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KATSAUS

V 
ankomysiinillä hoidetaan vakavia gram
positiivisten bakteerien aiheuttamia in
fektioita (1–3). Tavallisia taudin aiheut

tajia ovat koagulaasinegatiiviset stafylokokit, 
enterokokit sekä metisilliiniresistentti Staphy-
lococcus aureus (MRSA). Vankomysiiniä käyte
tään myös penisilliinijohdosten tilalla allergia
tapauksissa. 

Vankomysiini annetaan laskimoon hitaana 
infuusiona (esimerkiksi 1 000 mg kahdessa tun
nissa), jotta vähennetään paikallista laskimo
ärsytystä ja vältetään punainen mies oireyhty
mä. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että liian 
nopeasti annettu vankomysiini todennäköisesti 
indusoi suoraan syöttösoluja, vapauttaa niistä 
histamiinia ja muita välittäjäaineita sekä ai heut
taa punoituksen, kutinan, hengenahdistuksen 
tai jopa verenpaineen voimakkaan laskun (4). 
Annosväli on tavallisesti 12 tai 24 tuntia. Hoi
don kesto määräytyy infektion kohteen ja vaka
vuuden mukaisesti. Valtaosa (80–90 %) vanko
mysiinistä erittyy muuttumattomana virtsaan, 
joten aloitusannos määrätään munuaisten toi
mintakyvyn perusteella.

Vankomysiinin terapeuttinen pitoisuusväli 
seerumissa on kapea. Tämän vuoksi vanko
mysiinin jäännöspitoisuus määritetään seeru
mista useimmilta potilailta vähintään kerran 
ja pitkään jatkuvan hoidon aikana toistuvasti. 
Tyypillinen jäännöspitoisuuden tavoiteväli on 
10–20 mg/l. Toinen vankomysiinialtistuksen 
mittari on pitoisuusaikakuvaajan pintaala 
24 tunnin aikana (AUC24, area under curve) 
(KUVA 1). Käytännössä sen laskemiseen vaadi
taan kuitenkin sekä huippu että jäännöspitoi
suus. TAULUKOSSA 1 esitetään kooste tärkeim
mistä farmakokineettisistä muuttujista ja GFR
mittareista (5).

Liian suuret vankomysiinipitoisuudet vauri
oittavat munuaisia. Suurin osa potilaista saa sa
manaikaisesti muitakin munuaistoksisia lääke
aineita, kuten piperasilliinitatsobaktaamia, 
furo semidia, reniiniangiotensiinijärjestelmään 
vaikuttavia lääkeaineita, tulehduskipulääkkeitä 
tai suoneen annettavia varjoaineita. Ototoksi
suus on melko vähäistä, sillä nykyisin vanko
mysiini on alkuaikoja puhtaampaa. 

Vankomysiinin käyttö Suomessa on vakiin
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Vankomysiinin annoksen säätäminen 
munuaisten toimintakyvyn ja 
pitoisuusmääritysten perusteella

Laskimoon annettavalla vankomysiinillä hoidetaan grampositiivisten bakteerien aiheuttamia vakavia 
 infektioita. Lääkehoidon alussa annos määrätään plasman kreatiniinipitoisuudesta glomerulusten las-
kennallisen suodatusnopeuden (eGFR) tai kreatiniinipuhdistuman perusteella. Vankomysiinin terapeut-
tinen pitoisuusväli seerumissa on kapea, joten potilaan vankomysiinialtistusta seurataan pitoisuusmääri-
tyksillä. Jäännöspitoisuuden tavoiteväli on tavallisesti 10–20 mg/l, vaikeimpien infektioiden  yhteydessä 
15–20 mg/l. Yhdysvaltalaisessa konsensusohjeistuksessa suositellaan huippu- ja jäännöspitoisuuden 
määritystä ja niiden analysointia farmakokineettisellä mallinnuksella tehon varmistamiseksi ja munuais-
toksisuuden vähentämiseksi.
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tunutta, ja esimerkiksi MRSA:n yleistyminen 
lisää sen kulutusta. Syksystä 2017 lasketun vuo
den kuluessa Kuopion yliopistollisessa sairaa
lassa (KYS) määritettiin vankomysiinipitoisuus 
vähintään yhden kerran 194 potilaalta. Vanko
mysiiniä myös tutkitaan entistä enemmän, ja 
saatavilla on lukuisia julkaisuja vankomysiini
annoksen optimoinnista ja munuaistoksisuu
den vähentämisestä. INTERNET OHEISAINEISTOSSA 
on tarkempaa tietoa annoksen säätämisestä jat
kuvan vankomysiiniinfuusion aikana, suuren
tuneen munuaispuhdistuman ja hemodialyysin 
yhteydessä sekä lapsipotilaiden osalta.

Bakteerin tunnistus ja 
mikrobilääkeherkkyys

Useimmissa suomalaisissa kliinisen mikro
biologian laboratorioissa bakteerien tunnis
tus viljelyistä perustuu massaspektrometriaan 
(MALDITOF). Stafylokokkien ja enterokok
kien vankomysiiniherkkyys voidaan määrittää 
erilaisilla menetelmillä (7). Perusmenetelmä 
on kiekkoherkkyysmääritys, jossa nähtävän 
estorenkaan koon perusteella bakteeri luokitel

laan vankomysiinille herkäksi (susceptible, S) 
tai resistentiksi (resistant, R). Vankomysiinin 
pienin bakteereita estävä pitoisuus (minimum 
inhibitory concentration, MIC) määritetään 
usein gradienttitestillä. Sillä saatu MICarvo 
voi hieman poiketa työläällä referenssimene
telmällä eli liemimikrolaimennosmenetelmällä 
(broth microdilution, BMD) saadusta arvosta 
(8). Lisämenetelmänä vankomysiinille resis
tenttien kantojen havaitsemiseksi voidaan käyt
tää myös niin sanottua kynnyspitoisuusmaljaa, 
jossa säädetty vankomysiinipitoisuus estää 
herk kien kantojen kasvun, mutta vankomysii
nille resistentit kannat voivat sillä kasvaa.

