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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 

VI.2 Julkisen yhteenvedon osat 

Hydrokortisoni (eli kortisoli) on luonnollinen hormoni, joka kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään. 

Kortikosteroidit jäljittelevät munuaisten yläpuolella sijaitsevien lisämunuaisten luonnostaan tuottamien 

hormonien vaikutuksia. Nämä hormonit ovat elämälle välttämättömiä. Kun kortikosteroidia määrätään 

annoksena, joka ylittää elimistön tavallisen pitoisuuden, se lievittää tulehdusta. Tämä voi vähentää 

tulehdussairauksien merkkejä ja oireita. Kortikosteroidit vaimentavat myös immuunijärjestelmää, joka 

voi auttaa esimerkiksi säätelemään sairaustiloja, joissa immuunijärjestelmä erehtyy hyökkäämään omia 

kudoksiaan vastaan. 

Hydrocortison Orion -tabletteja käytetään 

- hydrokortisonin korvaushoitoon lapsille ja nuorille, joiden lisämunuaiset eivät toimi kunnolla 

(synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu, lisämunuaisten vajaatoiminta)  

- vaikean astman, lääkkeen aiheuttamien yliherkkyysreaktioiden, seerumitaudin (yliherkkyys 

valkuaisaineille), ihon ja/tai limakalvojen paikallisen turvotuksen (angioedeeman) ja henkeä uhkaavien 

allergisten reaktioiden (anafylaksian) ensihoitoon. 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä ja jakaumasta (epidemiologiasta) 

Synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu 

Synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu on periytyvä lisämunuaissairaus, joka todetaan usein lapsen 

syntyessä. Synnynnäistä lisämunuaisen liikakasvua sairastavilta puuttuu entsyymi, jota lisämunuaiset 

tarvitsevat hormonien (kortisoli, aldosteroni) muodostamiseksi. Yleisin entsyymipuutos on 

sytokromi P450 21-hydroksylaasin (CYP21) puutos; noin 95 %:ssa tapauksista kyse on siitä. 

Synnynnäistä lisämunuaisen liikakasvua sairastava ei joko kykene tuottamaan lisämunuaishormoneja tai 

tuottaa niitä väärinä määrinä (esim. liian vähän kortisolia, liian paljon androgeeneja). Tähän sairauteen ei 

ole parannuskeinoa, mutta sitä voidaan hoitaa hormoneilla, esim. hydrokortisonilla. Synnynnäistä 

lisämunuaisen liikakasvua voi ilmetä molemmilla sukupuolilla. Noin 1 lapsi 10 000–18 000:sta sairastuu 

synnynnäiseen lisämunuaisen liikakasvuun.  

Lisämunuaisten vajaatoiminta 

Lisämunuaisten vajaatoiminta on hormonihäiriö, jossa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi tiettyjä 

hormoneja. Lisämunuaisten vajaatoiminta voi ilmetä ensisijaisena (primaarisena) sairautena tai jonkin 

muun sairauden aiheuttamana, toissijaisena sairautena. 



Ensisijainen lisämunuaisten vajaatoiminta (kutsutaan myös Addisonin taudiksi) ilmenee, kun 

lisämunuaiset ovat vaurioituneet eivätkä pysty tuottamaan riittävästi kortisoli-hormonia eivätkä usein 

myöskään aldosteroni-hormonia. Addisonin tautia esiintyy 1–4:llä 100 000 ihmisestä iästä ja 

sukupuolesta riippumatta. Addisonin tauti voi olla henkeä uhkaava. 

Toissijaisessa lisämunuaisten vajaatoiminnassa aivolisäke (pavunkokoinen rauhanen aivoissa) ei kykene 

tuottamaan riittävästi kortikotropiinia (ACTH). Se on hormoni, joka stimuloi lisämunuaisten 

kortisolituotantoa. Jos kortikotropiinia muodostuu liian vähän, kortisolin tuotanto vähenee. Viime kädessä 

lisämunuaiset voivat kutistua, jos kortikotropiinin aiheuttama stimulaatio puuttuu. Lisämunuaisten 

toissijainen vajaatoiminta on paljon yleisempi kuin Addisonin tauti. 

