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MS-TAUTI eli multippeliskleroosi on kes-
kushermoston valkean aineen autoim-
muunisairaus. MS-tauti jakaantuu aal-
tomaiseen, toissijaisesti etenevään ja 
suoraan etenevään tautiin, joista aaltoi-
leva tauti on yleisin. Oireet määräytyvät 
tulehduspesäkkeiden sijainnin ja koon 
mukaan. Oireita ovat esimerkiksi näön 
sumentuminen, raajan pareesi, spasti-
suus, puhehäiriöt sekä taipumus uupu-
mukseen. Parantavaa lääkehoitoa ei 
toistaiseksi ole ja taudin kulku on yksi-
löllistä.

Lääkehoito, kuntoutus sekä oikeat 
elintavat auttavat pääsemään parhaa-
seen hoitotulokseen. Erityisen tärkeää 
on hoitaa bakteerien aiheuttamia infek-
tioita, kuten virtsateiden ja poskion-
teloiden tulehdukset, koska hoitamat-
tomina ne voivat johtaa taudin pahe-
nemisvaiheeseen. Ensisijaisena hoi-
tona käytetään immunomoduloivaa eli 
immuunitoimintaa muuntavaa tai sää-
televää hoitoa. MS-taudin hoidossa käy-
tettäviä immunomodulaatteja ovat bee-
ta-interferonit, glatirameeriasetaatti, 
teriflunomidi ja dimetyylifuramaatti. 
MS-taudin hoidossa oireen mukainen 
hoito on tärkeää. 

Spastisuus on lihasjäykkyysoire, 
joka ilmenee lihasta nopeasti venyt-
täessä. Lihasspastisuus ei välttämättä 
vaadi lääkehoitoa. Lääkehoito on kui-
tenkin aiheellinen, kun spastisuuden 
helpottuminen ei uhkaa kävelykykyä 

tai jopa parantaa sitä. Spastisuuden hoi-
toon käytetään tavallisesti lihasrelak-
santteja, kuten titsanidiinia tai baklo-
feenia, jonka kanssa voidaan käyttää 
diatsepaamia. Lääkekannabista voi-
daan käyttää MS-taudista johtuvan koh-
talaisen tai vaikea-asteisen lihasspasti-
suuden hoitoon tai jos potilaalle ei ole 
saavutettu riittävää hoitovastetta muilla 
spastisuutta estävillä lääkkeillä. 

Suomessa ainoa myyntiluvallinen 
lääkekannabista sisältävä lääkevalmiste 
on Sativex. Sativex on tarkoitettu käytet-
täväksi muun spastisuutta estävän lääki-
tyksen lisänä. Toistaiseksi kannabiksen 
käyttö lääkinnälliseen tarkoitukseen 
on melko vähäistä ja laadukkaita tutki-
muksia on tehty vähän.

Asiakkaan lääkitys
Sativexin vaikuttava aine on nabiksi-
moli, joka sisältää delta-9-tetrahydro-
kannabinolia (THC) (27 mg/ml) ja kan-
nabidiolia (CBD) (25 mg/ml). Sopiva 
annos määritetään titrausjakson avulla, 
joten suihkeiden lukumäärä ja ajoitus on 
potilaskohtaista. Titrausjakson jälkeen 
asiakas ylläpitää optimaalista annosta. 
Keskimääräinen annos on kahdeksan 
suihketta. 

Nabiksimolin THC ja CBD vaikut-
tavat endokannabinoidijärjestelmän 
CB1- ja CB2-reseptoreihin. Reseptorit 
sijaitsevat lähinnä hermopäätteissä, 
missä ne osallistuvat välittäjäaineiden 

takaisinottoon. Kannabinoidit sitou-
tuvat reseptoreihin, ja tämä vähentää 
kiihdyttävien välittäjäaineiden, kuten 
glutamaatin vaikutuksia. CB-ago-
nistit lievittävät tutkimusten mukaan 
jäsenten jäykkyyttä ja parantavat moto-
riikkaa. CBD välittää suurimman osan 
kannabiksen mahdollisista terapeutti-
sista vaikutuksista.

Sativexin yleisimpiä haittavaiku-
tuksia ovat huimaus ja väsymys. Myös 
muutokset ruokahalussa, ruuansula-
tusvaivat, sekavuus ja keskittymiskyvyn 
häiriöt esiintyvät melko usein kannabis-
valmisteiden yhteydessä. Sekä CBD että 
THC metaboloituvat CYP450-entsyy-
mijärjestelmän kautta, joten muutamia 
interaktioita esiintyy. Muun muassa 
rifampisiinin, karbamatsepiinin, mäki-
kuisman, ketokonatsolin, ritonaviirin ja 
klaritromysiinin kanssa käytettäessä voi 
esiintyä plasman pitoisuusmuutoksia.
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ASIAKAS APTEEKISSA ?Lääkekannabis
Noin 35-vuotias nainen tulee apteekkiin noutamaan  
Sativex-sumutetta. Sativex on määrätty hänelle ensimmäistä 
kertaa MS-taudista johtuvan lihasspastisuuden hoitoon.  
Asiakas ja neurologian erikoislääkäri päättivät kokeilla  
lääkekannabista lisälääkkeeksi jäykkyyteen, kun  
tyypillisemmillä lihasrelaksanteilla ei saavutettu haluttuja 
tuloksia ja annoksia nostaessa haittavaikutukset alkoivat  
olla suurempia kuin hyödyt. Asiakas käyttää MS-taudin  
hoitoon myös immunomoduloivaa lääkitystä. Asiakas on  
normaalipainoinen ja tupakoi säännöllisesti.