Vankomysiinin MICarvo määritetään yleen
sä invasiivisen infektion, esimerkiksi sepsiksen 
aiheuttaneille stafylokokki ja enterokokki
lajeil le gradienttiliuskamenetelmällä. Noninva
siivisten infektioiden yhteydessä käytetään 
usein kiekkoherkkyysmenetelmää ja mahdol
lisesti lisäksi kynnyspitoisuusmaljaa. Mikäli 
todetaan viitteitä vankomysiiniresistentistä 
 Enterococcus faeciumista tai faecaliksesta, tutki
taan nukleiinihapon osoituksella resistenssiä ai
heuttavat vanA ja vanBgeenit. Vankomysiini

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 12 24 36 48 60 72

Aika (tuntia)

Pitoisuus (mg/l)

Huippu

Jäännös

AUC24

KUVA 1. Vankomysiinin pitoisuus seerumissa, kun potilaan munuaiset toimivat normaalisti (absoluuttinen 
eGFR 100 ml/min; paino 70 kg). Yhtenäinen viiva: 1 250 mg kahden tunnin aikana aamuin illoin. Katkoviiva: 
lataus annos 2 000 mg kolmen tunnin aikana ja 12 tunnin kuluttua ylläpitoannos 1 250 mg. Vakaassa tilassa 
huippupitoisuus on 28 mg/l (yksi tunti infuusion päättymisen jälkeen), jäännöspitoisuus 13 mg/l ja AUC24-arvo 
530 h × mg/l. Tällä potilaalla eliminaation puoliintumisaika on kahdeksan tuntia. KUVA 1 on laadittu Rodvoldin 
ym. farmakokineettisellä mallilla (6).
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resistentit stafylokokkikannat lähetetään refe
renssilaboratorioon (THL) jatkotutkimuksiin.

Vankomysiinin munuaistoksisuus

Vankomysiinin munuaistoksisuudelle on esitet
ty useita kriteerejä (TAULUKKO 2) (2,9,10). Tut
kimuksissa käytetään useimmiten vuoden 2009 
konsensusohjeistusta. Metaanalyysin mukaan 
munuaistoksisuuden riski suureni kolminker
taiseksi, kun vankomysiinin jäännöspitoisuus 
oli yli 15 mg/l (11). Riski suureni myös van
komysiinihoidon pidentyessä ja kun saman
aikaisesti käytettiin muita munuaistoksisia 
lääkkeitä. Eri tutkimuksissa munuaistoksisuutta 
ilmeni 5–43 %:lla potilaista. Munuaisvaurio oli 
useimmiten palautuva, ja lyhytaikaista dialyysiä 
tarvitsi vain 3 % potilaista.

Detroitissa Yhdysvalloissa tehdyssä tutki
muksessa puolestaan todettiin, että kun vanko
mysiinin altistustavoitetta muutettiin, jäännös
pitoisuus pienentyi hieman (alussa mediaani 
15,0 mg/l, muutoksen jälkeen 12,0 mg/l) ja 
konsensusohjeistuksen mukainen munuais
toksisuus puolittui (noin 10 %:sta 5 %:iin po
tilaista) (9). RIFLE ja AKINluokitusten, jot
ka perustuvat plasman kreatiniinipitoisuuteen 
(PKrea), mukainen munuaistoksisuus väheni 
vain jonkin verran tai ei lainkaan. Munuais
toksisuuden riski suureni merkittävästi, kun 
AUC24arvo oli yli 700 h × mg/l (12).

Vankomysiinin munuaistoksisuuden meka
nismi ei ole vielä täysin selvä. Prekliinisten 
tutkimusten perusteella vankomysiini häirit
see etenkin proksimaalisessa munuaistiehyessä 
energiaa vaativien kuljetusproteiinien toimin
taa ja mitokondrioiden aineenvaihduntaa, mikä 
johtaa iskemiaan ja sitä kautta oksidatiiviseen 
stressiin (13). Vankomysiinin on todettu muo
dostavan Tamm–Horsfallin proteiinin eli uro
moduliinin kanssa munuaistiehyitä tukkivia 
kasaumia, mitä epäillään yhdeksi munuaistok
sisuuden mekanismiksi (14).

Munuaistoksisuutta ilmentävä merkkiaine 
kreatiniini on ongelmallinen lukuisten virhe
lähteiden takia. Kohtalainen glomerulussuo
datuksen väheneminen voi heijastua plasman 
kreatiniinipitoisuuden suurenemisena hitaasti, 
jopa 48 tunnin ajan. Etenkin sairaalapotilaille 

nesteinfuusiot ja vähenevä lihasmassa aiheutta
vat valheellisen pieniä plasman kreatiniiniarvo
ja, ja munuaisvaurion toteaminen voi myöhäs
tyä (15). 