 

Allergiset reaktiot / yliherkkyysreaktiot, astma 

Allergioita syntyy, kun immuunijärjestelmä reagoi vierasaineeseen, kuten siitepölyyn, mehiläisen 

myrkkyyn tai lemmikkieläimen hilseeseen. Näitä aineita kutsutaan allergeeneiksi. Allergiassa 

immuunijärjestelmä muodostaa vasta-aineita, jotka tunnistavat tietyn allergeenin vahingollisena. Kun 

allergikko joutuu kosketuksiin tietyn allergeenin kanssa, immuunijärjestelmän reaktio voi aiheuttaa 

tulehduksen ihossa, poskionteloissa, ilmateissä tai ruoansulatuskanavassa. Allergioiden vaikeusaste 

vaihtelee yksilöittäin mahdollisesti vähäisestä ärsytyksestä anafylaksiaan – henkeä uhkaavaan 

hätätapaukseen.  

Angioneuroottisen edeeman (angioedeema) laukaisevat aineet, jotka stimuloivat syöttösoluja 

vapauttamaan histamiinia ja muita kemikaaleja verenkiertoon. Tästä seuraa turvotusta ihon syvemmissä 

kerroksissa, usein silmien ja huulten ympärillä. Allergiset reaktiot laukaisevat usein akuutin 

angioedeeman. Toisinaan angioedeeman syytä ei kuitenkaan voida osoittaa, erityisesti silloin, jos tila 

kroonistuu tai uusiutuu. 

Vakava angioedeema voi olla henkeä uhkaava, jos nielun tai kielen turvotus tukkii ilmatien. Perinnöllinen 

angioedeema on harvinainen, periytyvä (geneettinen) sairaus, jossa kasvot, käsivarret, sääret, kädet, 

jalkaterät, sukuelimet, ruoansulatuselimet ja ilmatie voivat turvota äkillisesti, vaikeasti ja nopeasti.  

Seerumitauti on immuunijärjestelmän viivästynyt reaktio esim. tiettyihin lääkkeisiin. Seerumitauti 

muistuttaa allergiaa siinä, että elimistö erehtyy pitämään antiseerumin tai lääkkeen valkuaisainetta 

vahingollisena ja aktivoi immuunijärjestelmän kamppailemaan sitä vastaan. Seerumitaudin yleisin syy on 

antibiootti penisilliini. Seerumitauti kehittyy tavallisesti 7–10 päivässä alun altistuksen jälkeen, mutta 

toisinaan se voi viedä jopa 3 viikkoa. Oireita ovat kuume, yleinen huonovointisuus, nokkosihottuma, 

kutina, nivelkipu, ihottuma ja imusolmukkeiden turvotus. 

Astmassa ilmatiet supistuvat ja erittävät ylimääräistä limaa. Tämä voi vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa 

yskää, hengityksen vinkunaa ja hengenahdistusta. Astman kehittyminen johtuu luultavasti sekä 

ympäristö- että geneettisistä (perinnöllisistä) tekijöistä. Altistus eri aineille voi laukaista allergian 

(allergeenit) ja ärsyttävät aineet voivat laukaista astman merkit ja oireet. 



VI.2.2 Tiivistelmä hoitohyödyistä 

Hydrokortisoni on vakiintunut lääke akuutin ja kroonisen synnynnäisen lisämunuaisen liikakasvun 

hoitoon. Hydrokortisonin teho on osoitettu pikemminkin käytännön hoitotyössä kuin kliinisissä 

tutkimuksissa, jotka täyttävät satunnaistetulle kontrolloidulle kliiniselle tutkimukselle asetetut 

nykyvaatimukset. Ennen kuin glukokortikoidit olivat käytettävissä, useimmat synnynnäisen 

lisämunuaisen liikakasvun vaikeinta muotoa sairastaneista kuolivat vastasyntyneinä tai ensimmäisten 

elinkuukausien aikana. 

