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1. Vankomysiinin annoksen säätäminen pitoisuuksien perusteella: Vertailussa kolme 

menetelmää 

1.1. Johdanto 

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä tarkastellaan Duodecim-katsauksen taulukossa 4 kuvattua 

potilasta. Jos tämä potilas olisi kaikilta osin tyypillinen potilas, lopputuloksena olisi kuvan 1 mukainen 

pitoisuuskuvaaja (sama kuin Duodecim-katsauksen kuva 2A katkoviivoilla). Jäljempänä nähdään, että 

vakaassa tilassa potilaan seerumista mitatut pitoisuudet ovat kuitenkin selvästi odotusarvoja 

suurempia, minkä vuoksi annosta on pienennettävä. Jatkossa vertaillaan annoksen säätämistä 

kolmella eri menetelmällä. 

 

Kuva 1. Odotettavissa oleva vankomysiinin pitoisuus seerumissa kohtalaisesta munuaisten vajaatoiminnasta 

kärsivällä potilaalla (absoluuttinen eGFR 54 ml/min ja paino 92 kg). Ensimmäisenä aamuna latausannos on 

2000 mg kolmen tunnin aikana ja ylläpitoannos seuraavasta aamusta lähtien 1500 mg kolmen tunnin aikana. 

Vakaassa tilassa laskennallinen jäännöspitoisuus on 14 mg/l ja AUC24 550 h×mg/l.  Vankomysiinin eliminaation 

puoliintumisajan odotetaan olevan 18 tuntia. Pitoisuuskuvaaja on laadittu Rodvoldin ym. (1989) 

kaksitilamallilla (1).  

1.2. Jäännöspitoisuuden säätäminen tavoitevälille 

Vakaassa tilassa potilaan seerumista mitattiin vankomysiinin jäännöspitoisuus 34 mg/l. Tämä oli 2,4-

kertainen odotettuun pitoisuuteen (14 mg/l) verrattuna ja selvästi tavoitevälin (10–20 mg/l) 

yläpuolella. Koska seuraava infuusio ehdittiin antaa ennen pitoisuusmäärityksen tuloksen saamista, 

annosta voidaan muuttaa vasta seuraavana aamuna. Tällöin kannattaa määrittää sekä 

jäännöspitoisuus että P-Krea, ja päättää seuraavasta annoksesta näiden tulosten perusteella. 

Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

1) Jos uusi jäännöspitoisuus on edelleen yli 30 mg/l, potilaalle ei pidä antaa aamulla uutta 

infuusiota, vaan on aloitettava yhden vuorokauden tauko. Tänä aikana pitoisuus 

todennäköisesti pienentyy välille 10–20 mg/l (tarvittaessa uusi pitoisuusmääritys) ja tämän 

jälkeen jatketaan puolitetulla annoksella eli annoksella 750 mg 1,5-2,0 tunnin aikana joka 

aamu. Pitoisuusmäärityksiä tehdään myös jatkossa vähintäänkin muutaman päivän välein. 

2) Jos uusi jäännöspitoisuus on 10–20 mg/l ja potilaan P-Krea ei ole muuttunut, edellinen 

määritystulos 34 mg/l oli todennäköisesti virheellinen. Tässä tapauksessa voidaan jatkaa jo 

samana aamuna entisellä annoksella. Pitoisuus voidaan tarvittaessa varmistaa vielä 

seuraavana aamuna ja sen jälkeen tavalliseen tapaan. 
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Jälkimmäinen vaihtoehto muistuttaa siitä, että annosta on muutettava harkiten. Yksittäisen 

pitoisuusmittauksen tulos voi olla virheellinen, joskus kaksinkertainen tai puolet todellisesta 

pitoisuudesta, vaikka suomalaisissa sairaaloissa määritysmenetelmät validoidaan huolellisesti ja 

tulokset ovat yleensä varsin tarkkoja. Virhe voi syntyä myös verinäytteen otossa tai sen ajoituksessa, 

esimerkiksi verinäyte on voitu ottaa virheellisesti vankomysiini-infuusion aikana. 

 

1.3. Huippu- ja jäännöspitoisuuden mallintaminen AUC-menetelmällä 

Vakaassa tilassa potilaan seerumista mitattiin huippupitoisuus 58 mg/l ja jäännöspitoisuus 34 mg/l 

(kuva 2). Huippupitoisuus ei ole todellinen huippu, vaan se määritetään tavallisesti 1–2 tuntia 

infuusion päättymisen jälkeen, jolloin pitoisuuden jyrkin laskuvaihe (ns. jakautumisvaihe) on 

taittumassa (nähtävissä kuvan 2 katkoviivasta). 

