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Ravimite kliinilised uuringud on ravimite kasutamine 
inimesel või veterinaarravimite kasutamine loomal 
andmete kogumiseks ravimi toime, kõrvaltoime, imen-
dumise, jaotumise, muutumise, väljutamise, efektiiv-
suse ja ohutuse kohta. Ravimite inimuuringutel erista-
takse nelja faasi. Esimese faasi uuringute eesmärgiks 
on hinnata ravimi farmakokineetikat ja need uuringud 
viiakse tavaliselt läbi tervetel vabatahtlikel. Teise faasi 
uuringute eesmärgiks on ravimi mõju ja ohutuse uuri-
mine suhteliselt väikesel hulgal patsientidel, et veendu-
da, kas ravimil üldse on loodetud ravitoime ning leida 
sobiv annus. Kolmanda faasi uuringutesse kaasatakse 
suurem arv patsiente, et tõestada ravimi positiivne 
kasu/riski suhe, st et ravimist saadav kasu on suurem 
kui võimalike kõrvaltoimete tekitatud kahju. Neljanda 
faasi uuringud viiakse läbi peale ravimi kasutusele lu-
bamist eesmärgiga hinnata ravimi pikaajalise kasuta-
mise mõju ja kohta teiste raviviiside seas.

Haiglaapteeker ja kliinilised uuringud
Kersti Teder, proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

Eesti haiglaapteekrite osalus 
ravimite kliinilistes uuringutes

Kas ja kuidas on apteekrid seotud ravimite kliiniliste 
uuringute teostamise või neis osalemisega? Olukord 
haiglaapteekrite kaasatusega on Eesti haiglates erinev. 
Kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on apteek kaasatud 
kõikidesse ravimuuringutesse, siis näiteks Tartu Üli-
kooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas on ap-
teegi kaasamine nö valikuline ja on kindlasti mitmeid 
haiglaid, kus apteek pole ravimi kliiniliste uuringutega 
üldse seotud (nt Pärnu haigla). Kui apteeker on uurin-
gusse kaasatud, siis enamasti on tema roll vastutada 
ravimi korrektse käitlemise eest. Aga enne veel, kui 

mõtestan lahti nii selle kui muud võimalikud tegevu-
sed, natuke numbritest ja ravimite kliiniliste uuringute 
teostamise põhimõtetest. 

Juuli keskpaiga seisuga käis Eestis 205 ravimite kliini-
list uuringut (seejuures vanima taotlus esitati Ravimi-
ametile 2006.aastal ja värskeima alles 2013.aasta mais). 
Vaadates veel Ravimiameti statistikat on näha, et ena-
mus Eestis teostatavaid ravimite kliinilisi uuringud on 
kolmanda faasi uuringud, mille eesmärgiks on tõestada 
ravimi kasu/riski positiivset suhet. Need on enamasti 
suured, peamiselt mitmekeskuselised uuringud ja Eesti 
patsientide andmed on vaid üks killuke suurest and-
mete kogust. Mina ise olen kokku puutunud isegi uu-
ringutega, kus Eestist on planeeritud kaasata vaid kuni 
neli patsienti. 

Erialati on käimasolevatest uuringutest kõige rohkem 
seotud neuroloogia, onkoloogia või reumatoloogiaga 
(vastavalt 33, 32 ja 30 uuringut). Seejuures eelmisel aas-

tal esitati Ravimiametile enim reumatoloogia ja infekt-
sioonhaiguste valdkonda kuuluvate uuringute taotlusi 
(mõlema puhul 16). 