Lääkekannabista  
voidaan käyttää 

MS-taudista johtuvan 
lihasplastisuuden 

hoitoon.
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PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat lääkehoito- 
opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Vaalivuosi oikeuttaa  
ja velvoittaa

F armasialiitossa on meneillään vaalivuosi. Valittavana on uusi 
edustajisto kaudelle 2021–2025. Vaalien äänestysaika on 30.8.–
12.9.2021. Ensimmäistä kertaa vaalit toteutetaan sähköisesti. On 
hienoa, että meillä on järjestelmä, jossa äänestämällä voi vaikuttaa 

edustajiston jäsenten kautta asioihin, joita liittomme vie eteenpäin.
Ei ole itsestäänselvyys, että meillä on vuosilomat, joiden ajalta 

saamme palkkaa. Puhumattakaan äitiyslomista tai perhevapaista, jotka 
määräytyvät sairausvakuutus- ja työsopimuslain mukaan. Kaikkien 
näiden saavuttamiseksi on käyty lukuisia neuvotteluita.

Palkkauksen perusteet niin kuin muutkin työsuhteen ehdot määri-
tellään liiton neuvottelemassa alamme työehtosopimuksessa. Sieltä löy-
tyvät myös paikallisen sopimisen kuusi kriteeriä. Kriteereissä on huo-
mioitu työyhteisöä ja apteekin palveluja kehittäviä asioita, joita arvoste-
taan myös henkilökohtaisella palkankorotuksella. Erän saamisen edel-
lytyksenä on työntekijän hyvä henkilökohtainen suoriutuminen sekä 
osaamisen kehittyminen. 

Näiden ohjeiden tarkoituksena ei kuitenkaan 
ole erästä toiseen palkita samoja työntekijöitä. 
On suositeltavaa pitää euromääräistä tarkaste-
lurajaa jo aiemmin erän saaneiden osalta. Järjes-
telmä voi vinoutuessaan aiheuttaa merkittäviä 
palkkaeroja, joita ei voida perustella työssä suo-
riutumisen tai kehittymisen eroilla.

Työmarkkinat elävät tällä hetkellä murros-
kautta, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti viime 
vuoden lopulla luopuvansa työehtosopimuksista ja sopiminen siirtyy 
kokonaan yrityksiin ja työpaikoille. Yksi suurimmista työnantajajärjes-
töistä Teknologiateollisuus ry on myös ilmoittanut irtautuvansa osit-
tain työehtosopimustoiminnasta. Yhteistä sopimusjärjestelmää ollaan 
murtamassa tilanteessa, jossa erityisesti tarvitsemme liittotasolla työeh-
doista sopimisen antamaa vakautta. 

Suomessa vallitsee konsensus matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen 
palkkatason nostamisesta. Valmiutta asioiden muuttamiseen ei juuri-
kaan ole silti löytynyt. Mielenkiintoinen avaus on tehty suomalaisessa 
metsäyhtiössä, jossa otettiin tänä keväänä käyttöön palkantarkistukset. 
Mikäli mies- ja naiskollegojen palkoissa on eroja, joita ei voida selittää 
koulutuksesta, työn vaativuudesta tai kokemuksesta johtuvilla eroilla, 
nostetaan naiskollegan palkka mieskollegan palkan tasolle. Tämän 
perusteella tehtävät korotukset palkkoihin ovat olleet yhdeksän pro-
sentin luokkaa. Uutinen luo uskoa tulevaisuuteen. 

Ubuntu on afrikkalainen käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että ei ole vain 
minä, vaan me. Jos minä heikkenen, myös me heikkenemme, ja jos joku 
meistä vahvistuu, minäkin vahvistun. Tämä on hieno ajatus yhteisölli-
syyden voimasta kaikessa elämässä, myös meidän farmasian alan moni-
osaajien kesken, kun kohtaamme uusia haasteita.

KATJA TANSKANEN
Suomen Farmasialiiton edustajiston puheenjohtaja

Ei ole vain 
minä, vaan me.

Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:
› Lääke sumutetaan  
 suuontelon pinnalle niin,  
 että antopaikkaa  
 vaihdetaan jokaisella  
 käyttökerralla.
› Sumutepulloa on  
 ravistettava ennen  
 käyttöä.
› Ylläpitoannos kannattaa  
 jakaa tasaisesti päivän  
 ajaksi niin, että se riittää  
 lievittämään oireita.
› Sumute tulee ottaa  
 mahdollisimman samaan  
 aikaan ruokailuaikoihin  
 nähden.
› Sopivan annoksen  
 määrittäminen voi  
 viedä jopa kaksi  
 viikkoa ja tänä aikana voi  
 esiintyä haittavaikutuksia,  
 yleisimpänä huimaus.  
 Haittavaikutukset  
 ilmenevät kuitenkin usein  
 vain hoidon  
 alkuvaiheessa.
› Annoksen nostaminen  
 tai laskeminen  
 voi olla tarpeellista  
 haittavaikutusten tai  
 muun lääkityksen takia.
› Tupakointi lisää taudin  
 nopeamman etenemisen  
 riskiä, joten sitä tulisi  
 välttää.
› Raskaus on vasta- 
 aiheista, ellei katsota  
 hoidosta saatavien  
 hyötyjen olevan sikiölle  
 kohdistuvia haittoja  
 suuremmat. Imetys on 
 vasta-aiheista.
› Hoidon aikana  
 käytettävä luotettavaa  
 ehkäisymenetelmää.
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