Koska molemmat pitoisuudet olivat selvästi odotettuja pitoisuuksia suurempia, on syytä muuttaa 

annosta mahdollisimman pian. AUC-menetelmää käytettäessä seuraavaa infuusiota ei kannata antaa 

ennen kuin pitoisuudet on mallinnettu ja uusi annos päätetty. Vaikka jäljempänä esitettävä laskujen 

ketju näyttää pitkältä, laskenta valmistuu muutamassa minuutissa, kun taulukkolaskentaohjelmaan 

on ohjelmoitu valmiiksi tarvittavat laskukaavat. Käyttäjän tarvitsee syöttää viimeisestä infuusiosta 

annos, aloitusaika ja infuusion kesto sekä pitoisuusmäärityksistä ajankohdat ja pitoisuudet. 

 

Kuva 2. Vankomysiinin pitoisuuksien analysointi AUC-menetelmällä vakaassa tilassa yhden annosvälin ajalta. 

Huippupitoisuus 58 mg/l määritettiin yksi tunti infuusion päättymisen jälkeen ja jäännöspitoisuus 34 mg/l 

tuntia ennen seuraavaa infuusiota, jota tosin viivästetään sen verran, että laskenta ehditään suorittaa. 

Vakaassa tilassa pitoisuus on sama annosvälin alussa ja lopussa. AUC-menetelmällä saadaan yhtenäisen viivan 

mukainen pitoisuuskäyrä. Se muistuttaa riittävän paljon mustan katkoviivan osoittamaa todenmukaista 

pitoisuuskäyrää. 

 

AUC-menetelmän tulokset ja menetelmän rajoitukset lyhyesti 

AUC-menetelmän avulla määritetään potilaalle vankomysiinin farmakokineettiset parametrit. Niistä 

voidaan laskea, että jatkossa sopiva annos on 750 mg aamuisin, mihin päädyttiin aiemmin myös 

yksinkertaisella päättelyllä. AUC-menetelmällä lisätietona saadaan puolitetun annoksen 

odotettavissa oleva AUC24 (540 h×mg/l), minkä ansiosta varsinainen tavoite lääkeainealtistukselle 

perustuu AUC24-arvoon.  
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Tässäkin tapauksessa pidetään yhden vuorokauden tauko ennen seuraavaa infuusiota. Sen jälkeen 

odotettavissa oleva jäännöspitoisuus on puolitetulla annoksella 17 mg/l eli puolet alkuperäisen 

annoksen jäännöspitoisuudesta. 

Jatkossa määritetään pelkkä jäännöspitoisuus. Jos esimerkiksi se poikkeaa alle 20 % odotusarvosta 

eli pysyy välillä 13–20 mg/l, on todennäköistä, että myös AUC24 on pysynyt samojen virherajojen 

sisällä eli välillä 430–650 mg/l. Tämä on sopiva vankomysiinialtistus ja lääkehoitoa voidaan jatkaa 

samalla annoksella. Jos jäännöspitoisuus poikkeaa enemmän, määritetään uudestaan huippu- ja 

jäännöspitoisuus ja laskenta uusitaan. 

Tätä AUC-menetelmää voidaan käyttää ainoastaan vakaassa tilassa. Lisäksi mitattujen pitoisuuksien 

ja laskennassa käytettävien ajankohtien oletetaan olevan täysin tarkkoja. Käyttäjän on ymmärrettävä 

menetelmän rajoitukset ja tulkittava tuloksia sopivalla varauksella. 

 

AUC-menetelmän laskut 

AUC-menetelmän laskuissa käytetään farmakokineettistä yksitilamallia, sillä kaksi mitattua 

pitoisuutta ei mahdollista monimutkaisempien mallien käyttöä.  Yksitilamalli antaa riittävän tarkat 

tulokset, vaikka vankomysiinin tiedetään noudattavan paremmin kaksitilamallia (kuva 2). Laskennan 

alkuvaiheet noudattavat Stanford Health Care –protokollaa (viitteet ja internetlinkki annoslaskuriin 

luvussa 2), mutta loppuvaiheessa käytetään helpompia laskutapoja samojen tulosten saamiseen.  

