 
selvästi enemmän. 

Juveniilia idiopaattista artriittia 
sairastavia alle 16-vuotiaita hoidos-
sa olevia lapsia on Suomessa n. 2300 
(11). Lastenreumassa käytetään sa-
moja totunnaisia peruslääkkeitä kuin 

Taulukko 1. Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta Suomessa vuonna 2011. 
 
Valmiste (vaikuttava aine) Myynti, miljoonaa euroa
 
Humira (adalimumabi)* 38  
Remicade (infliksimabi)* 28  
Enbrel (etanersepti)* 27  
Lantus (glargiini-insuliini)* 27  
Seretide (salmeteroli, flutikasoni) 27  
Ebixa (memantiini) 23  
Lyrica (pregabaliini) 22  
Levemir (determiini-insuliini)* 21  
Symbicort Turbuhaler (formoteroli, budenosidi) 21  
Burana (ibuprofeeni) 21  
   
*biologinen lääke
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aikuisillakin jayhdistelmälääkityksellä 
on saatu ja lupaavia tuloksia (12). On 
arvioitu, että n. 20–30 % lastenreumaa 
sairastavista tarvitsee biologista lää-
kehoitoa. Käytön aiheena ovat tavan-
omaiseen hoitoon reagoimaton jat-
kuvasti aktiivinen niveltulehdustauti 
tai niveltulehdus, johon liittyy eroo-
sioita. Kelan korvaukseen oikeuttavia 
TNF-salpaajia ovat etanersepti ja ada-
limumabi, mutta myös infliksimabin 
käyttö on varsin laajaa. Tosilitsuma-
bia ja anakinraa käytetään erityisesti 
systeemioireisessa lastenreumassa ja 
infliksimabia ja adalimumabia myös 
muuhun hoitoon reagoimattomassa 
värikalvontulehduksessa. 

Systeemisissä sidekudostaudeissa ja 
vaskuliiteissa biologisten lääkkeiden 
käyttö ei ole vakiintunut. 

Biologisia lääkkeitä käytetään myös 
kroonisissa koliiteissa
Crohnin tautia sairastavia potilaita on 
Suomessa n. 7 500, joista n. 20 %:lle ei 
totunnaisilla lääkkeillä saada aikaan 
tyydyttävää pitkäaikaisvastetta. Croh-
nin taudin biologisen hoidon kriteerit 
ovat vaikea ja aktiivinen tauti, johon 
tavanomainen glukokortikoidin ja 
immunomoduloivan lääkehoidon 
yhdistelmä (fistuloivassa taudissa 
myös antibioottihoito) ei ole tehonnut 
tai aiheuttaa haittavaikutuksia eikä 

leikkaus tule kyseeseen (13). 
Biologisten lääkkeiden induktio- 

ja ylläpitohoidolla voidaan saavuttaa 
Crohnin taudin remissio n. 40 %:lla 
potilaista ainakin vuoden ajaksi. Suo-
messa arviolta 5–10 % Crohnin tautia 
sairastavista potilaista käyttää biologi-
sia lääkkeitä. 

Ulseratiivinen koliitti on noin kaksi 
kertaa yleisempi kuin Crohnin tau-
ti. Valtaosalla potilaista tauti pysyy 
rauhallisena tavanomaista lääkitystä 
käytettäessä, ja leikkaushoito on hyvä 
ratkaisu vaikeassa ja pitkäkestoisessa 
taudissa.

Infliksimabia ja adalimumabia voi-
daan käyttää vaikeassa ja aktiivisessa 

Taulukko 2. Lääkehoidon vaihtoehtoja niissä autoimmuunitaudeissa, joissa immunomoduloivilla biologisilla lääkkeillä  
on hyväksytty käyttöaihe ja myyntilupa Suomessa. 
 