Ravimite kliiniliste uuringutega kaasneb alati suur 
töömaht, mis saab alguse väga põhjalikust tegevuse 
planeerimisest. Planeerimise kulminatsiooniks võiks 
nimetada uuringuplaani valmimist. Uuringuplaan on 
dokument, mis toob välja kõik uuringuga seotud te-
gevused algusest lõpuni, sh uuringu eesmärgid, info 
ravimist ja patsientidega toimuvast, andmete analüüs 
jne. Uuringuplaan on kogu uuringuga seotud inimes-
te tegevuse aluseks, seega peab seda järgima ka uu-
ringuga seotud proviisor. Enne uuringuga alustamist 
tuleb uuringuplaan koos vajalike lisadokumentidega 
esitada meditsiinieetika komiteele ja Ravimiameti-
le. Viimased peavad andma uuringu toimumiseks 
heakskiidu; meditsiinieetika komitee hindab uuringu 
läbiviimise eetilisi ning Ravimiamet teaduslikke ja õi-
guslikke külgi.

Üha enam pööratakse tähelepanu ka uuringutes osa-
levate isikute teadmistele just kliinilistest uuringutest 
ja nende läbiviimistest ning seetõttu soovitakse näha, 
et uuringusse kaasatud personal, sh proviisorid, on 
osalenud kliiniliste uuringutega seotud koolitusel. 

Proviisori võimalikud ülesanded 
ravimite kliinilistes uuringutes

Millised siis võiksid olla proviisori rollid ravimite 
kliinilistes uuringutes?

Et uuringu vastutavaks läbiviijaks saab olla vaid arst, 
siis proviisor üksi ravimite kliinilist uuringut teostada 
ei saa. See aga ei takista olemast idee autoriks ja/või 
üheks uuringu planeerijaks. Tulenevalt oma spetsiifi-

Kliinilised uuringud Eestis – esitatud taotluste arv 
aastate lõikes faaside kaupa (joonis Ravimiameti 
kodulehelt)

Ravimi kliiniliste uuringute faaside jaotus – pat-
sientide arvu ja uuringu eesmärgi erinevused

Esitatud kliiniliste uuringute taotluste arv erialati 
2012 (joonis ravimiameti kodulehelt)

Kersti Teder

listest teadmistest farmakoloogiast, ravimvormidest 
ja ka ravimite analüüsist võib proviisor anda olulise 
panuse uuringu disainile. Uuringuplaani koostamine 
ja seeläbi kogu uuringu läbimõtlemine on äärmiselt 
töömahukas, kuid samas kindlasti väga huvitav. 

Nagu juba mainitud, on proviisorid tavaliselt seotud 
peamiselt uuringuravimi(te) käitlemisega, selleks, 
et uuringuravim oleks kvaliteetne ning selle kasu-
tamine korrektne ja kontrollitud. Kontrolli all pean 
ma silmas hoolsat ja pidevat dokumenteerimist, sest 
kliiniliste uuringute läbiviimisel tuleb enamasti iga 
liigutus ka kirja panna. Aga kuna dokumenteerimine 
on kogu tulevase analüüsi aluseks, siis ebakorrektse 
dokumenteerimise korral ei saa tulla ka korrektseid 
tulemusi ja see muudab uuringu ebausaldusväärseks.

Pealtnäha kõige lihtsamaks tegevuseks käitlemise 
vallas on ravimi uuringukeskusesse vastu võtmine ja 
säilitamine. Sellega kaasneb rohke dokumenteerimi-
ne, millele võib lisanduda dokumentide faksimine või 
info edastamine helistamise või interneti kaudu või 
lausa kõik korraga. Näiteks olen osalenud uuringus, 
kus selleks, et uuringuravimi keskusesse jõudmine 
registreerida, oli vaja pärast pakendite kontrollimist 
teha telefonikõne IVRSi (interactive voice responce 
system) ehk suhelda nö automaatvastajaga, teatud 
dokumendid pärast allkirjastamist faksida ja teatud 
dokumendid meiliga saata. Ehk siis näiteks kuue kar-
bi saabunud ravimi registreerimiseks võis vahel ku-
luda pool tundi, sest vahepeal tuli oodata sponsori 
(üksikisik, ettevõte, tervishoiuasutus või organisat-
sioon, kes algatab, korraldab ja/või rahastab kliinilist 
uuringut) tagasisidet.  