1. Varmista, että lääkeannos annettiin ja verinäytteet otettiin kirjattuina aikoina. 

2. Laske vankomysiinin eliminaation nopeusvakio: 

𝑘𝑒𝑙 =  
ln [

𝐶4
𝐶23

]

∆𝑡
=  

𝑙𝑛 [
58 𝑚𝑔/𝑙
34 𝑚𝑔/𝑙

]

19 ℎ
= 0,0281 ℎ−1 

 kel = Eliminaation nopeusvakio (h-1 eli 1/h) 

 C4 = Pitoisuus 4 tunnin kuluttua infuusion alusta eli mitattu huppupitoisuus (mg/l) 

 C23 = Pitoisuus 23 tunnin kuluttua infuusion alusta eli mitattu jäännöspitoisuus (mg/l) 

 ∆t = Pitoisuusmääritysten aikaväli (h) 

 

3. Laske vankomysiinin eliminaation puoliintumisaika: 

𝑡1/2 =  
𝑙𝑛2

𝑘𝑒𝑙
=  

0,693

0,0281 ℎ−1 
= 24,7 ℎ 

 
 t1/2 = Eliminaation puoliintumisaika (h) 

 

4. Laske varsinainen huippupitoisuus infuusion lopetushetkellä jatkamalla pitoisuuskäyrää 

ensimmäisestä mittauksesta yhdellä tunnilla taaksepäin: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  
𝐶4

𝑒−𝑘𝑒𝑙×∆𝑡
=  

58 𝑚𝑔/𝑙

 𝑒−0,0281 1/ℎ ×1 ℎ
= 59,7 𝑚𝑔/𝑙 

 
 Cmax = Huippupitoisuus infuusion lopussa eli kolmen tunnin kohdalla (mg/l) 

 ∆t = Ensimmäisen pitoisuusmäärityksen ja infuusion lopetuksen aikaväli (h) 

 



5 
 

5. Laske varsinainen minimipitoisuus annosvälin lopussa: 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =  𝐶𝑚𝑎𝑥 × 𝑒−𝑘𝑒𝑙×(𝑡𝑎𝑢−𝑡𝑖𝑛𝑓)   =  59,7 𝑚𝑔/𝑙 × 𝑒−0,0281 1/ℎ ×(24 ℎ−3 ℎ) = 32,9 𝑚𝑔/𝑙 

 
 Cmin = Minimipitoisuus annosvälin lopussa eli 24 tunnin kohdalla (mg/l) 

 tau = Annosväli (h) 

 tinf = Infuusion kesto (h) 

 

6. Laske vankomysiinin näennäinen jakautumistilavuus käyttäen vakaassa tilassa toistettavan 

infuusion yhtälöä: 

𝑉𝑑 =  
𝐷 × (1 − 𝑒−𝑘𝑒𝑙×𝑡𝑖𝑛𝑓)

𝑡𝑖𝑛𝑓 × 𝐶𝑚𝑎𝑥 ×  𝑘𝑒𝑙  × (1 − 𝑒−𝑘𝑒𝑙×𝑡𝑎𝑢) 
  

=  
1500 𝑚𝑔 × (1 − 𝑒−0,0281 1/ℎ × 3 ℎ)

3 ℎ ×  59,7 𝑚𝑔/𝑙 ×  0,0281 ℎ−1  × (1 − 𝑒−0,0281 1/ℎ  × 24 ℎ) 
= 49,1 𝑙 

 
 Vd = Näennäinen jakautumistilavuus (l) 

 D = Ylläpitoannos (dose) (mg) 

 Tämä on yleisesti käytettävä muunnos Stanfordin yhtälöstä. 

 

7. Laske vankomysiinin puhdistuma: 

𝐶𝐿𝑣𝑎𝑛𝑘𝑜 =  𝑘𝑒𝑙 ×  𝑉𝑑   = 0,0281 1/ℎ  ×   49,1 𝑙 = 1,38 𝑙/ℎ 

 
 CLvanko = Vankomysiinin puhdistuma (l/h) 

 Tällä potilaalla vankomysiinin puhdistuma on noin puolet tyypillisen potilaan puhdistumasta  

(2,71 l/h; Duodecim-katsauksen taulukko 4). 