  Perinteinen hoito ja peruslääkkeet Biologiset lääkkeet
 
Gastroenterologia        
 Ulseratiivinen koliitti 5-aminosalisyylivalmisteet, sulfasalatsiini, glukokortikoidit, atsatiopriini,  Infliksimabi, adalimumabi
   6-merkaptopuriini, siklosporiini  
 Crohnin tauti 5-aminosalisyylivalmisteet, sulfasalatsiini, glukokortikoidit, metronidatsoli Infliksimabi, adalimumabi
  ja/tai siprofloksasiini,      
  atsatiopriini, metotreksaatti, siklosporiini, mykofenolaatti, 
  6-merkaptopuriini, takrolimuusi
Neurologia   
 Multippeli skleroosi Glukokortikoidit, glatirameeriasetaatti, mitoksantroni, Intreferoni beeta, natalitsumabi
  atsatiopriini, fingolimoni 
Reumatologia   
 Nivelreuma Metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini, glukokortikoidit,  Infliksimabi, etanersepti, anakinra,
  leflunomidi, kulta (pistos/tabletti),  adalimumabi, rituksimabi, 
  siklosporiini, atsatiopriini, podofyllotoksiini, syklofosfamidi abatasepti, tosilitsumabi,   
   sertolitsumabi, golimumabi
 Idiopaattinen juveniili  Kuten nivelreuma (ei syklofosfamidi) Etanersepti, adalimumabi, abatasepti,  
 artriitti  tosilitsumabi

 Seronegatiiviset  Sulfasalatsiini, metotreksaatti, siklosporiini, leflunomidi, atsatiopriini,  Infliksimabi, etanersepti, adalimumabi,  
 spondyloartropatiat* mykofenolaatti, glukokortikoidit golimumabi

 Systeeminen lupus Hydroksiklorokiini, glukokortikoidit, atsatiopriini, metotreksaatti,  Belimumabi
  mykofenolaatti, siklosporiini, syklofosfamidi     
Ihotaudit       
 Psoriaasi Perusvoiteet, auringonvalo (ilmastohoito), keratolyytit, hilseshampoot, Infiksimabi, etanersepti, adalimumabi,  
  valohoidot, glukokortikoidivoiteet, D-vitamiinijohdokset,  ustekinumabi 
  ditranoli, tervavalmisteet, asitretiini, metotreksaatti, siklosporiini,      
  atsatiopriini     
 
 *selkärankareuma, nivelpsoriaasi, kroonisiin koliitteihin liittyvä artropatia, tarkemmin määrittelemätön spondyloartropatia
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Taulukko 3. Immunomoduloivia (ei-biologisia) lääkkeitä, niiden annokset, haittavaikutukset ja hinta.

Lääke tai lääkeryhmä Annos Tavallisia haittavaikutuksia Hinta, euroa vuodessa   
    tavanomaisin
    ylläpitoannoksin (paino   
    70kg)*

Glukokortikoidit ‡ Vaihtelevat annokset Painonnousu, insuliiniresistenssi, psyykkiset  24
   haittavaikutukset, osteoporoosi, kaihi,   
   ruoansulatuskanavan haavaumat,    
   infektioalttius (suuret annokset)  

Atsatiopriini 1-3 mg/kg/vrk Vatsavaivat, allergiset reaktiot, maksareaktiot 217
   luuydinsuppressio, infektioalttius   

Metotreksaatti 10-25 mg/vk Vatsavaivat, limakalvo-oireet, luuydinsuppressio,  69
   infektioalttius, keuhko- ja maksareaktiot   
 
Mykofenolaatti 2-3 g/vrk Vatsavaivat, luuydinsuppressio, infektioalttius,  2448
   teratogeeninen   
 
Merkaptopuriini 1,5-2,5 mg/kg/vrk Vatsavaivat, luuydinsuppressio, ihottumat, maksareaktiot 1023
      
Leflunomidi 20 mg/vrk Vatsavaivat, maksareaktiot, teratogeeninen 541

Siklosporiini 2-4 mg/kg/vrk Vatsavaivat, kreatiniinin ja verenpaineen kohoaminen,  2141
   ienhyperplasia, hermostosivuvaikutukset   
 
Syklofosfamidi 1-3 mg/kg/vrk tai  Luuydinsuppressio, hemorraginen kystiitti, 91
  suoneen 0,5-1,0 g/m2/kk steriliteetti, syöpäriski, infektioalttius, teratogeeninen 