 

Hydrokortisoni on vakiinnuttanut asemansa erityisesti kroonisen lisämunuaisten vajaatoiminnan hoidossa 

pitkäaikaisen kliinisen kokemuksen kautta. Lisämunuaisten vajaatoiminnan hoidossa annetaan 

korvaushoitona niitä hormoneja, joita lisämunuaiset eivät tuota. Kortisolin korvaajana annetaan 

keinotekoista glukokortikoidia, kuten hydrokortisonia. 

Kortikosteroidit, kuten hydrokortisoni, ovat myös yleisesti käytettyjä lääkkeitä, jotka välittävät 

immuunijärjestelmää vaimentavia ja tulehdusta lievittäviä vaikutuksia, jolloin monien eri sairauksien ja 

tilojen aiheuttama tulehdus, kipu ja epämiellyttävät tuntemukset lievittyvät. Kortikosteroidit vähentävät 

turvotusta, punoitusta, kutinaa ja allergisia reaktioita. Siksi niitä käytetään usein osana monien eri 

sairauksien hoitoa, kuten vaikeassa allergiassa tai astmassa. Jos kyseessä on jokin elintärkeän elimen 

vaikea sairaus, tarvittava kortikosteroidiannos on tavallisesti suuri. Tehohoidossa tai ensihoidossa lääke 

on ehkä annettava parenteraalisesti (esim. laskimoon tai pistoksena lihakseen). 

VI.2.3 Hoitohyötyihin liittyvät tuntemattomat seikat 

–. 

VI.2.4 Tiivistelmä turvallisuusseikoista 

Merkittäviä tunnistettuja riskejä 

Riski Tiedossa Estettävyys 

Infektioon sairastumisen ja sen 

oireiden peittymisen riski on 

suurentunut 

Pitkäkestoinen 

kortikosteroidihoito, esim. 

hydrokortisonilla, altistaa 

infektioille immuunijärjestelmän 

mahdollisen heikentymisen 

myötä. Näin käy etenkin, jos 

käytetty annos on suuri.  

 

Infektiot saattavat vaikeutua 

tavanomaisesta ja niiden 

tunnistamiseen tarvittavat 

tavalliset oireet saattavat peittyä.  

 

Ennen hoidon aloittamista on 

otettava huomioon potilaan 

mahdolliset senhetkiset ja 

aiemmat infektiot. 

 

Hydrokortisonia ei saa antaa 

potilaalle, jolla on jokin mikrobin 

aiheuttama infektio mutta joka ei 

saa siihen asianmukaista 

mikrobilääkitystä. 

 

Suuriannoksisen 

hydrokortisonihoidon aikana ei 

saa antaa eläviä taudinaiheuttajia 

sisältäviä rokotteita. 

 



Riski Tiedossa Estettävyys 

Hydrokortisonihoidon aikana 

ilmenevän infektion merkkeihin 

ja oireisiin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota ja oireiden 

ilmetessä on otettava yhteys 

lääkäriin. 

 

Läheistä kosketusta akuuttia 

infektiota sairastaviin on 

vältettävä.  

 

Erityistä varovaisuutta tarvitaan, 

jos kyseessä on rokottamaton 

henkilö tai jos henkilön ei 

varmuudella tiedetä sairastaneen 

vesirokkoa tai tuhkarokkoa ja 

jotka saavat kortikosteroideja 

immuunijärjestelmää 

vaimentavina annoksina. Jos 

tällainen potilas altistuu 

vesirokolle tai tuhkarokolle, 

hänen on hakeuduttava lääkäriin 

kiireellisesti. 