 

8. Jos minimipitoisuus on liian suuri, laske, kuinka monta tuntia kestää liian suuren 

minimipitoisuuden pienentyminen halutun jäännöspitoisuuden tasolle (yleensä noin 15 mg/l). Toisin 

sanoen laske edellisen infuusion jälkeisen tauon kesto: 

𝑇𝑎𝑢𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
ln [

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑡𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒

]

𝑘𝑒𝑙
=  

𝑙𝑛 [
32,9 𝑚𝑔/𝑙
15 𝑚𝑔/𝑙 ]

0,0281 ℎ−1
= 28,0 ℎ 𝑒𝑙𝑖 𝑘ä𝑦𝑡ä𝑛𝑛ö𝑠𝑠ä 24 ℎ 

 Ctavoite = Tavoiteltava jäännöspitoisuus on tavallisesti noin 15 mg/l  

 

9.–10. Nämä Stanfordin protokollan vaiheet on jätetty pois, koska seuraavan vaiheen tulos voidaan 

laskea paljon helpommin. 

11. Laske AUC24 nykyiselle annokselle: 

𝑁𝑦𝑘𝑦𝑖𝑛𝑒𝑛 𝐴𝑈𝐶24 =  
𝑉𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠

 𝐶𝐿𝑣𝑎𝑛𝑘𝑜  
=

1500 𝑚𝑔

1,38 𝑙/ℎ
= 1090 ℎ × 𝑚𝑔/𝑙  

 Tämä on selvästi tavoitevälin (400–700 h×mg/l) yläpuolella. 
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12. Laske uusi vuorokausiannos (helpompi tapa kuin Stanfordin protokollassa): 

𝑈𝑢𝑠𝑖 𝑣𝑟𝑘 − 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠 =  𝐶𝐿𝑣𝑎𝑛𝑘𝑜 ×  𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑎𝑣𝑎 𝐴𝑈𝐶24   = 1,38 𝑙/ℎ ×  500 ℎ × 𝑚𝑔/𝑙 = 690 𝑚𝑔 

 Käytännössä järkevä vuorokausiannos 750 mg. 

 Koska eliminaation puoliintumisaika on noin 25 h (kohta 3), sopiva annosväli on 24 h, koska  

tyypillisesti annosväli on 1–2 eliminaation puoliintumisaikaa. 

Järkevä infuusion kesto on 2 tuntia (myös 1,5 h olisi mahdollinen). 

 

13. Laske uudelle annokselle odotettavissa oleva huippupitoisuus kahden tunnin pituisen infuusion 

lopussa: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  
𝐷 × (1 − 𝑒−𝑘𝑒𝑙×𝑡𝑖𝑛𝑓)

𝑡𝑖𝑛𝑓 ×  𝑉𝑑 ×  𝑘𝑒𝑙  × (1 − 𝑒−𝑘𝑒𝑙×𝑡𝑎𝑢) 
  

=  
750 𝑚𝑔 × (1 − 𝑒−0,0281 1/ℎ × 2 ℎ)

2 ℎ ×  49,1 𝑙 ×  0,0281 ℎ−1  × (1 − 𝑒−0,0281 1/ℎ  × 24 ℎ) 
= 30,3 𝑚𝑔/ 𝑙 

 

 Tämä on muunnos Stanfordin käyttämästä yhtälöstä. Tulos on käytännössä puolet  

alkuperäisen annoksen huippupitoisuudesta (kohta 4). Pieni ero johtuu siitä, että infuusion  

kestoa lyhennettiin tunnilla. 

 

14. Laske uudelle annokselle odotettavissa oleva pitoisuus 23 tunnin kuluttua infuusion alusta, 

jolloin jäännöspitoisuus tyypillisesti määritetään: 

𝐶23 =  𝐶𝑚𝑎𝑥 × 𝑒−𝑘𝑒𝑙×(23 ℎ−𝑡𝑖𝑛𝑓)   =  30,3 𝑚𝑔/𝑙 × 𝑒−0,0281 1/ℎ ×(23 ℎ−2 ℎ) = 16,8 𝑒𝑙𝑖 17 𝑚𝑔/𝑙 

 
 Tämä on odotetusti puolet alkuperäisen annoksen määritetystä jäännöspitoisuudesta, sillä  

potilas on sama, mutta annos puolitettu (tunnin ero infuusion pituudessa ei juuri vaikuta). 

 Stanfordin protokollassa lasketaan tässä vaiheessa todellinen minimipitoisuus eli pitoisuus  

annosvälin lopussa 24 tunnin kohdalla (tässä esimerkissä 16 mg/l). 

