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LÄÄKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Ympäristöä kuormittavat lääkejäämät kerääntyvät lukuisista eri lähteistä (mm. maatalous, sairaaloiden 

ja teollisuuden jätevedet sekä väärin hävitetyt lääkkeet). Suurin ympäristöä kuormittava tekijä on 

kuitenkin asianmukaisesti käytetyistä lääkkeistä syntyvä ja ihmisten eritteiden mukana kunnallisille 

jätevedenpuhdistamoille kulkeutuva lääkejäämävuo. Näitä lääkeainejäämiä esiintyy Suomessakin 

mitattavina pitoisuuksina sekä luonnon vesissä (esim. Lindholm-Lehto ym. 2015) että uusiokäyttöön 

mahdollisesti ohjattavassa puhdistamolietteessä (Fjäder 2016). Vain murto-osa lääkejäämistä pystytään 

poistamaan jätevedenpuhdistuksen yhteydessä.  

 

Uusien vaikuttavien aineiden ympäristöriskit on tullut vuodesta 2005 lähtien arvioida ja raportoida 

myyntilupahakemuksen yhteydessä (2001/83/EC artikla 8(3)(ca)). Vuonna 2006 Euroopan lääkevirasto 

(EMA) julkaisi ohjeistuksen ympäristöriskinarvioinnista (EMEA/CHMP/SWP/4447/00/corr2). 

Ympäristöriskiarviossa huomioidaan sekä altistuma että ekotoksisuus. Ympäristöön päätyessään 

lääkeainejäämät voivat aiheuttaa haittavaikutuksia paitsi vesiympäristössä myös maaperässä. Ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden tapauksessa ympäristöriskin arvioinnin tulos ei vaikuta myyntiluvan 

myöntämiseen ja riskinarvioinnin perustana käytetyn tutkimusaineiston julkistaminen on vapaaehtoista. 

EMA:n ohjeistusta mukailevaa riskinarviointia voidaan kuitenkin käyttää apuna lääkkeiden 

luokittelemiseksi ympäristön kannalta haitallisiin ja vähemmän haitallisiin aineisiin. Kansallisia 

lääkkeiden ympäristöluokitusjärjestelmiä on otettu käyttöön mm. Ruotsissa (Fass) ja Norjassa 

(Felleskatalogen). Luokituksen pohjana käytetään maakohtaisia tilastoja lääkkeiden myyntimääristä, 

joiden avulla on mahdollista arvioida jätevedenpuhdistamoilta ympäristöön siirtyvän lääkeainekuorman 

suuruutta kansallisella tasolla. Ekotoksisuuden arviointi on puolestaan yhdistekohtainen ja se perustuu 

standardoituihin testeihin (OECD, ISO). Luokitusjärjestelmien ylläpidon kannalta olisi eduksi, että 

ekotoksisuustestien tulokset olisivat julkisesti saatavilla.  

 

Standardoitujen ekotoksisuustestien ohella ympäristön lääkejäämien mahdollisia haittavaikutuksia on 

tutkittu erityisesti kaloilla. Kaloissa on todettu useita lääkevaikutusten kohdereseptoreita ja ympäristön 

lääkeainejäämien onkin havaittu aiheuttavan kaloissa akuutin toksisuuden ohella mm. kehitys- ja 

käyttäytymishäiriöitä (Jobling ym. 2006, Hellström ym. 2017). Antimikrobiset lääkejäämät saattavat 

myös edistää antibioottiresistenssin lisääntymistä  

 

LÄÄKEAINEIDEN YMPÄRISTÖRISKIN ARVIOINTI 

 

Ympäristöriskien arviointi jaetaan EMA:n ohjeessa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

erotellaan alustavan altistusarvioinnin perusteella valmisteet, joilla todennäköisesti ei ole haitallisia 

vaikutuksia ympäristöön ja joista ei tarvita lisätutkimuksia. Tässä vaiheessa arvioidaan lääkkeen 

pitoisuus pintavedessä (PECSW, engl. predicted environmental concentration). Mikäli arvioitu pitoisuus 

pintavedessä ylittää asetetun kynnysarvon 0,01 g/L, vaaditaan valmisteelta myös toisen vaiheen 
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riskinarviointi. Myös lääkeaineet, joilla epäillään olevan endokriinisiä vaikutuksia, siirtyvät 

automaattisesti toisen vaiheen riskinarviointiin kynnysarvosta riippumatta. Hyvin rasvaliukoisilta 

lääkeaineilta (logKOW > 4,5) edellytetään myös ns. PBT-arviointia, jossa selvitetään aineen hajoaminen 

vedessä, biokertyvyys sekä vesieliöille aiheutunut toksisuus EU:n arviointiohjeen (EC 2003) mukaisesti. 