Sulfasalatsiini 2-3 g/vrk Vatsavaivat, allergiset reaktiot, hermoston toimintahäiriöt, 285
   ytopeniat, spermatogeneesin häiriöt  

Antireumaatteja 
 Hydroksiklorokiini 5-7 mg/kg/vrk Vatsavaivat, ihottumat, keskushermostovaikutukset,   87
   retinopatia  
 Aurotiomalaatti/ 50 mg/kk lihakseen/6 mg/vrk Ihottumat, sytopeniat, proteinuria (aurotiomalaatti),  106 / 628
 auranofiini  vatsavaivat (auranofiini)  

Multippeliskleroosin erityislääkkeitä    
 Glatirameeriasetaatti 20 mg ihon alle päivittäin Pistosreaktiot 13 550
 Mitoksantroni 20 mg suonensisäisesti 3 kk:n välein Luuydinsuppressio, sydäntoksisuus, vatsavaivat 2006
 Fingolimoni 0,5 mg/vrk Infektioalttius, vatsavaivat, rytmihäiriöt 28 643

Koliittien erityislääkkeitä     
 5-amino- Vaihtelevat annokset Vatsavaivat 1582 - 2217
 salisyylivalmisteet     
 
Psoriaasin erityislääkkeitä     
 Asitretiini 25 mg/vrk Limakalvojen kuivuminen 2 282
 

*hinta alkuvuodesta 2012, ei sisällä infuusiokustannuksia
‡ hydrokortisoni, prednisoni, prednisoloni, metyyliprednisoloni, triamsinololi, deksametasoni (koliiteissa budenosidi; 1109 euroa vuodessa) 
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ulseratiivisessa koliitissa induktio- ja 
ylläpitohoitona kuten Crohnin tau-
dissa. Lääkitykset sopivat ensisijai-
sesti nuorille potilaille, joiden taudin 
kesto on lyhyt (alle 10 vuotta) ja joilla 
on kroonisesti aktiivinen tauti käyte-
tystä muusta immunomoduloivasta 
hoidosta huolimatta eikä leikkaus ole 
ajankohtainen (14).  Suomessa alle 5 
% ulseratiivista koliittia sairastavista 
potilaista on hoidettu biologisilla lääk-
keillä. 

Biologiset lääkkeet ja psoriaasi
Ihopsoriaasia sairastaa Pohjoismaissa 
n. 2–3 % väestöstä ja heistä n. 3–5 %:lla 

tauti on vaikea (15). Lieväoireista pso-
riaasia ei välttämättä tarvitse hoitaa , 
ja valtaosalle potilaista riittää sään-
nöllinen paikallishoito. Systeemisessä 
hoidossa ensisijaisia immunosuppres-
siivisia lääkkeitä ovat metotreksaatti 
ja siklosporiini (16). 

Vaikeassa tai keskivaikeassa pso-
riaasissa, jonka hoidossa ei saavuteta 
tyydyttävää vastetta totunnaisilla sys-
teemisillä hoidoilla tai ne eivät sovi, 
voidaan käyttää TNF-estäjiä (etaner-
septi, infliksimabi, adalimumabi). 
Mikäli vaste ei ole riittävä (PASI <50 
%), on hoito syytä vaihtaa 3–6 kk:n 
kuluessa. Ustekinumabin käyttö on 

vähäisempää kuin TNF-salpaajien 
(Taulukko 5). Suomessa arviolta alle 2 
% ihopsoriaasia sairastavista potilaista 
saa biologisia lääkkeitä. 

Multippeliskleroosin lääkehoito
Multippeliskleroosia (MS) sairastaa 
Suomessa n. 6 000 potilasta, joista 
aktiivisen lääkehoidon piirissä on n. 
2 000 (17). Suurella osalla (85–90 %) 
potilaista tauti alkaa aaltomaisena ja 
muuttuu useimmiten toissijaisesti ete-
neväksi 10–15 vuoden kuluttua (18). 
Suoraan etenevä vaikea (primaaristi 
progressiivinen) MS on suhteellisen 
harvinainen (10–15 %).

