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ALEKSI VARINEN 
Tampereen yliopisto

Viitealueella oleva pika-CRP vähentää 
mikrobilääkkeiden määräämistä lapsille
Akuutisti sairaille lapsille määrätään liikaa mikrobi-
lääkekuureja perusterveydenhuollossa. Syynä saat-
taa olla esimerkiksi diagnostinen epävarmuus, sillä 
kuurin kirjoittamatta jättäminen mahdollisesti sitä 
tarvitsevalle lapselle tuntuu epäasialliselta. Tilannet-
ta helpottamaan on laadittu näyttöön perustuvia 
hoitosuosituksia, jotka eivät kuitenkaan ole aukotto-
mia. Tutkimuksien perusteella on tiedetty pika-CRP:n 
vähentävän mikrobilääkekuureja aikuisilla, mutta 
lapsilla vastaavaa vaikutusta ei ole aiemmin todet-
tu. Tutkimushypoteesina oli, että pika-CRP parantaa 
hoitosuosituksiin sitoutumista silloin, kun niissä neu-
votaan välttämään mikrobilääkekuuria. Tutkimus oli 
satunnaistettu ja sokkoutettu, ja siihen osallistui 169 
belgialaista yleislääkäriä, joiden potilaille kertyi tutki-
musajankohtana yhteensä 3 288 hoitoepisodia akuu-
tin infektion vuoksi. Hoidettujen lapsien ikä vaihteli 
yhdestä kuukaudesta 16 vuoteen. Sairaalahoitoon 
lähetetyt lapset jätettiin analyysin ulkopuolelle. CRP-
pitoisuuksia, jotka ylittivät arvon 5  mg/l, pidettiin 
poikkeavina. Tutkijat havaitsivat viitealueella olevan  
pika-CPR-pitoisuuden vähentävän mikrobilääkkeiden 
kirjoittamista silloinkin, kun hoitosuositukset suositti-
vat sitä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset kui-
tenkin toipuvat ilman ongelmia. Suurentuneet arvot 
eivät lisänneet mikrobilääkkeiden määräämistä. Pää-
telmissä tutkijat esittävät lisätutkimuksia tarvittavan 
siitä, voidaanko pika-CRP:llä löytää tehokkaasti mik-
robilääkkeistä hyötyvät lapset ilman, että kuuria tar-
vitsevat jäävät sitä ilman. (Lemiengre MB ym. 2018, 
Scand J Prim Health Care, https://doi.org/10.1080/02
813432.2018.1529900)

SGLT2:n estäjien haittavaikutukset  
ja niiden yleisyys
Selektiiviset natriumglukoosikuljettajaproteiini 2:n 
(SGLT2) estäjät ovat tervetullut lisä diabeteksen hoi-
toon ja niiden käyttö on lisääntynyt. Viime aikoina nii-
den haittavaikutuksiin on kuitenkin kiinnitetty enem-
män huomiota. Jo aiemmin on tiedetty, että ne voivat 
aiheuttaa erilaisia haittoja, kuten diabeettista keto-
asidoosia, munuaisvauriota sekä virtsatietulehduksia. 
Rekisteritutkimukseen otettiin mukaan tanskalaisia ja 
ruotsalaisia, vähintään 35-vuotiaita potilaita, joille oli 

kirjoitettu uusi resepti joko SGLT2:n estäjästä tai GLP-
1-reseptorin agonistista. Ryhmistä muodostettiin kal-
taistetut kohortit, joihin kumpaankin kuului 17  213 
potilasta. SGLT2:n estäjiin liittyi kaksinkertainen riski 
alaraaja-amputaatioon sekä diabeettiseen ketoasi-
doosiin, mutta muissa tutkituissa haittavaikutuksissa 
(luunmurtuma, munuaisvaurio, vakava virtsatieinfek-
tio, syvä laskimotukos tai munuaisvaurio) ei ollut mer-
kitsevää eroa ryhmien välillä. (Ueda P ym. 2018 BMJ 
Open https://doi.org/10.1136/bmj.k4365)

Statiininen hyöty primaaripreventiossa 
vanhuksilla
Statiinien hyödyt iäkkäiden potilaiden kardiovasku-
laarisairauksien sekundaaripreventiossa ovat selvät. 
Statiineja myös määrätään yhä enemmän vanhuk-
sille. Tutkimustieto niiden hyödystä primaaripreven-
tiossa yli 75-vuotiaille on kuitenkin ollut vähäistä. 
Espanjalaisessa takautuvassa kohorttitutkimuksessa 
seurattiin 46 864 yli 74-vuotiasta potilasta, joilla ei ol-
lut kardiovaskulaarista sairautta tai siihen käytettäviä 
lääkkeitä rekisteritietojen perusteella. Heistä 7 502:lle 
aloitettiin statiini seuranta-aikana, jonka mediaani 
oli 7,7 vuotta. Potilaat, joilla ei ollut diabetesta, eivät 
hyötyneet statiinin aloituksesta niin kardiovaskulaari- 
kuin kokonaiskuolleisuudenkaan suhteen. Sen sijaan 
tyypin 2 diabetesta sairastavat hyötyivät. Tämä hyö-
ty kuitenkin väheni selvästi 85 ikävuoden jälkeen, ja 
yhdeksänkymmentä vuotta täyttäneillä sitä ei enää 
havaittu. (Ramos R ym. 2018 BMJ Open https://doi.
org/10.1136/bmj.k3359)
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