Toisen vaiheen riskinarviointi perustuu aktiivisen vaikuttavan aineen fysikaalis-kemiallisiin 

ominaisuuksiin, biohajoavuuteen, kroonisiin ekotoksisuustesteihin sekä mahdollisen sedimentti- tai 

maaperäkertymän arviointiin.   

 

Toisen vaiheen ekotoksisuusriskin arvioinnissa lääkeaineen arvioitua ympäristöpitoisuutta (PEC) 

verrataan eliövaikutustutkimuksista (mm. kala, vesikirppu, levä, liero, mikrobit, kasvit) saatuun 

arvioituun haitattomaan pitoisuuteen (PNEC, engl. predicted no effect concentration). PNEC määritetään 

ympäristön eri osa-alueille (esim. makea vesi, merivesi, vesistöjen sedimentit ja maaperä) 

myrkyllisyystestien ja soveltuvan arviointikertoimen perusteella, herkimmän trofiatason eliön mukaan. 

Arviointikertoimella pyritään kattamaan epävarmuutta, jota syntyy ennustettaessa vaikutuksia 

monimuotoisiin ekosysteemeihin vain muutaman testilajin perusteella. Arviointikerroin vaihtelee välillä 

10-1000 (EC 2003). Pienintä arviointikerrointa (10) käytetään, kun pitkäaikaisvaikutuksia tutkitaan 

kolmella eri trofiatason eliöllä. Jos käytössä on vain akuutteja testejä, arviointikerroin on 1000. 

Merialueiden osalta arviointikerroin voi kuitenkin olla suurimmillaan 10 000, koska merien 

ekosysteemeissä lajeja on enemmän ja koko ekosysteemin herkkyyden ennustaminen vain muutamalla 

lajilla tehtyjen toksisuustestien perusteella on merkittävän epävarmaa. Murtovesialtaissa (kuten 

Itämeressä) lajimäärät ovat usein merialueita alhaisempia, jolloin yksittäisillä lajeilla voi olla suuri 

merkitys ekosysteemin toimivuudelle. Myös tällöin korkeamman arviointikertoimen käyttö voi olla 

perusteltua.   

 

Lääkeaineiden eliöille aiheuttamaa ekotoksisuusriskiä arvioidaan niin kutsutun riskiosamäärän, RQ 

(engl., risk quotient), avulla, joka lasketaan PEC/PNEC-suhteena. Mitä suurempi RQ on, sitä suurempi 

on haitallisten ympäristövaikutusten esiintymisen riski. Jos RQ<1, ympäristölle ei katsota aiheutuvan 

riskiä. EMA:n ympäristöriskinarviointiohjeen mukaisesti riskiosamäärän laskemisessa oletetaan 

lähtökohtaisesti, että lääkeainetta ei pystytä poistamaan jätevedenpuhdistamolla lainkaan (poistuma 0 %) 

ja että aktiivinen vaikuttava aine erittyy ihmisestä täysin alkuperäisessä muodossaan (biologisten 

muuntumistuotteiden osuus 0 %). Mitatut ympäristöpitoisuudet (engl. measured environmental 

concentration, MEC) ovat lähtökohtaisesti PEC-pitoisuutta alhaisempia, sillä lääkeaineen metabolia sekä 

poistuma jätevedenpuhdistamoilla vähentävät todellista ympäristöön päätyvän aktiivisen vaikuttavan 

aineen määrää. Tämä voidaan tarvittaessa ottaa huomioon toisen vaiheen riskinarvioinnissa.  

 

LÄÄKEAINEMETABOLIAN VAIKUTUS 

 

Lääkeaineiden metaboloituminen vaikuttaa merkittävästi jätevesiin erittyneiden ja sieltä 

jätevedenpuhdistuksen kautta ympäristöön päätyvien molekyylimuotojen kirjoon. Yhdisteestä riippuen 

lääkeaine voi erittyä elimistöstä pääasiassa alkuperäisessä muodossaan (aktiivisena vaikuttavana 

aineena), täysin metaboloituneena tai osittain metaboloituneena. Molekyyliominaisuuksien ohella myös 

lääkkeen antotavalla on keskeinen rooli. Paikallishoitoon tarkoitetuista lääkevoiteista lääkejäämät 

huuhtoutuvat pesuveden mukana pääasiassa aktiivisena vaikuttavana aineena. Sen sijaan suuri osa 

systeemisesti annetuista lääkkeistä metaboloituu, ainakin osittain, ennen erittymistään. Aktiivisesta 

vaikuttavasta aineesta muodostuvat metaboliitit ovat usein lähtöainetta farmakologisesti vähemmän 

aktiivisia ja huomattavasti vesiliukoisempia, jolloin ne lähtökohtaisesti päätyvät jätevedenpuhdistamojen 
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vesijakeeseen ja sieltä luonnonvesiin. Metabolia etenee usein kahdessa vaiheessa, jolloin lääkeaineesta 

muodostuu ensin hapetus- tai pelkistystuotteita (faasi I) ja näistä edelleen erilaisia konjugaatiotuotteita 