 

15. Laske uudelle annokselle odotettavissa oleva AUC24 (helpompi tapa kuin Stanfordin 

protokollassa): 

𝑂𝑑𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑖𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝐴𝑈𝐶24 =  
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑡𝑡𝑢 𝑣𝑟𝑘 − 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠

𝐶𝐿𝑣𝑎𝑛𝑘𝑜
  =

750 𝑚𝑔

1,38 𝑙/ℎ
 = 540 ℎ × 𝑚𝑔/𝑙  
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1.4. Huippu- ja jäännöspitoisuuden mallintaminen bayesilaisella menetelmällä 

Tässä esimerkissä käytetään samoja mitattuja pitoisuuksia kuin AUC-menetelmässä. Ne otettiin 

neljännen annoksen jälkeen ja niiden ajateltiin edustavan vakaata tilaa (odotettu pitoisuuskäyrä 

kuvassa 1). Kuvassa 3 esitetään bayesilaisen mallinnuksen tulos. Mallinnus on tehty MwPharm++ –

ohjelmistolla käyttäen Rodvoldin ym. farmakokineettistä kaksitilamallia (parametrien tyypilliset 

arvot ja jakaumat suurelle potilasjoukolle) (1) ja samasta ohjelmistosta löytyvää yhtälöä 

vankomysiinin pitoisuusmittausten luotettavuudelle. 

 

Kuva 3. Vankomysiinin pitoisuuksien analysointi bayesilaisella menetelmällä. Huippupitoisuus 58 mg/l 

määritettiin yksi tunti neljännen infuusion päättymisen jälkeen ja jäännöspitoisuus 34 mg/l 19 tuntia 

myöhemmin. Yhtenäinen viiva näyttää pitoisuuksien perusteella mallinnetun käyrän 96 tuntiin saakka ja sen 

jälkeen ennusteen tulevasta. Ennusteessa aloitetaan 24 tunnin tauko 96 tunnin kohdalla ja sen jälkeen 

jatketaan annoksella 750 mg kahden tunnin aikana kerran päivässä. 

Kuvasta 3 nähdään seuraavaa: 

 Mallinnuksen perusteella neljäs annos ei ollut vielä vakaassa tilassa, vaan pitoisuudet olivat 

vielä lievässä kasvussa. Tämä johtui siitä, että puhdistuma oli odotettua pienempi ja 

eliminaation puoliintumisaika odotettua pitempi. Bayesilaisella menetelmällä puhdistumaksi 

saatiin 1,44 l/h, mikä on käytännössä sama kuin AUC-menetelmällä saatu 1,38 l/h. 

 Bayesilainen menetelmä ei pidä mitattuja pitoisuuksia aivan tarkkoina, vaan esimerkiksi 95 

tunnin kohdalla mallinnettu pitoisuus on hieman mitattua pienempi. Tämä johtuu siitä, että 

menetelmä tekee kompromissin mittaustulosten ja ennakkotietojen perusteella. 

Ennakkotietoja on vankomysiinin farmakokineettiset parametrit suuresta potilasjoukosta ja 

pitoisuusmäärityksen luotettavuutta kuvaavat parametrit. Tässä tapauksessa menetelmä ei 

”usko”, että potilaan puhdistuma on niin pieni kuin mitatut pitoisuudet osoittavat, vaan 

kasvattaa sitä hieman kohti tyypillistä arvoa. Tässä tapauksessa kompromissiajattelu ei 

muuta annossuosituksia AUC-menetelmään nähden. Suuret potilasaineistot sisältävät aina 

jonkin verran selvästi virheellisiä pitoisuusarvoja ja tällöin kompromissiajattelu estää liian 

radikaaleja annosmuutoksia. 

 Bayesilainen ohjelmisto kokoaa potilaasta kaiken tiedon ja sillä voidaan helposti ennustaa 

tulevaa. Kaikki myöhemmät pitoisuusmääritykset voidaan syöttää ohjelmistoon, eikä 

määrityksiä tarvitse tehdä vakaassa tilassa. Uusi mallinnus voidaan tehdä kaikilla 

pitoisuuksilla tai käyttäjän valitsemilla pitoisuuksilla. 
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1.5. Eri menetelmien käyttö maailmanlaajuisesti 

 

Vankomysiinin jäännöspitoisuuden säätäminen tavoitevälille on maailmanlaajuisesti kaikkein 

suosituin menetelmä. Suomessa se on tietääkseni ainoa käytössä oleva menetelmä käytännön 

hoitotilanteessa. Yhdysvalloissa noin 80 % (60/78) suurista yliopistosairaaloista käyttää tätä 

menetelmää juuri julkaistun kyselytutkimuksen perusteella (2). Kysely osoitettiin 124 sairaalalle ja 

kyselyn vastausprosentti oli 63 % (78/124). 