Taulukko 4. Virallisen käyttöaiheen ja myyntiluvan saaneet immunomoduloivat biologiset lääkkeet, niiden annokset,  
haittavaikutukset ja hinta       
  
Lääkeryhmät tai lääkevalmisteet Annokset Haittavaikutukset Hinta, euroa vuodessa   
    tavanomaisin ylläpito-
    annoksin (paino 70kg)*
 
Tuumorinekroositekijä-alfan estäjät      
 Inliksimabi 3-5(6) mg/kg suonensisäisesti viikoilla Infuusioreaktiot, infektioalttius (tuberkuloosi)  9364–18 728  
  0, 2 ja 6 ja sen jälkeen 2 kk:n välein
 Adalimumabi, etanersepti, Vaihtelevat annokset pistoksena ihon alle Pistosreaktiot, infektioalttius (tuberkuloosi)  16 170–16 944  
 golimumabi, sertolitsumabi       
 
Interleukiini-1:n estäjä, anakinra 100 mg pistoksena ihon alle päivittäin Pistosreaktiot, infektioalttius  13 765

Interleukiini-12/23IgGk-estäjä, 45mg ihon alle kahdesti 4 viikon välein,  Pistosrektiot, infektioalttius  15 016
ustekimumabi sen jälkeen 12 viikon välein    

Interleukiini-16:n estäjä,  8mg/kg suonensisäisesti 1 kk:n välein Infuusioreaktiot, infektioalttius  16 269
tosilitsumabi

Alfa4-integriinin estäjä, 300 mg suonesisäisesti 1 kk:n välein Infuusioreaktiot, infektioalttius, PML ‡  25 330
natalitsumabi

Beetainterferoni-1A ja -1B Eri annoksina ihon alle tai lihakseen Pistosreaktiot, flunssankaltaiset oireet  13 643–16 627
       
B-solujen estäjät       
 Rituksimabi 1000 mg suonensisäisesti 2 viikon välein Infuusioreaktiot, infektioalttius  11 562–15 415
  toistettuna 6-9 kk:n välein    
 Belimumabi 10 mg/kg suonensisäisesti 1 kk:n välein Infuusioreaktiot  20 344

T-solujen estäjä, abatasepti 10 mg/kg suonesisäisesti 0, 2 ja 4 vk,  Infuusioreaktiot, infektioalttius  18 150  
  sen jälkeen 1 kk:n välein     
 

*hinta alkuvuodesta 2012, ei sisällä infuusiokustannuksia     
‡ PML= progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia      
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Aaltomaisen MS-taudin ensisijai-
set immunomoduloivat lääkkeet ovat 
glatirameeriasetaatti ja beetainterfe-
roni-1A ja -1B. Pahenemisvaiheissa 
voidaan käyttää suonensisäistä me-
tyyliprednisolonia. Aktiivisen aalto-
maisen (tiheästi relapsoivan) taudin 
toissijaiseksi lääkkeeksi suositellaan 
natalitsumabia (19). Kolmannen lin-
jan vaihtoehtoina ovat atsatiopriini 
ja mitoksantroni. Jos MS-tauti on jo 
alussa rajuoireinen, voidaan hoito 
aloittaa natalitsumabilla, jonka teho 
tulee esiin yleensä kuuden kuukauden 
aikana. Lääkkeen vaarallisin sivuvai-
kutus on progressiivinen multifokaali-
nen  leukoenkefalopatia (PML), jonka 
aiheuttaa JC-viruksen aktivoituminen 
aivoissa ja joka johtaa yleensä kuole-
maan parissa kuukaudessa. Fingoli-
modi on lymfosyyttien vapautumista 
estävä suun kautta annosteltava lääke, 
jolle on Suomessa vahvistettu korvat-
tava hinta 1.9.2012 lähtien. Sitä voi-
daan käyttää aaltomaisessa MS-tau-
dissa, joka jatkuu erittäin aktiivisena 
huolimatta beetainterferonihoidosta 
(myös JC-viruspositiivisille natalitsu-
mabin sijaan).

Suomessa arviolta 10–15 % aktiivi-
sen lääkehoidon piirissä olevista MS-
potilaista saa natalitsumabihoitoa. 