Elimistön liian pieneen tai 

suureen kortisolipitoisuuteen 

viittaavat oireet 

Kortikosteroidien 

pitkäaikaiskäyttö saattaa 

vaimentaa elimistön omaa 

kortikosteroidituotantoa.  

 

Elimistön liian suuri 

kortikosteroidipitoisuus, etenkin 

pitkäkestoisesti, voi aiheuttaa 

Cushingin oireyhtymän oireita — 

niskakyhmy, kasvojen 

pyöristyminen ja ihon 

vaaleanpunaiset tai 

purppuranväriset venymisjäljet. 

Cushingin oireyhtymä voi nostaa 

myös verenpainetta ja aiheuttaa 

luukatoa ja toisinaan diabetesta. 

 

Näiden tilojen (elimistön liian 

pieni tai suuri kortisolipitoisuus) 

vaikeusaste ja kesto vaihtelevat 

potilaittain ja riippuvat 

annoksesta, antovälistä, 

lääkkeen annon 

vuorokaudenajasta ja hoidon 

kestosta.  

Annos on määritettävä kullekin 

potilaalle yksilöllisesti 

pienimmäksi tehokkaaksi 

annokseksi.  

 

Pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa 

ei saa lopettaa yhtäkkiä. Annosta 

on pienennettävä asteittain. Jos 

potilaan oma 

kortikosteroidituotanto on 

vähentynyt, hänelle on annettava 

kortikosteroidilisää 

stressitilanteissa, kuten 

sairastumisen tai vaurion 

yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riski Tiedossa Estettävyys 

 

Hydrokortisoniannoksen liian 

nopea pienentäminen voi 

aiheuttaa vakavia ongelmia. 

 

Silmähäiriöt Kortikosteroidihoito voi lisätä 

toissijaisia sieni- ja 

virusinfektioita silmissä ja 

aiheuttaa sarveiskalvon 

puhkeamisriskin herpes simplex 

silmäinfektiota sairastavalle.  

 

Kortikosteroidien 

pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa 

kaihen, silmien pullistumista ja 

silmänpaineen nousua. Tämä voi 

johtaa glaukoomaan ja sitä 

myöten mahdollisesti 

näköhermovaurioon.  

Erityistä varovaisuutta on 

noudatettava 

silmäinfektiopotilaan hoidossa. 

 

Jos potilaalla on aiemmin ollut 

kohonnut silmänpaine, kaihi tai 

glaukooma, on tämä otettava 

huomioon ja asiasta 

keskusteltava lääkärin kanssa. 

Luiden heikkeneminen ja 

haurastuminen (luukato, 

osteoporoosi) 

Luukato on pitkäaikaisen 

suuriannoksisen 

kortikosteroidihoidon yleinen 

mutta harvoin tunnistettu 

haittavaikutus. 

Jos potilaalla on aiemmin todettu 

luukato, on tämä otettava 

huomioon ja asiasta 

keskusteltava lääkärin kanssa. 

 

Luukatoa voidaan estää tai jo 

heikentynyttä luustoa vahvistaa 

D-vitamiini- ja 

kalsiumlisävalmisteilla, 

terveellisellä ruokavaliolla, luita 

kuormittavalla liikunnalla ja 

tietyillä lääkkeillä.  

 

Diabeteksen puhkeaminen tai 

paheneminen 

Kortikosteroidit, myös 

hydrokortisoni, saattavat 

suurentaa veren 

glukoosipitoisuutta, pahentaa 

diabetesta ja altistaa 

pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa 

saavan potilaan diabetekselle. 

Jos potilaalla on aiemmin todettu 

diabetes, glukoosi-intoleranssi tai 

koholla oleva verensokeri, on 

tämä otettava huomioon ja 

asiasta keskusteltava lääkärin 

kanssa. 

 

Insuliinin tai muun 

diabeteslääkkeen annosta 

voidaan joutua muuttamaan. 