KDIGO:n (Kidney Disease: Improving Glo
bal Outcomes) akuutin munuaisten vajaatoi
minnan kriteereissä on huomioitu kreatiniini
pitoisuuden mittauksen rajoitteet arvioimalla 
myös virtsaneritystä (TAULUKKO 2) (10). Vanko
mysiinihoidon aikaista munuaistoksisuutta on 
selvitetty myös määrittämällä virtsasta merkki
aineproteiineja, mutta tämä tutkimus on vasta 
aluillaan (16).

Vankomysiinin annoksen säätäminen

TAULUKKO 1. Farmakokineettiset muuttujat ja glomeru-
lusten suodatusnopeuden (GFR) mittarit (5).

Farmakokinetiikka

Puhdistuma (clearance, CL)
Kuvaa lääkeainetta eliminoivien elinten (yleensä munuai-
set ja maksa) toimintanopeutta yksikössä tilavuus/aika.
Mielikuva: mistä plasmatilavuudesta poistetaan eli ”puh-
distetaan” kaikki lääkeainemolekyylit aikayksikössä.

Näennäinen jakautumistilavuus (apparent volume of 
distribution, Vd)
Mihin tilavuuteen lääkeaine jakautuu elimistössä, kun 
oletetaan, että lääkeaineen pitoisuus on kaikkialla sama 
kuin plasmassa tai seerumissa.
Lääkeaineen sitoutuminen plasman proteiineihin pie-
nentää Vd-arvoa, jota lääkeaineen kertyminen eri elimiin 
suurentaa.

Eliminaation puoliintumisaika (elimination half-life, t1/2)
Missä ajassa lääkeaineen pitoisuus plasmassa tai seeru-
missa ja samalla lääkeaineen määrä elimistössä puolittuu 
edellisestä arvostaan.
Laskimoon annetun lääkeaineen eliminaatiovaihe alkaa 
vasta jakautumisvaiheen jälkeen, esimerkiksi vankomysii-
nillä 1–2 tuntia infuusion päättymisen jälkeen.

Glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus (eGFR) 
CKD-EPI-yhtälön perusteella (5)

Normalisoitu eGFR yksikössä ml/min/1,73 m2 (indexed)
CKD-EPI-kaava arvioi GFR:n aikuiselle, jonka kehon pinta-
ala on 1,73 m2 (esimerkiksi 168 cm:n pituinen ja 64 kg:n 
painoinen eli tyypillinen aikuinen nainen), ja siksi yksikkö 
on ml/min/1,73 m2.
Laskennassa tarvitaan potilaan sukupuoli, ikä, plasman 
kreatiniinipitoisuus ja etninen tausta (tummaihoinen tai 
muu), muttei mitään tietoja potilaan oikeasta koosta.

Absoluuttinen eGFR yksikössä ml/min (de-indexed)
Arvio todellisen kokoisen potilaan GFR:stä saadaan kerto-
malla normalisoitu arvo potilaan kehon pinta-alalla (m2), 
jolloin yksiköksi tulee ml/min (esimerkki TAULUKOSSA 4).
Kehon pinta-ala voidaan arvioida pituudesta ja painosta 
esimerkiksi DuBois–DuBoisin tai Mostellerin yhtälöillä.
Absoluuttista arvoa tulisi käyttää lääkeannoksen määrää-
misessä, jos lääkeaineen terapeuttinen pitoisuusväli on 
kapea ja potilaan koko poikkeaa selvästi standardiarvosta.
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Tavoiteltava vankomysiinialtistus: 
jäännöspitoisuus vai AUC24-arvo?

Yhdysvalloissa julkaistiin uusittu konsensus
ohjeistus vankomysiinistä (TAULUKKO 3) (3). 
Jäännöspitoisuuden seurannan vaihtaminen 
AUC24seurantaan johtuu suurelta osin siitä, 
että potilaiden välillä on suuria eroja vanko
mysiinin farmakokinetiikassa. Samaan jäännös
pitoisuuteen voidaan päätyä joko jyrkemmin 
tai loivemmin pienenevän pitoisuuden eli hy
vin erilaisten AUC24arvojen myötä. Yksittäi
sen potilaan vuorokausiannoksen jakaminen 
kahteen osaan suurentaa jäännöspitoisuutta 
mutta ei vaikuta AUC24arvoon (KUVA 2). Osa
syy konsensusohjeistuksen radikaaliin muutok
seen lienee se, että sen kirjoittajakunnassa on 
useita farmakokineettisen mallinnuksen puo
lestapuhujia.

MRSA:n lisäksi vankomysiinin AUC24arvo
tavoitteita käytetään muidenkin infektioiden 
yhteydessä. Esimerkiksi Stanfordissa tavoitel
tava AUC24arvo on useimmissa käyttöaiheissa 
400–700 h × mg/l ja annoslaskurin oletusarvo 
500 h × mg/l (17).

On kuitenkin melko varmaa, että pelkkä 
jäännöspitoisuuden seuranta säilyy käytetyim
pänä menetelmänä useita vuosia. Käytännös
sä jäännöspitoisuuksilla 10–20 mg/l saadaan 
useimmiten AUC24arvo 400–700 h × mg/l, 
mikä on juuri sopiva useimpiin käyttöaiheisiin 
(18,19).

