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Tämän tutkinuksen tarkoitukgena o1Í tutkia reseptilääkkeiden monikåiyttöä
(vähintään 5 reseptilääkettä sa¡nanaikaÍsesti¡, sen laajuutta sekä yhteyttä
eri gelittäviin tekijöihin kuten krooniseen sairastavuuteen, ikään ja 1ää-
kärissåik¿iyntien lukumåiåirään. Tutki¡nukseri tarkoituksena oli myös selvittä¿i
kirjallisuuden mukaan kliinisesti haitallieeksi luokÍteltujen täåikeaineyh-
digtelmien esiintyvyyt,t.ä sekå¡ haitallisten läåikeaineyhdistelmien ja Iääk-
keiden monikäytön yhteyttä suomalaisväestösgåi.

Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta Kansaneläkelaitoksen guorittamasta
maanlaajuisesta väestötutkimuksesta, jotka oti suoritettu vuosina L976,
1978 - 1980 ja 1"987.

Lääkkeiden monikäytön osalta aineisto sisälsi yhteensä 37 551 henkilön
tiedot. Tutkimuksen interaktioita selvittävään osaan tulivat vuoden L987
tiedot, koska vain tässä tutkimuksessa oli selvitetty myös käsikauppalääk-
keiden kåiyttö tuotekohtaisesti. Tåim¿i osa koostui 4 861 potilaan tiedoista.

vuonna L976 reseptilääkkeiden monikäyttäjiä oli 4,7 t, kun vuonna 1987
Iuku oli 6,3 8. xuitenkin monikäyttäjien osuus kaikista reseptilääkkeiden
kåiyttäjistä pysyi L4 8:ssa vuosina 1976 ja 1987. vuonna 1987 55 I ¡noni-
kåiyttäjiståi oli vanhuksia, kun vuonna 1976 luku oli 44 8. Selvín monikäyt-
töåi ennustava tekijåi oti krooninen sairastavuus. voimakkaimmin monikäyttöä
ennustivat sydämen toiminnanvajaus, verenpainetauti ja astma. Myös ikä lÍ-
säsi rnonikäyttöä, vaikka eliminoitiin kroonieen sairastavuuden vaíkutus
1ääkekäyttöön.

Tutkimuksen toisessa osassa vähintään kahLa Ìääkettä sananaikaigesti käyt-
täneiden 486L aÍkuisen joukosta löytyi 101 henkilöä 12,L t), joilla oli
kliinisesti haitalliseksi luokiteltu lääkeaineyhdÍstelmä. KyseisÍståi hen-
kilöist,ä 85 t oli vähintåiän 65- vuotiaita. IJöydetyistä yhdistelmistä ylei-
sin oli digoksiinin ja verapamiilin yhdistelmä, jota oli noin puolet löy-
detyistä lääkeainepareista. sydän- ja verisuonisairauksien Iääkkeiden
osuus kaikista Iöydetyistä yhdistelmistä oli noin 90 t. xaíkkiaan löytyi 9

erilaista kliiniseetÍ haitalliseksi Iuokiteltua lääkeaineyhdistelmätyyp-
piä. Tutkimus osoÍtti selvän yhteyden 1ääkkeiden monikäytön ja Iääkeai-
neinteraktioiden väIillä; kahta lääkeainetta käyttävillä kliinisesti hai-
tallisen låiäkeaineyhdistelmän esiintywyys oli 0r3 8, kun 7¡ää tai useam-
paa lääkettä käyttävillä luku oli 8,8 8.

Tämän tutkimuksen perusteella potentiaalisesti haitallisten lääkeaineyh-
distelmien mahdollisuus kasvaa voimakkaasti lääkkeiden rnonikäyttäjiIlä,
joista suurin osa on vanhuksia. eyrittäessä lisäåimäåin Iääketurvallisuutta,
olisi apteekissa kiinnitettävä erityisesti huomiota juuri tähåin ryh¡nään.
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