Psyykkiset haitat (masennus, 

mania, psykoosi) 

Kortikosteroidien käytön 

yhteydessä voi ilmetä psyykkisiä 

häiriöitä, kuten euforiaa, 

unettomuutta, mielialan 

vaihtelua, persoonallisuuden 

muutoksia, syvää masennusta tai 

Jos potilaalla on aiemmin todettu 

jokin mielenterveyshäiriö, on 

tämä otettava huomioon ja 

asiasta keskusteltava lääkärin 

kanssa. 

 



Riski Tiedossa Estettävyys 

selviä psykoosin oireita. Nämä 

tilat voivat pahentua 

kortikosteroidilääkityksen aikana, 

jos potilas on tunne-elämältään 

epävakaa tai hänellä on 

psykoosialttius. 

 

Hoidon aikana voi ilmetä 

mahdollisesti vakavia psyykkisiä 

haittavaikutuksia. Oireita ilmenee 

tyypillisesti parin päivän tai 

viikon kuluttua hoidon 

aloittamisesta.  

 

Kortikosteroidihoidon 

lopettamisen yhteydessä on 

ilmoitettu esiintyneen psyykkisiä 

vaikutuksia. Näiden vaikutusten 

esiintymistiheyttä ei tunneta.  

Useimmat psyykkiset reaktiot 

häviävät joko annoksen 

pienentämisen tai hoidon 

lopettamisen jälkeen; joskin 

erityishoitoa voidaan tarvita. 

 

Potilaan ja/tai hänen hoitajansa 

on otettava yhteyttä lääkäriin, 

jos psyykkisiä oireita kehittyy, 

etenkin epäiltäessä 

masentuneisuutta tai itsemurha-

ajatuksia.  

 

Potilaan ja/tai hänen hoitajansa 

on tunnettava psyykkiset 

vaikutukset, joita voi ilmetä 

kortikosteroidiannoksen 

pienentämisen tai heti 

kortikosteroidihoidon 

lopettamisen jälkeen. 

Vieroitusoireyhtymä  Pitkäaikaisen 

hydrokortisonihoidon äkillinen 

lopettaminen voi aiheuttaa 

vieroitusoireyhtymän. 

 

Vieroitusoireyhtymään voi kuulua 

sellaisia oireita kuten kuume, 

päänsäryt, pahoinvointi, 

oksentelu, letargia, 

ruokahaluttomuus, painonlasku, 

silmä- tai näköongelmat, nuha, 

lihaskipu tai -aristus, nivelkipu, 

iho-ongelmat, kuten ihokipu, 

ihon kutina tai ihon kesiminen.  

Pitkäaikaishoitoa lopetettaessa 

annosta on pienennettävä 

asteittain. 

Yhteisvaikutukset 

tulehduskipulääkkeiden kanssa 

Kortikosteroidien ja 

tulehduskipulääkkeiden 

samanaikainen käyttö saattaa 

suurentaa mahalaukun ja 

suoliston verenvuotojen ja 

haavaumien riskiä. 

Tulehduskipulääkkeiden käytössä 

on oltava erityisen varovainen. 

Mahalaukun tai suolen peptiset 

haavaumat ja verenvuoto  

Peptiset haavaumat ovat 

ruokatorven, mahalaukun tai 

ohutsuolen yläosan sisäpintaan 

kehittyviä haavaumia. Peptisen 

haavauman yleisin oire on 

vatsakipu.  

 

Verenvuoto voi ilmetä hitaana 

Potilaalla aiemmin todettu 

ruoansulatuskanavaan vaikuttava 

sairaus/tila ja samanaikaiset 

lääkitykset on otettava huomioon 

ja asiasta keskusteltava lääkärin 

kanssa. 

 

Jos potilaalla ilmenee mahakivun 



Riski Tiedossa Estettävyys 

anemiaan johtavana 

verenhukkana tai vaikeana 

verenhukkana, joka voi vaatia 

kiireellistä sairaalahoitoa. 