Ylläpitoannos hoidon alussa

Hoidon alussa vankomysiinin ylläpitoannos 
määrätään plasman kreatiniinipitoisuudesta 
arvioidun munuaisten toimintakyvyn perus
teella. Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa 
suositaan edelleen Cockcroft–Gaultin kaavalla 
laskettavaa kreatiniinipuhdistumaa siten, että 
laskennassa käytetään vaihtelevia lisä sääntöjä 
iäkkäille potilaille ja eri painoindeksiluokille 
(20). Suomessa on järkevintä käyttää CKD
EPIyhtälöön perustuvaa glomerulusten las
kennallista suodatusnopeutta (eGFR) (TAULUK-

KO 1) (5).
TAULUKOSSA 4 esitetään esimerkki ylläpito

annoksen laskemisesta. Odotettavissa olevat 

TAULUKKO 2. Esimerkkejä munuaistoksisuuden kritee-
reistä; konsensusohjeistus 2009 (2,9) ja KDIG0 akuutti mu-
nuaisvaurio (10).

Lähde Kriteeri

(2,9) Plasman kreatiniinipitoisuus on suurentunut 
lähtöarvosta kahdessa peräkkäisessä mittauk-
sessa vähintään 44 μmol/l ja vähintään 50 % sen 
jälkeen, kun vankomysiiniä on käytetty vähintään 
muutaman päivän ajan (osassa tutkimuksista tai, 
jolloin kriteeri on väljempi).

(10) Plasman kreatiniinipitoisuus on suurentunut lähtö-
arvosta vähintään 26,5 μmol/l 48 tunnin aikana tai 
yli 50 % viikon aikana taikka virtsanmuodostus on 
alle 0,5 ml/kg/h kuuden tunnin aikana.

TAULUKKO 3. Uusittu yhdysvaltalainen konsensusohjeis-
tus vankomysiinin käytöstä (3). Numerointi viittaa suositus-
ten alkuperäisiin numeroihin ohjeistuksen tekstissä (oh-
jeistuksen TAULUKOSSA 2 on erilainen numerointi). Kon-
sensusohjeistuksessa esitetään yhteensä 25 suositusta vas-
tasyntyneiden, normaalipainoisten ja ylipainoisten lasten 
ja aikuisten sekä erilaisia hemodialyysi- ja filtraatiohoitoja 
saavien potilaiden vankomysiinilääkityksestä ja jatkuvasta 
vankomysiini-infuusiosta.

1. Vakavien MRSA-infektioiden yhteydessä vankomysiinin 
AUC24-arvon pitäisi olla lukuarvoltaan 400–600-kertainen 
MIC-arvoon verrattuna (MIC-liemimikrolaimennusmene-
telmällä eli BMD-menetelmällä). Esimerkiksi kun MICBMD 
on 1 mg/l, AUC24-arvon tulee olla 400–600 h × mg/l.

2. Altistuksen seurantamenetelmäksi suositellaan sekä 
huippupitoisuuden (1–2 tuntia infuusion päättymi sen 
jälkeen) että jäännöspitoisuuden määrittämistä vakaassa 
tilassa ja AUC24-arvon laskemista joko bayesilaisellä mal-
linnuksella tai ensimmäisen kertaluvun farmakokineetti-
sillä yhtälöillä, joista jälkimmäistä kutsutaan tässä katsa-
uksessa AUC-menetelmäksi.

3. Tavoiteltu vankomysiinialtistus tulisi saavuttaa viimeis-
tään 24–48 tunnin kuluttua lääkehoidon aloituksesta.

4. Edellisen konsensusohjeistuksen (2) pääsuositus jään-
nöspitoisuuden tavoitevälistä (15–20 mg/l) ja pelkästä 
jäännöspitoisuuden seurannasta kumottiin.

5. Pitoisuusmäärityksiä suositellaan silloin, kun munuais-
toksisuuden riski on suuri (esimerkiksi kriittisesti sairaat 
potilaat, jotka saavat samanaikaisesti muita munuais-
toksisia lääkeaineita), potilaan munuaisten toimintakyky 
vaihtelee tai lääkehoito kestää yli 3–5 vrk. Seurantaa 
kerran viikossa suositellaan hemodynaamisesti stabiileille 
potilaille ja tiheämpää seurantaa epästabiileille potilaille.

10. ja 11. Latausannoksen käyttöä on syytä harkita vaka-
vien MRSA-infektioiden yhteydessä. Kun ylläpitohoidossa 
on tarkoitus käyttää tavallisia toistuvia infuusioita, lataus-
annokseksi suositellaan 20–35 mg/kg, kuitenkin enintään 
3000 mg.

KATSAUS
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pitoisuuskuvaajat esitetään KUVASSA 2. Annos 
kannattaa määrätä tavoitellun AUC24arvon 
avulla, vaikka jatkossa mitattaisiin pelkkä 
jäännöspitoisuus. Lääkärillä tulisi olla käytös
sään annostaulukko (TAULUKKO 5). Järkevä an
nosporras on 250 mg.

Kun potilaan koko poikkeaa selvästi CKD
EPIyhtälön pintaalan oletusarvosta 1,73 m2, 
annoksen määräämisessä tulisi käyttää nor
malisoidun eGFRarvon sijasta absoluuttis
ta eGFRarvoa (TAULUKOT 1, 4 ja 5). Suuressa 
3 495 potilaan ruotsalaistutkimuksessa abso
luuttinen CKDEPIeGFRarvo vastasi varsin 
hyvin kokeellista, joheksolin avulla määritet
tyä absoluuttista GFRarvoa painoindeksiin 
40 kg/m2 saakka, vaikka lopulta tutkijat suosit
telivat omaa absoluuttista LundMalmöyhtä
löään (21).