(faasi II). Faasin I hapetus- ja pelkistystuotteet ovat kemiallisesti verrattain stabiileja, kun taas faasin II 

konjugaatiotuotteet ovat oletusarvoisesti helpommin hajoavia ja saattavat joissain tapauksissa palautua 

takaisin aktiiviseksi vaikuttavaksi aineeksi esimerkiksi jätevedessä, jätevedenpuhdistuksen yhteydessä 

tai ympäristössä. Osa metaboliiteista voi myös olla sellaisenaan ympäristölle haitallisia (farmakologisesti 

aktiivisia) ja samaan aikaan kemiallisesti stabiileja, mistä syystä ympäristömittauksissa olisi syytä 

kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös lääkeaineiden päämetaboliatuotteiden pitoisuuksien 

määrittämiseen.  Jätevedenpuhdistuksen prosesseissa (tai ympäristössä) osa metaboliiteista voi myös 

muuntua täysin erilaiseen kemialliseen muotoon, mikä monimutkaistaa lääkeaineen aiheuttaman 

kokonaisriskin arviointia.  

 

POISTUMAN ARVIOINTI JÄTEVEDENPUHDISTUKSEN YHTEYDESSÄ 

 

Lääkeaineiden käyttäytymistä jätevedenpuhdistamolla arvioidaan määrittämällä aktiivisen vaikuttavan 

aineen pitoisuus jätevedenpuhdistamolle tulevassa jätevedessä ja sieltä lähtevässä, käsitellyssä vedessä. 

Pitoisuusmääritysten tuloksista voidaan laskea ainekohtainen poistuma. Jätevedenpuhdistamolla 

lääkeaineet joko muuntuvat muuhun kemialliseen muotoon, pidättyvät kiintoaineeseen tai läpäisevät 

puhdistamon ja päätyvät vastaanottavaan vesistöön. Muuntuminen voi tarkoittaa aktiivisen vaikuttavan 

aineen täydellistä hajoamista (mineralisoituminen) tai muuntumista lähtöainetta yksinkertaisempaan 

molekyylimuotoon. Poistuman määrityksessä tarkastelu keskittyy lähes aina alkuperäiseen vaikuttavaan 

aineeseen, mutta siitä mahdollisesti syntyviä biologisia tai kemiallisia muuntumistuotteita määritetään 

vain harvoin. On myös syytä huomioida, että suurinta osaa markkinoilla olevista vaikuttavista aineista ei 

ole lainkaan määritetty jätevesi- tai ympäristömatriiseista. 

 

Suomessa jätevedenpuhdistamoilla yleisesti käytetty aktiivilieteprosessi poistaa lääkeaineita verrattain 

heikosti. Itämeren alueella tehtyjen kartoitusten perusteella noin puolella tarkastelluista lääkeaineista 

(n=118) poistuma puhdistamoilla oli alle 50 % (Unesco & HELCOM 2017). Vain murto-osalla 

tarkastelluista lääkeaineista poistuma oli yli 95 %. Poistumatietoja tulkittaessa tulee tiedostaa, että 

tarkastelu keskittyy vain aktiivisen vaikuttavan aineen vesijakeessa havaittavaan pitoisuuteen eikä 

mahdollisten muuntumistuotteiden pitoisuudesta saada lainkaan tietoa. Poistuma voi myös olla 

negatiivinen esimerkiksi silloin, jos jäteveteen erittyneet, aktiivisen vaikuttavan aineen metaboliitit 

hajoavat käsittelyprosessin aikana takaisin lähtöaineekseen (esim. karbamatsepiini). Jos aktiivinen 

vaikuttava aine pidättyy tehokkaasti kiintoaineeseen (esim. siprofloksasiini), poistuma vesijakeesta voi 

olla korkea, vaikka yhdiste ei muuntuisi puhdistusprosessissa lainkaan. Aktiivilietelaitoksessa 

kiintoaines muodostaa lietettä, joka ylläpitää laitoksen mikrobitoimintaa. Kun ylijäämälietettä poistetaan 

järjestelmästä, siihen mahdollisesti pidättyneet aktiiviset vaikuttavat aineet kulkeutuvat edelleen lietteen 

käsittelyyn, tavallisesti mädätykseen tai kompostointiin. Kun käsiteltyä lietettä hyödynnetään 

maataloudessa tai viherrakentamisessa, lietteen lääkeainejäämät päätyvät maaperään ja lisäävät näin 

maaperän ekosysteemeihin kohdistuvien haittavaikutusten riskiä (Vieno ym. 2018). 
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HAITTAVAIKUTUSTEN VERTAILU LÄÄKEAINEIDEN VÄLILLÄ 

 

Ympäristöriskin arviointia koskevaa aineistoa on tuotettu pääsääntöisesti vain vuoden 2006 jälkeen 

markkinoille tulleille lääkeaineille ja tästäkin aineistosta vain murto-osa on julkisesti saatavilla. 