Et kvaliteetse uuringuravimita ei saa olla kvaliteetset 
uuringut, siis peetakse väga oluliseks ravimi säilitus-
tingimuste jälgimist ja dokumenteerimist, eriti kui 
tegemist ei ole toatemperatuuril säilitatava ravimiga. 
Uuringuravimeid säilitatakse vastavalt nende eripä-
rale kas toatemperatuuril, külmas (2-8oC) või sügav-
külmas (isegi kuni -80oC). Temperatuurinäite  tuleb 
registreerida igapäevaselt, vahel ka kord nädalas. Õi-
getest tingimustest kõrvalekallete korral tuleb sellest 
alati uuringu sponsorit teavitada ning kuni edasiste 
juhisteni ravim nö karantiini panna. 

Kui mõelda ravimi patsientidele/uuringuõdede-
le väljastamisele, siis on olulisim jälgida pakendi 
numbreid, sest enamus uuringuid on pimendatud, 
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Näide ravimi käitlemise dokumenteerimise vormist

mis tähendab, et iga pakend on oma unikaalse koo-
diga ning iga patsient peab saama just talle mõeldud 
pakendi(d). 

“Ravimikarpide liigutamine” ei tundu ehk väga põ-
neva tegevusena, kuid sageli osaleme me Tartu Üli-
kooli Kliinikumi apteegina sellistes uuringutes, kus 
proviisori ülesandeks on uuringuravimi parenteraal-
seks manustamiseks ettevalmistamine. Seda tehakse 
spetsiaalsetes aseptilistes tingimustes. Mõnikord on 
proviisor ainuke uuringumeeskonnast, kes teab, kas 
uuringuravim sisaldab aktiivset toimeainet või on te-
gemist platseeboga. See info on salastatud nii uurin-
gut läbiviivale arstile, uuringuõele kui ka patsiendile, 
et tagada uuringutulemuste usaldusväärsus. 

Kui vaadelda veel võimalikke, natuke ebatüüpili-
semaid tegevusi, siis näiteks teadusuuringutes võib 
proviisor olla ka keemilise analüüsi väljatöötajaks 
ja läbiviijaks. Näiteks analüüsin mina oma doktori-
töö raames ise kõik patsientide vereproovid. Tänu 
analüütilise ja farmatseutilise keemia õpingutele on 
see sobiva tehnilise varustuse korral täiesti võima-
lik. Pean tunnistama, et tunnen alati suurt põnevust, 
kui pärast pikka päeva (proovide ettevalmistamine ja 
kromatograafi panemine võtab sageli umbes 8 tundi) 
laboris järgmisel päeval katse tulemusi vaatama lä-

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) 
apteegi roll ravimite kliinilistes         

uuringutes

PERH on ainuke raviasutus 
Eestis, kus apteeker on kõigi 
ravimite    kliinilisi uuringuid 

läbiviivate meeskondade 
lahutamatu liige.

Jüri Arjakse, Kristjan Kongi, Kaire Luik, PERH apteegi proviisorid

Lisaks uuringuravimite korrektsele vastuvõtmise-
le, säilitamisele ja nende tegevuste dokumenteeri-
misele on apteekril veel mitmeid olulisi ülesandeid. 
Näiteks - ravimite väljastamine uuringumeeskon-
na liikmetele, apteekripoolne ravimi ettevalmis-
tamine lahustamise või lahjendamise teel, annuse 
kohandamine vastavalt patsiendi neerufunktsioo-
nile, patsendi randomiseerimine vastavasse ravi-
gruppi, patsendi ravisoostumuse jälgimine ning 

patsiendi koolitamine ravimi korrektse kasutami-
se osas. Kõik need tegevused on viimase 10 aasta 
jooksul saanud apteekri pärusmaaks. Kuna on ka 
mitmeid uuringuid, kus tegevus ei toimu ainult ta-
vapärasel tööajal, vaid ka nädalavahetustel ning 
õhtul/öösel, siis oleme apteegis sisse seadnud ka 
proviisorite väljakutsevalve, mis tagab apteekri 
24/7 kättesaadavuse.