KDIGO:n suosituksen mukaan kliinisen la
boratorion pitäisi ilmoittaa eGFRarvo myös 
absoluuttisena arvona (22). Kirjoitushetkellä 
Renbasetietokannan laskuri laskee potilaan 
tiedoista normalisoidun CKDEPIeGFRar
von, mutta ilmoittaa sen väärässä yksikössä eli 
absoluuttisena arvona.

Latausannos

Latausannoksella tarkoitetaan ylläpitoannosta 
suurempaa ensimmäistä annosta. Sillä pyritään 
suurentamaan vankomysiinipitoisuus nopeasti 
tavoitteen mukaiseksi. Latausannoksen pitää 
olla ylläpitoannosta suurempi, koska lääkityk
sen alussa pohjalla ei ole jäännöspitoisuutta. 
Varsinainen pitoisuuskäyrä on latausannoksen 
aikana lähes samanlainen kuin vakaassa tilassa 
(KUVAT 1 ja 2). Kohtalaisen tai vaikean munu
aisten vajaatoiminnan yhteydessä vakaa tila 
saavutetaan erittäin hitaasti, jos vankomysiini
lääkitys aloitetaan alle 1 000 mg:n annoksilla il
man latausannosta (KUVA 2 B, yhtenäinen viiva).

Uusitun konsensusohjeiston suosituk
set latausannoksesta esitetään TAULUKOSSA 3. 
Stanfordissa latausannos on lähellä ohjeiston 
ala rajaa eli tavallisesti 25 mg/kg tai enintään 
2 000 mg (17).

Latausannoksella pyritään saamaan nopea 
lääkevaste. MRSA:n aiheuttaman endokardiitin 
hoitotulos parani merkittävästi, kun AUC24/
MICBMD oli yli 600 jo ensimmäisenä päivänä 
(23). On saatu viitteitä siitä, että vankomysiini
resistenssi lisääntyy MRSAbakteremian yh

KUVA 2. Kohtalaisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivän potilaan seerumin vankomysiinipitoisuus (abso-
luuttinen EGFR 54 ml/min; paino 92 kg) (TAULUKKO 4). A) Yhtenäinen viiva: 1 500 mg kolmen tunnin aikana kerran 
päivässä. Jäännöspitoisuus on 14 mg/l. Katkoviiva: latausannos 2 000 mg kolmen tunnin aikana ja 24 tunnin 
kuluttua ylläpitoannos 1 500 mg. B) Yhtenäinen viiva: 750 mg kahden tunnin aikana aamuin illoin. Jäännöspitoi-
suus on 18 mg/l. Katkoviiva: latausannos 1 750 mg kolmen tunnin aikana ja ylläpitoannos 12 tunnista lähtien 750 
mg aamuin illoin. Molemmissa paneeleissa vakaan tilan AUC24-arvo on 550 h × mg/l. Tällä potilaalla vankomy-
siinin eliminaation puoliintumisaika on 18 tuntia. KUVA 2 on laadittu Rodvoldin ym. farmakokineettisellä mallilla.
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teydessä, jos AUC24/MICBMD ei ole 500–700 
alusta alkaen (24). Kun hoito aloitetaan lataus
annoksen avulla tehokkaasti, on mahdollista, 
että sen kestoa voidaan lyhentää ja siten vähen
tää sairaalapäiviä.

Annoksen säätäminen pitoisuus-
mittausten ja farmakokineettisen 
mallinnuksen avulla

Vaikka vankomysiiniannos määrätään suosi
tellulla tavalla hoidon alussa (TAULUKOT 4 ja 5), 

osalla potilaista jäännöspitoisuus ei osu kapeal
le tavoitevälille. Tämä johtuu usein siitä, että 
CKDEPIeGFRyhtälö ja farmakokineettiset 
yhtälöt (esimerkiksi CLvankoyhtälö TAULUKOS-

SA 4) kuvaavat tyypillistä potilasta, josta yksit
täinen potilas voi poiketa varsin paljon. 

Osalla potilaista munuaisten toiminta huo
nonee tai paranee hoidon aikana. Vankomysii
nihoidon aikainen munuaisten toimintakyvyn 
heikkeneminen ja sitä seuraava vankomysiini
pitoisuuden suureneminen voivat johtua lu
kuisista eri tekijöistä. Tavallisimpia syitä ovat 
potilaan muut sairaudet, esimerkiksi tyypin 2 
diabetes tai valtimonkovettumistauti. Moniin 
vakaviin infektioihin liittyy itsessään akuutti, 
yleensä väistyvä munuaisvaurio (25). Toisinaan 
mitattu kreatiniini tai vankomysiini pitoisuus 

TAULUKKO 4. Esimerkki hoidon alussa käytettävän van-
komysiinin ylläpitoannoksen laskemisesta.