Biosimilaarit
Biosimilaarit ovat biologisia lääkkeitä, 
jotka on osoitettu laadun, tehon ja 
turvallisuuden osalta samankaltai-
siksi kuin vertailuvalmisteina käyte-
tyt alkuperäiset biologiset lääkkeet 
(2,20). Kemiallisiin rinnakkaislääk-
keisiin verrattuna on biosimilaarien 
ja niitä vastaavien alkuperäislääkkei-
den samanveroisuuden osoittaminen 
vaikeampaa ja kalliimpaa johtuen 
niiden rakenteesta ja valmistuspro-
sessista. Yhdenveroisuuden osoitta-
minen edellyttää fysikokemiallisten 
ja biologisten in vitro -tutkimusten ja 
bioekvivalenssitutkimusten lisäksi ei-

kliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia. 
Suomessa on nykyisin myynnissä 

kuusi biosimilaaria: kolme filgrastii-
mia, kaksi epoetiinia ja yksi somatot-
ropiini. Myös autoimmuunitaudeissa 
käytössä oleville immunomoduloivil-
le biologisille lääkkeille on kehitteillä 
biosimilaareja, joiden arvellaan tule-
van markkinoille lähivuosina. Niiden 
hinta voi asettua n. 15–35 % alemmalle 
tasolle kuin alkuperäislääkkeen. Mikäli 
lääkkeiden määräämiskäytännöt py-
syvät ennallaan, voitaisiin maailman-
laajuisesti puhua miljardien säästöistä 
tulevina vuosina. 

Lopuksi
Kun autoimmuunitaudeissa hoidetaan 
kroonista tulehdusta, on perinteinen 
immunomoduloiva lääkehoito ensi-
sijainen, ja monissa sairauksissa on 
näillä lääkkeillä ja erityisesti niiden 
yhdistelmillä saavutettu erinomai-
sia tuloksia. Jos kaikki tehokkaiksi 
arvioidut perinteiset lääkkeet ovat 
jääneet tehottomiksi tai eivät sovi ja 
autoimmuunitauti jatkuu vaikeana ja 
aktiivisena, voidaan harkita biologisia 

lääkkeitä. Oikein käytettynä biologiset 
lääkkeet ovat kustannusvaikuttavia: 
niillä voidaan aktiivisessa, vaikeassa 
ja  hoitoresistentissä taudissa palaut-
taa potilaan työ- ja toimintakyky ja 
parantaa elämänlaatua ja mahdol-
lisesti myös elinajan ennustetta. Ne 
eivät kuitenkaan ole ihmelääkkeitä: 
ne tehoavat vain osalle potilaista ja 
usein lyhytaikaisesti, niillä on mah-
dollisia vakavia sivuvaikutuksia ja ne 
ovat erittäin kalliitta. 

Lähiaikoina käyttöön tulevat bio-
similaarit voivat tarjota edullisempia 
vaihtoehtoja. Autoimmuunitautien 
lääkehoidon kehityksestä huolimat-
ta on joukossamme edelleen paljon 
potilaita, joiden vaikea ja aktiivinen 
tauti ei nykyisilläkään hoidoilla pysy 
kurissa. Näille potilaille voivat kehit-
teillä olevat aivan uudet biologiset 
lääkkeet tuoda lisäapua. On kuiten-
kin todennäköistä, että lääkehoidon 
kustannusten jatkuva kasvu johtaa 
väistämättä vaikeuksiin niiden laaja-
mittaisemmassa käyttöönotossa. 

Taulukko 5. Biologisista lääkkeistä Kelan maksamaa korvausta saaneet: potilaiden 
lukumäärät sairausryhmittäin v. 2011. 
 