 

Siitä, johtuvatko hoidon aikana 

ilmenevät peptiset haavaumat 

kortikosteroideista, ei ole 

yksimielisyyttä. 

Kortikosteroidihoito voi kuitenkin 

peittää peptisten haavaumien 

oireet, jolloin puhkeama tai 

verenvuoto pääsee kehittymään 

ilman huomattavaa kipua. 

 

oireita ja peräaukon 

verenvuotoa, mustia tai verisiä 

ulosteita ja/tai verioksennusta, 

on heti otettava yhteyttä 

lääkäriin. 

 

 

Merkittäviä mahdollisia riskejä 

Riski Tiedossa (myös syy, miksi seikkaa pidetään mahdollisena 

riskinä) 

Anto iäkkäälle potilaalle Iäkkäiden potilaiden hoidon, etenkin pitkäaikaishoidon, 

suunnittelussa on huomioitava, että kortikosteroidien yleisillä 

haittavaikutuksilla on iäkkäille muunikäisiä vakavampia seurauksia. 

Tällaisia seurauksia ovat etenkin luukato, diabetes, verenpaineen 

kohoaminen, infektioherkkyys ja ihon oheneminen. 

 

Anto lapsille Farmakologinen kortikosteroidihoito voi hidastaa imeväisikäisen, 

lapsen ja nuoren kasvua. Hoitoon saa käyttää vain pienintä 

tehokasta annostusta hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin 

toiminnan vähenemisen ja kasvun hidastumisen minimoimiseksi. 

Pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa saavan imeväisikäisen ja lapsen 

kasvua ja kehitystä on seurattava tarkoin. 

Anto raskauden ja imetyksen 

aikana 

Hydrokortisoni läpäisee istukan. Korvaushoitoa lukuun ottamatta 

muunlaiseen systeemiseen kortikosteroidihoitoon raskauden aikana 

tulee suhtautua varoen. Hoitoa ei kuitenkaan pidä välttää, jos sen 

tarve on selvä. Jos äiti on saanut hydrokortisonia farmakologisina 

annoksina raskausaikana, vastasyntynyttä on seurattava 

lisämunuaisten vajaatoiminnan varalta. 

 

Raskauden aikaiseen kortikosteroidihoitoon on yhdistetty erityisesti 

pitkäaikaiskäytössä sikiön kasvun vähenemistä, sekä valtimotiehyen 

(ductus arteriosus, valtimokäytävä sikiön kahden päävaltimon välillä) 

merkityksetöntä supistumista. 

 

Hydrokortisoni voi aiheuttaa raskauden loppuvaiheessa sikiölle 

haittavaikutuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin pitkäaikaishoidossa 

yleensä. 



Riski Tiedossa (myös syy, miksi seikkaa pidetään mahdollisena 

riskinä) 

 

Yhteisvaikutus antikoagulanttien 

(verenhyytymistä estävien 

lääkkeiden) kanssa 

Hydrokortisonin vaikutus antikoagulantteihin vaihtelee. 

Samanaikaisessa annossa on ilmoitettu verenhyytymiseen 

kohdistuvien vaikutusten sekä lisääntymistä että vähenemistä. 

Samanaikaisessa hoidossa tarvitaan ehkä säännöllisiä seurantoja ja 

laboratoriokokeita. Antikoagulanttivalmisteen annosta voidaan joutua 

muuttamaan. 

 

VI.2.5 Tiivistelmä lisätoimenpiteistä turvallisuusriskien minimoimiseksi 

Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle 

ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä 

ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot 

lyhyesti maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat 

tavanomaisia riskienminimointitoimia. 

Hydrocortison Orion -valmisteen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Fimean 

verkkosivujen kautta www.fimea.fi. 

Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 

VI.2.6 Myyntiluvan saamisen jälkeinen kehityssuunnitelma 

Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset 

Versio Päivämäärä Turvallisuuteen 

liittyvät seikat 

Huomiot 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