Potilaan perustiedot
Mies (valkoihoinen), 76-vuotias, paino 92 kg, pituus 
180 cm, kehon pinta-ala 2,12 m2 (painosta ja pituudesta 
DuBois–DuBoisin yhtälöllä)

Plasman kreatiniinipitoisuus (P-Krea) ja glomerulusten 
laskennallinen suodatusnopeus (eGFR)
P-Krea 134 μmol/l
Normalisoitu CKD-EPI-eGFR 44 ml/min/1,73 m2
Absoluuttinen CKD-EPI-eGFR = 44 ml/min × (2,12 m2/ 
1,73 m2) = 54 ml/min

Vankomysiinin laskennallinen puhdistuma (CLvanko)1
CLvanko (l/h) = [0,75 × absoluuttinen eGFR (ml/min) × 
0,06] l/h + [0,21 l/h/70 kg × paino (kg)] = [0,75 × 54 (ml/
min) × 0,06] l/h + [0,21 l/h/70 kg × 92 kg] = 2,43 l/h +  
0,28 l/h = 2,71 l/h

Vankomysiinin vuorokausiannos
Annos (mg) = CLvanko × tavoiteltava AUC24 = 2,71 l/h × 
500 h × mg/l = 1 355 mg
Käytännössä sopiva vuorokausiannos on 1 250 mg tai 
1 500 mg, jolloin odotettavissa oleva AUC24 on 460 h × 
mg/l tai 550 h × mg/l

Vankomysiinin annosväli
Tällä potilaalla laskennallinen vankomysiinin eliminaation 
puoliintumisaika on 18 h1
Annosväli on tavallisesti 1–2 eliminaation puoliintumis-
aikaa
Tälle potilaalle mahdollisia annosvälejä ovat 12 h ja 24 h 
(KUVA 2)

Infuusion kesto
Vankomysiinin valmisteyhteenvedon mukaan infuusion 
enimmäisnopeus on 10 mg/min
Esimerkiksi 24 h:n annosvälillä vaihtoehdot ovat 1 250 mg 
2,0–2,5 tunnin aikana tai 1 500 mg 2,5–3,0 tunnin aikana

1 Perustuu Rodvoldin ym. farmakokineettiseen malliin, jossa 
kreatiniinipuhdistuma on korvattu absoluuttisella eGFR-
arvolla (6). Vankomysiinin puhdistuman laskennassa en-
simmäinen termi on munuaispuhdistuma (75 % GFR:stä), ja 
siinä luku 0,06 muuttaa puhdistuman yksikköön l/h. Toinen 
termi on pieni metabolinen puhdistuma.

TAULUKKO 5. Esimerkki vankomysiinin annostaulukosta 
aikuispotilaille1.

Absoluutti-
nen eGFR2 
(ml/min)

Ylläpito-
annos  
(mg)

Infuusion 
kesto  

(h)

Annos- 
väli  
(h)

Vuoro-
kausiannos 

(mg)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

500

750

1 000

1 250

1 250

750

1 000

1 000

1 000

1 250

1 250

1 500

1 500

1 500

1,0

1,5

2,0

2,5

2,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

500

750

1 000

1 250

1 250

1 500

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

3 000

3 000

3 000

1 Tämä taulukko hoidon alussa käytettävistä ylläpitoannok-
sista vaikuttaa varsin käyttökelpoiselta KYS:ssä tehdyn 
takautuvan 78 potilaan tutkimuksen perusteella (KYS:n ja 
Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän sisäinen raportti 
10.5.2019), mutta näitä annossuosituksia ei ole validoitu 
etenevässä tutkimuksessa. Annokset on laskettu TAULU-
KOSSA 4 esitetyllä periaatteella, ja tyypilliselle potilaalle 
odotettavissa oleva AUC24-arvo on eri eGFR-arvoilla 425–
525 h × mg/l.

2 Jos potilaan koko ei poikkea kovin paljon CKD-EPI-yhtälön 
standardiarvosta (esimerkiksi 168 cm:n pituisen ja 64 kg:n 
painoisen henkilön kehon pinta-ala on 1,73 m2), voidaan 
absoluuttisen eGFR-arvon tilalla käyttää normalisoitua 
eGFR-arvoa.
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on selvästi virheellinen näytteenotossa tai mää
rityksessä tapahtuneen virheen vuoksi.

Jäännöspitoisuuden säätäminen. Jäännös
pitoisuus määritetään useimmiten vakaassa 
tilassa, joka saavutetaan ilman latausannosta 
noin kolmen eliminaation puoliintumisajan ku
luttua lääkehoidon aloituksesta. Kun potilaan 
munuaiset toimivat normaalisti, ensimmäinen 
verinäyte otetaan tavallisesti aamulla ennen 
neljättä tai viidettä annosta (KUVA 1). KYS:ssä 
vankomysiinipitoisuus on nähtävissä potilas
tietojärjestelmässä noin kahden tunnin kulut
tua, joten saman päivän iltaannosta voidaan 
tarvittaessa muuttaa.

Kohtalaisen tai vaikean munuaisten vajaa
toiminnan yhteydessä vakaa tila saavutetaan 
viimeistään kolmessa tai neljässä vuorokaudes
sa (KUVA 2). Ensimmäinen verinäyte otetaan 
kuitenkin usein jo ennen vakaata tilaa, jotta 
nähdään, millaiseksi pitoisuus on asettumassa. 
Tuloksia tulkittaessa on ymmärrettävä, miten 
valittu lääkeannos ja annosväli vaikuttavat va
kaan tilan saavuttamisaikaan (KUVA 2).

Huippupitoisuus ja jäännöspitoisuus 
AUC-menetelmää käytettäessä. Erityisesti 
Yhdysvalloissa vankomysiiniannosta säädetään 
myös vakaan tilan huippu ja jäännöspitoisuuk
sien perusteella käyttämällä AUCmenetelmää 
eli ensimmäisen kertaluvun farmakokineettisiä 
yhtälöitä (9,17,26). Laskennan tuloksena saa
daan vankomysiinin puhdistuma ja näennäinen 
jakautumistilavuus tarkasteltavalle potilaalle. 
Näistä lasketaan edelleen, millä annoksella 
saadaan tavoiteltu AUC24arvo ja mitä jäännös
pitoisuutta tämä AUC24arvo vastaa. Jatkossa 
mitataan pelkästään jäännöspitoisuutta. Jos se 
poikkeaa merkittävästi tavoitteesta, määritetään 
uudestaan huippu ja jäännöspitoisuus ja uusi
taan laskenta.