 Kaikki Nivelreuma Lasten artriitit Seronegatiiviset  Crohnin tauti Psoriaasi*
    spondyloartropatiat  
 
Etanersepti 2989 1278 617 576  518
      
Adalimumabi 3449 1164 423 714 459 689
      
Sertolitsumabi 262 185 30 24  23
      
Golimumabi 451 202 49 130  70
      
Anakinra 31 24 7   
      
Ustekimumabi 224     224
      
      
Yhteensä 7406 2853 1126 1444 459 1524
 

*sisältää myös nivelpsoriaasia sairastavia
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Vaikuttava aine: sildenafi ili (sil-
denafi ilisitraattina). Käyttöaiheet: 
Miesten erektiohäiriöiden hoito. 
Annostus ja antotapa: Suosi-
teltu annos on 50 mg otettuna 
tarvittaessa noin tuntia ennen 
aiottua seksuaalista toimintaa. 
Lääkkeen tehon ja siedettävyy-
den mukaan annos voidaan 
nostaa 100 mg:aan tai laskea 25 
mg:aan. Vasta-aiheet: Yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle tai apuai-
neille. Sildenafi ilin on todettu 
voimistavan nitraattien verenpai-
netta alentavaa vaikutusta. Tästä 
syystä sen samanaikainen käyttö 
typpioksidien luovuttajien ja nit-
raattien kanssa on vasta-aiheista. 
Vaikea kardiovaskulaarisairaus, 
kuten epästabiili rintakipu tai 
vaikea sydämen vajaatoiminta. 
Potilaat, jotka ovat menettäneet 
näkökyvyn toisesta silmästään 
nonarteriittisen anteriorisen opti-
kusneuropatian (NAION) vuoksi. 
Potilaat, joilla on vaikea maksan 
vajaatoiminta, matala verenpaine 
(< 90/50 mmHG), äskettäinen 
aivohalvaus tai sydäninfarkti tai 
perinnöllinen degeneratiivinen 
verkkokalvosairaus, kuten reti-
nitis pigmentosa. Varoitukset 
ja käyttöön liittyvät varotoimet: 
Potilaan terveydentila on syytä 
selvittää ja tehdä lääkärintarkas-
tus erektiohäiriön diagnosoimi-
seksi ja sen mahdollisten syiden 
selvittämiseksi, ennen kuin lää-
kehoitoa harkitaan. Yhteisvaiku-
tukset: Sildenafi ili metaboloituu 
ensisijaisesti sytokromi P450 
(CYP) -isoentsyymin 3A4 (enim-
mäkseen) ja -isoentsyymin 2C9 
(vähäisessä määrin) kautta. Sik-
si näiden isoentsyymien estäjät 
voivat vähentää sildenafi ilin puh-
distumaa. Tämän johdosta silde-
nafi ilin käyttöä on syytä harkita 
ritonaviirin, sakinaviirin, ketoko-
natsolin, itrakonatsolin, erytro-
mysiinin ja simetidiinin kanssa. 
Greippimehu voi nostaa jonkin 
verran sildenafi ilin pitoisuutta 
plasmassa. Raskaus ja imetys: 
Sildenafi l Orion -tabletteja ei ole 
tarkoitettu naisille. Vaikutus ajo-
kykyyn ja koneiden käyttökykyyn: 
Sildenafi ililla tehdyissä kliinisissä 
tutkimuksissa on raportoitu hui-
mausta ja näköhäiriöitä. Potilai-
den on syytä tarkkailla Sildenafi l 
Orion -tableteista saamiaan reak-
tioita ennen ajamaan lähtemistä 
tai koneiden käyttämistä. Haitta-
vaikutukset: Yleisimmät: pään-
särky, heitehuimaus, näköhäiriöt, 
värinäön vääristymät, kasvojen 
punotus ja kuumotus, nenän tuk-
koisuus ja ruoansulatushäiriöt. 
Pakkaukset ja hinnat 15.1.2013 
(vmh. sis. alv): 25 mg 4 tabl. 
14,56 € 8 tabl. 14,58 €, 50 mg 4 
tabl. 11,47 €, 8 tabl. 17,29 €, 12 
tabl. 26,02 €, 100 mg 4 tabl. 10,38 
€. 8 tabl. 12,30 €, 12 tabl. 18,62 €. 
Korvattavuus: 100 mg 12 tabl., ra-
joitetusti peruskorvattava (308). 
Reseptilääke. Lisätiedot: Pharma-
ca Fennica ja aesculapius.fi  

Sildenafi l Orion
25 mg, 50 mg, 100 mg kalvo-
päällysteiset tabletit.
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