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Lääkkeet, lääkeraaka-aineet ja
ympäristövaikutukset
´ 4000 aktiivista vaikuttavaa ainetta (API)

´ 100 000 tonnia/vuosi

´ Tarkka säätely lääkkeiden tehon ja turvallisuuden takaamiseksi: Myyntilupajärjestelmä,
farmakopeayhteistyö, GMP

´ Lääkkeet eivät kuulu ympäristövaikutusten osalta mihinkään kansainväliseen
säätelyjärjestelmään

´ EUssa myös ympäristövaikutusten arviointi, ei koske jo markkinoilla olevia valmisteita. ERA:
ekotoksisuus, hajoaminen ja kertyminen, standardoidut kokeet.

´ APIt esiintyvät ympäristössä pitoisuuksina ng-ug/L

´ Mittauksen ongelmia: metaboliitit, yhteisvaikutukset, pitkäaikainen altistuminen pienille
pitoisuuksille/vaikutukset tuntemattomia

´ Lääke< –> jäte: helppo biohajoavuus voi heikentää puoliintumisaikaa ja rajoittaa
vaikutusta elimistössä, hydrofobiset, rasvaliukoiset aineet kumuloituvat helposti
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Lääkejätteet ympäristössä
- havaittu kaikkialla maailmassa, pääosin
vesiympäristössä

´ Antibiootit            => antibioottiresistenssi

´ Analgeetit => kumuloituminen eri eläimissä kuin kohde-eläin

´ Lipidejä alentavat lääkkeet

´ Betasalpaajat

´ Röntgenkuvantamisaineet

´ Synteettiset estrogeenit   => endokriiniset vaikutukset

´ Psyyken lääkkeet    => kumuloituminen



Farmasian aktiviteetit

´ FIP: Green Pharmacy Practice – taking responsibility for the environmental
impact of medicines

www.fip.org/projects/newsandpublications/annualreportsandpublications

´ Suomessa: Generation green –hanke http://blogs.helsinki.fi/generationgreen

Osa-alueet: opetus – kaikkeen opetukseen integroitava myös

ympäristönäkökulma

tutkimus – green chemistry, analytiikka, kliininen

farmasia

lainsäädäntö – hinnat, merkitseminen, EU-taso

vuorovaikutus – yhteistoiminta, tiedotus





Tuloksia ja tehtäviä

´ Suomalaiset tuovat hävitettäväksi apteekkiin lääkejätettä n. 100
milj/Eur/vuosi ja hävittävät epäasiallisesti noin 10-30 % lääkejätteistä

´ Apteekkien tiedotus, rationaalinen lääkkeiden käyttö ja määrääminen

´ Jätevesien poisto kuormituspaikalla/tutkimusyhteistyö

´ Vaikuttaminen ja tiedottaminen eri foorumeilla  - farmasian ala, kansalaiset,
viranomaiset, terveydenhuoltohenkilöstö, lainsäätäjät Suomessa ja EUssa

´ Farmaseuttisen henkilöstön rooli – koko lääkekaari tutkimuksesta
valmistukseen ja käyttöön.

´ Vaikuttaminen kv-tasolla, kansallisesti ja paikallisesti



Tehtävä 19: Lääkkeiden

käytön ympäristövaikutukset

Tehtävän tavoite: Tutustua lääkkeiden
käytön aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin
ja niiden vähentämiseen.

Voit käyttää esim. seuraavia tietolähteitä:
· http://sic.fimea.fi/arkisto/2016/1_2016/jarkeva-

laakehoito/laakkeiden-jarkeva-kaytto-turvaa-
suomalaisten-terveytta

· http://www.laaketeollisuus.fi/laakkeet/laakkeet-ja-
ymparisto

Hoidollisten hyötyjensä lisäksi lääkkeiden järkevä käyttö vähentää syntyvän
lääkejätteen määrää ja pienentää lääkkeiden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Kirjaa
millaisia ympäristövaikutuksia lääkkeet voivat aiheuttaa, millä muilla tavoin
harjoitteluapteekissasi huomioidaan lääkkeiden ja apteekkitoiminnan
ympäristövaikutukset; onko apteekilla esim. jokin ympäristösertifikaatti? Käy
kirjaamassa seuraavassa e-lomake linkissä ideoita, miten apteekit voivat
omalla toiminnallaan edistää rationaalista lääkehoitoa.

http://sic.fimea.fi/arkisto/2016/1_2016/jarkeva-laakehoito/laakkeiden-jarkeva-kaytto-turvaa-suomalaisten-terveytta
http://www.laaketeollisuus.fi/laakkeet/laakkeet-ja-ymparisto