Laskenta onnistuu taulukkolaskentaohjel
malla muutamassa minuutissa, kun matemaatti
set yhtälöt on tallennettu valmiiksi ohjelmaan. 
Käyttäjän pitää syöttää ainoastaan vakaassa 
tilassa annetun viimeisen lääkeannoksen suu
ruus, infuusion alkuhetki ja kesto sekä pitoi
suusmääritysten ajankohdat ja mitatut pitoi
suudet. Laskennassa ei tarvita muita tietoja po
tilaasta. TAULUKOSSA 6 esitellään eikaupallisia 
AUClaskureita (17,26).

Detroitissa jäännösmenetelmän (tavoite 
15–20 mg/l eli nykytiedon mukaan liian suu
ri) korvaaminen AUCmenetelmällä (tavoite 
400–600 h × mg/l) pienensi hieman jäännös
pitoisuuksia ja puolitti konsensuskatsauksen 
mukaisesti määritellyn munuaistoksisuuden, 
muttei juurikaan vähentänyt RIFLE ja AKIN
kriteerien mukaista munuaistoksisuutta (9). 
Tutkimuksesta oli suljettu pois lukuisia vanko
mysiinin käyttöaiheita ja kaikki piperasilliini
tatsobaktaamia saaneet potilaat, eikä lääkehoi
don tehoa tutkittu lainkaan.

Stanfordissa jäännösmenetelmä ja AUCme
netelmä tuottivat suunnilleen saman jäännös
pitoisuuden (mediaani 13–14 mg/l) ja aiheut
tivat yhtä vähän KDIGOmunuaistoksisuutta 
(noin 10 %:lle potilaista) (17). Jäännösmene
telmälläkin on siis mahdollista saada erittäin 
hyviä tuloksia, kun se toteutetaan huolellisesti.

Huippupitoisuus ja jäännöspitoisuus 
baye si laisen mallinnuksen yhteydessä. Baye
silainen mallinnus poikkeaa AUCmenetelmäs
tä siten, että farmakokineettisessä laskennassa 
huomioidaan mitattujen pitoisuuksien lisäksi 
aikaisempi tieto suuren potilasjoukon farmako
kineettisistä muuttujista ja pitoisuusmäärityk
sen yleisestä tarkkuudesta (27,28). Toisin sa
noen laskennassa tehdään kompromissi pitoi

TAULUKKO 6. Ei-kaupallisia AUC-laskureita vankomysiini-
lääkitykseen (17,26).

Stanford Health Care (SHC) Vancomycin AUC calculator
Valmiiksi ohjelmoitu Excel-tiedosto on ladattavissa osoit-
teesta http://med.stanford.edu/bugsanddrugs/guide-
book.html (tarkistettu 25.4.2020), mistä löytyvät myös 
SHC:n kirjalliset ohjeistukset vankomysiinihoidon toteu-
tukseen: Vancomycin Dosing Guide (pdf) ja Vancomycin 
Per Pharmacy Protocol (pdf).
Laskurissa on oma välilehti huippu- ja jäännöspitoisuuk-
siin perustuvalle AUC-menetelmälle. Päivämäärä ja kellon-
aika voidaan syöttää suomalaisessa muodossa (esimerkik-
si 1.5.2019 8:00), mutta laskuri muuttaa sen automaatti-
sesti yhdysvaltalaiseen muotoon.  
Laskurissa on myös välilehti lääkehoidon alussa käytet-
tävän ylläpito annoksen laskemiseen, mutta se perustuu 
monimutkaiseen versioon Cockcroft–Gaultin yhtälöstä 
eikä siten ole käyttökelpoinen Suomessa.

University of Maryland Medical Center Vancomycin 
dosing calculator
Potilastietojärjestelmään upotettu laskuri. Käyttäjän pitää 
kuitenkin syöttää tiedot viimeisimmästä lääkeannoksesta 
ja pitoisuusmäärityksistä.

Vankomysiinin annoksen säätäminen
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suusmittausten ja ennakkotiedon välillä siten, 
että pitoisuusmittausten painoarvo lisääntyy 
niiden lukumäärän mukana.

Tätä menetelmää on käytetty pitkään Alan
komaiden sairaaloissa, ja koko prosessi pitoi
suusmäärityksistä mallinnukseen on validoitu 
huolellisesti (29). Vastikään yhdysvaltalainen 
tutkimusryhmä vaihtoi jäännösmenetelmän 
bayesilaiseen menetelmään etenevässä tutki
muksessa ja sai lupaavia tuloksia sekä vankomy
siinin tehosta että turvallisuudesta (30). Tutki
muspotilaat eivät kuitenkaan olleet sairaudel
taan yhtä vaativia kuin oman tutkimuksemme 
tyypilliset infektiopotilaat, eikä jäännösmene
telmää ollut toteutettu kovin huolellisesti.

Tarjolla on useita kaupallisia bayesilaisiä tie
tokoneohjelmistoja (31,32). Koulutustarpeen 
lisäksi käyttöönoton kynnykseksi saattavat 
muodostua ohjelmistokustannukset, jotka ovat 

suuressa yliopistosairaalassa jopa kymmeniä tu
hansia euroja vuodessa. Halvempiakin vaihto
ehtoja löytyy.