Varhaisempien aktiivisten vaikuttavien aineiden ympäristöriskinarviointia pyritään edesauttamaan EU-

tasolla erilaisin priorisointiperustein, kuten kulutuksen tai oletetun haitallisuuden perusteella (mm. Eco-

Pharmaco-Stewardship, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).  

 

Riskiosamäärien (RQ) vertailuun lääkeaineiden välillä liittyy kuitenkin epätarkkuutta. PEC-arvioinnissa 

epätarkkuutta lisää myyntimäärien tilastointi, joka ei välttämättä ota huomioon kaikkia valmistemuotoja 

(mm. yhdistelmävalmisteet ja voiteet) tai käyttämättä jääneitä lääkkeitä, jotka Suomessa palautuvat 

suurimmaksi osaksi apteekkien kautta hävitykseen. Toisaalta PNEC-arvon johtamisessa käytettyjen 

ekotoksikologisten menetelmien laaja kirjo vaikeuttaa tulosten keskinäistä vertailua. Lääkeaineiden 

luokittelu riskiosamäärän mukaan voi kuitenkin tarjota työkalun esimerkiksi ympäristöseurantalistojen 

kokoamiseksi ja vedenpuhdistustekniikoiden kohdentamiseksi ympäristön kannalta kaikkein 

haitallisimpiin yhdisteisiin, ja joissakin tapauksissa auttaa lääkäriä tai potilasta valitsemaan ympäristölle 

vähemmän haitallinen valmiste, mikäli valmisteet ovat muuten teholtaan ja turvallisuudeltaan 

samanarvoisia. Ympäristöluokitus voisi olla mahdollinen kriteeri myös julkisiin lääkehankintoihin. 

 

Tämän artikkelin oheismateriaaliksi on taulukoitu valikoitujen, Suomessa markkinoilla olevien 

lääkeaineiden laskennallinen ympäristöriskiosamäärä (RQ) EMA:n ohjeistusta mukaillen. 

Riskiosamäärän johtamisessa on käytetty apuna tieteellisessä kirjallisuudessa ja tietokannoissa 

raportoituja haittavaikutuspitoisuuksia (PNEC). PEC-pitoisuudet on laskettu Suomen myyntitilastojen 

perusteella. Koska valtaosa markkinoilla olevista lääkeaineista on täysin testaamatta, on mittaustuloksia 

saatavilla vain hyvin rajalliselle määrälle vaikuttavia aineita. Taulukon tarkasteluun siten otettu mukaan 

vain sellaiset lääkeaineet, joiden esiintymistä ja poistumaa on arvioitu Itämeren alueen 

jätevedenpuhdistamoilla (Unesco & HELCOM 2017). Riskiosamäärän ohella taulukkoon on koottu 

näiden lääkeaineiden raportoituja ympäristöpitoisuuksia, viitteellinen poistuma jätevedenpuhdistamoilla 

sekä ympäristöaltistuman ja haittavaikutusten ennustamisen kannalta keskeiset metaboliaa ja erittymistä 

koskevat tiedot. Taulukoituja riskiosamääriä verrattaessa on syytä huomioida, että ekotoksisuustietojen 

tarkentuminen tai muutokset kulutuksessa (myyntimäärissä) vaikuttavat suoraan taulukossa ilmoitettuun 

riskiosamäärään ja että esitetyt riskiosamäärät (RQ) on johdettu huomioimatta aktiivisen vaikuttavan 

aineen poistumaa metabolian tai jätevedenpuhdistuksen seurauksena. Tästä seuraa, että paljon käytetyt 

lääkeaineet, kuten tulehduskipulääkkeet, saavat väistämättä hyvin korkean RQ-arvon. RQ-arvojen 

rinnalla on siten suositeltavaa tarkastella myös poistumaa puhdistamolla, muuntumattomana erittyvän 

lääkeaineen osuutta sekä lääkeainemolekyylin ekotoksisuutta (PNEC). Tällä tavoin voidaan viitteellisesti 

vertailla ympäristöriskejä taulukoitujen lääkeaineiden välillä.  

 

Linkki taulukkoon: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307536  
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