 

Huippu- ja jäännöspitoisuuksien mallintaminen AUC-menetelmällä on kasvattanut suosiotaan 

ainakin Yhdysvalloissa. Siellä noin 15 % (12/78) suurista yliopistosairaaloista käyttää AUC-

menetelmää (2). AUC-menetelmän käyttöönotto on melko yksinkertaista ja Excel-laskureita on jo 

vapaasti ladattavissa (luku 2). Jos yhdysvaltalaiset sairaalafarmasian yhdistykset alkavat panostaa 

tähän menetelmään, sen suosio voi kasvaa nopeasti. Siellä sairaaloissa on kliinisen farmasian 

ammattilaisia (Pharmacy Doctor, Pharm. D.), joilla on jo ennestään suuri vastuu 

vankomysiinilääkityksen toteutuksesta (2), esimerkkinä Stanfordin protokolla luvussa 2. 

 

Bayesilainen mallinnus on rajoittunut sellaisiin yksiköihin, joissa on vahvaa farmakokineettistä 

asiantuntemusta. Vahvin linnake on Alankomaat, jossa koko prosessi pitoisuusmäärityksistä 

mallinnukseen on validoitu huolellisesti (3). Yhdysvalloissa noin 8 % (6/78) suurista 

yliopistosairaaloista käyttää bayesilaista menetelmää tai sitä muistuttavaa populaatiokineettistä 

menetelmää (2). Tieteellisten julkaisujen perusteella bayesilaista menetelmää käytetään eri puolilla 

maailmaa ja tätä tukevat myös ohjelmistovalmistajien kotisivuilta löytyvät mainokset. 

Hollantilaislähtöinen MwPharm++ –ohjelmisto on ollut vahvoilla Euroopassa ja siitä on useita 

kieliversioita (englanti, hollanti, tšekki, saksa, portugali, korea). 

 

Kuten totesimme Duodecim-katsauksessa, suomalaisissa sairaaloissa ei ole tällä hetkellä tarvetta 

ottaa farmakokineettistä mallinnusta rutiinikäyttöön. Samalla on kuitenkin mietittävä tulevaa. Kun 

sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön uuden potilastietojärjestelmän, tähän kannattaisi ohjelmoida 

valmiiksi sellaiset rajapinnat, jotka mahdollistavat farmakokineettisen mallinnuksen järjestelmän 

sisällä. Vankomysiini olisi tällaiseen järjestelmäsuunnitteluun oiva esimerkkilääke.  
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2. Nettilinkkejä vankomysiinin annossuosituksiin ja annoslaskureihin 

Stanford Health Care (SHC) –protokolla AUC-menetelmästä 

Tieteellinen artikkeli ja sen oheismateriaali: Meng ym. 2019 (4) 

Nettisivusto: http://med.stanford.edu/bugsanddrugs/guidebook.html (tark. 10.8.2020) 

Sivustolta löytyvät: 

1) Vancomycin Dosing Guide (pdf): Annossuositukset ja farmakokineettisen laskennan yksityiskohdat 

2) Vancomycin Per Pharmacy Protocol (pdf): Protokollan yleiskuvaus sisältäen lääkärin ja kliinisen 

farmasian ammattilaisen vastuut 

3) Vancomycin AUC Excel Calculator: Tätä laskuria kannattaa tutkia esimerkkimielessä. Laskurissa on 

omat välilehdet kuurin alussa käytettävän ylläpitoannoksen laskemiselle sekä huippu- ja 

jäännöspitoisuuksiin perustuvalle AUC-menetelmälle. Päivämäärän ja kellonajan voi syöttää 

suomalaisessa muodossa (esim. 1.5.2019 8:00), mutta laskuri muuttaa sen automaattisesti 

amerikkalaiseen muotoon. 

 

Vankomysiinin annoslaskuri vastasyntyneiden hoitoon 

http://neovanco.insight-rx.com/neo-vanco/ (tark. 10.8.2020) 

Tässä nettilaskurissa annos lasketaan vastasyntyneen postmenstruaalisen iän, painon ja P-Krea-

arvon perusteella. Se perustuu Frymoyerin ym. (2019) tutkimukseen (5) ja saman ryhmän aiempiin 

tutkimuksiin. 
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