KYS:n tutkimustuloksia

Aloitimme syyskuussa 2018 KYS:ssä tutki
muksen vankomysiinin käytöstä ja sen kehit
tämiskohteista. Tähän mennessä olemme teh
neet farmakokineettistä mallinnusta 78 aikuis
potilaalle (eGFR 20–147 ml/min/1,73 m2). 
Olemme havainneet, että hoidon alussa käytet
tävän ylläpitoannoksen määräämistä voidaan 
tarkentaa. KYS:ssä ei nykyisin käytetä annos
suositustaulukkoa eri eGFRluokkien potilaille 
(TAULUKKO 5). Vankomysiinihoitoa ei aloiteta 
tavanomaista annosta (1 000 mg aamuin illoin) 
suuremmalla annoksella edes silloin, kun poti
laan eGFRarvo on erittäin suuri (yli 120 ml/
min/1,73 m2). Tämä on johtanut hoidon alku
päivinä liian pieniin jäännöspitoisuuksiin ja 
myöhempiin annoksen suurentamisiin. Lataus
annoksen käyttöä olisi myös syytä lisätä.

Toistaiseksi tutkimus jatkuu jäännöspitoi
suuksien säätöön perustuvalla seurantamene
telmällä hoidon ajan. Jäännöspitoisuustavoit
teenamme on yleisesti 10–20 mg/l, vakavim
pien infektioiden yhteydessä 15–20 mg/l.

Lopuksi

Tieteellisissä tutkimuksissa AUCmenetelmällä 
ja bayesilaisellä mallinnuksella on saatu erittäin 
lupaavia tuloksia. Emme ole kuitenkaan tois
taiseksi vakuuttuneet siitä, että rutiinimaiseen 
huippu ja jäännöspitoisuuksien mallinnukseen 
tarvittavat lisäresurssit (koulutus, laskennassa 
käytettävä tietokoneohjelmisto, mahdolliset li
senssimaksut, laskennan vaatima työaika, huip
pupitoisuuden määrittäminen) toisivat riittävän 
edistysaskeleen. Tutkimuksissa tulisi tarkastella 
sekä lääkehoidon tehoa että kliinisesti merkittä
viä haittoja pelkän munuaistoksisuuden sijaan.

Samalla on kuitenkin mietittävä tulevaa. 
Monet sairaanhoitopiirit suunnittelevat uu
den potilastietojärjestelmän hankintaa. Tähän 
järjestelmään kannattaa ohjelmoida valmiiksi 
sellaiset rajapinnat, jotka mahdollistavat farma
kokineettisen mallinnuksen järjestelmän sisällä 

Ydinasiat
 8 Tehon turvaamiseksi ja munuaistoksi-

suuden vähentämiseksi vankomysiinin 
jäännöspitoisuus seerumissa ja samalla 
AUC24-arvo on pyrittävä pitämään tar-
kasti tavoitteen mukaisena.

 8 Hoidon alussa ylläpitoannos on määrät-
tävä CKD-EPI-eGFR:n (ml/min/1,73  m2) 
perusteella, ja jälkimmäinen tulee muut-
taa absoluuttiseksi eGFR-arvoksi (ml/
min), jos potilaan koko poikkeaa selvästi 
tavanomaisesta.

 8 Suurempaa latausannosta suositellaan 
käytettäväksi vakavimpien infektioiden 
yhteydessä.

 8 Hoidon aikana jäännöspitoisuuden sää-
töön perustuva menetelmä tuottaa hy-
vät tulokset, jos se toteutetaan huolelli-
sesti.

 8 Rutiinimaisella farmakokineettisellä 
mallinnuksella on saatu lupaavia tutki-
mustuloksia, mutta sen käyttöönottoon 
Suomessa ei toistaiseksi ole riittävän 
vahvoja perusteluita.
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siten, että kaikki tarvittavat tiedot latautuvat au
tomaattisesti. Vankomysiini olisi tällaiseen jär
jestelmäsuunnitteluun oiva lääkeaine. Samassa 
yhteydessä kannattaisi miettiä myös infektiolää
kärin, kliinisen farmakologin, sairaalafarmasi
aan ja mahdollisesti myös farmakokinetiikkaan 
erikoistuneen proviisorin, osastofarmaseutin ja 

sairaanhoitajan roolit kustannustehokkaan ja 
turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. 

Jotta vankomysiinistä saataisiin täysi hyöty, 
tulisi suomalaisissa sairaaloissa ensimmäiseksi 
luoda entistä järjestelmällisemmät käytännöt 
ylläpito ja latausannoksen määräämiseen sekä 
jäännöspitoisuuksien seurantaan. ■

* * *
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Annikka Kalliokoski

SUMMARY
Adjustment of vancomycin dosing based on renal function and drug monitoring
Intermittent vancomycin infusion is used in staphylococcal and enterococcal infections and in patients with penicillin 
allergy. The initial maintenance dose is defined on the basis of estimated glomerular filtration rate or creatinine clearance. 
The therapeutic range of vancomycin in serum is narrow, and drug monitoring is therefore used. The target for trough 
concentration is typically 10–20 mg/l and in most severe infections 15–20 mg/l, respectively. A consensus guideline from the 
United States suggests the measurement of both peak and trough concentrations combined with pharmacokinetic modeling 
to ensure efficacy and reduce nephrotoxicity.
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