Miks on vajalik apteekri kaasamine kliiniliste uu-
ringute läbiviimisel? Apteeker on pädev spetsialist 
ravimite alal, tagades kvaliteedi alates uuringura-
vimi saabumisest apteeki kuni patsiendile manus-
tamiseni. Muudel uuringumeeskonna liikmetel 
(arstid, õed, koordinaatorid) on piisavalt oma eri-
alaseid ülesandeid ja sageli puudub ka kogemus 
spetsiifilise apteegiteenuse aspektide osas. Lisaks 
tagab apteek kõrge kvaliteedistandardi uuringu-
ravimite ettevalmistamiseks (aseptiline ruum koos 
laminaarkapiga), mida haigla tavaosakonnas ei ole.

Mõne näitena igapäevatööst võiks tuua uuringud, 
kus apteekrid on ravi suhtes teadlikud (unblinded) 
ning uuringuarst ja õed on pimendatud (blinded). 
Selline on näiteks uuring, kus võrreldakse kahte 
antibiootikumi, mille manustamise sagedus on eri-
nev (üks kord 24 tunni jooksul ja 3 korda 24 tunni 
jooksul). Selleks, et varjata uuringuarsti eest tegeli-
kult kasutatud ravimit, toimub kogu ravimi etteval-
mistamise ja pakendamise protsess apteegis, kuhu 
uuringuarst ei pääse. Kui sarnast uuringut läbi viia 
apteeki kaasamata on väga suur oht, et uuringuarst 
saab teada kasutatud ravimi (ravimi ettevalmista-

mine toimub osakonnas, kus arst töötab) ja uuringu 
tulemused ei ole piisavalt usaldusväärsed.
Kliiniliste uuringute läbiviimisel osalemine on 
meie jaoks saanud rutiinseks igapäevase töö osaks, 
kus tuleb järgida etteantud reegleid, mis tulenevad 
uuringu protokollist ja uuritava ravimi omaduste 
kokkuvõttest. Sellegipoolest juhtub sageli uuringu-
tega seoses põnevaid ja naljakaid seiku. On juhtu-
nud, et oodatud kliinilise uuringu ravimi saadetis 
on viibinud – nt Islandi vulkaanipurske tagajärjel 
tekkinud tuhapilve tõttu ja sedagi, et pingsalt oo-
datud pakk on saanud kannatada Ülemiste järve 
kukkunud Poola transpordilennukis.

Kokkuvõtteks ütleks, et oleme oma tänase staatuse 
saavutanud aastatepikkuse tubli tööga, regulaarse 
täiendkoolituse (heade kliiniliste tavade tundmi-
ne) ning apteegi tehnilise varustatuse (erinevad 
külmkapid, sügavkülmikud, temperatuuri jälgi-
missüsteemid, alarmiedastusseadmed jmt) pideva 
parandamisega. Tänaseks oleme jõudnud täiesti 
erinevasse seisu võrreldes algusaastatega, kus ap-
teeker ei tundunud paljudele arstidele veel võrd-
väärne partner.

PERH ravimiuuringutega tegelevad proviisorid (va-
sakult) Jüri Arjakse, Kaire Luik ja Kristjan Kongi

Uuringuravimi ettevalmistamine PERH haiglaaptee-
gis

hen, sest iga tulemus võib olla ju natuke erinev (sest 
patsiendid on erinevad). Ja alati on ju ootus/lootus 
leida midagi uut.

Teoreetiliselt võiks apteeker tegeleda ka patsiendi 
nõustamisega seoses uuringuravimi manustamisega, 
aga enamasti teeb seda siiski uuringuõde. 

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et kliinilistes uuringutes 
osalemine on küll võrdlemisi uus, aga samas järjest 
arenev ning laienev valdkond haiglaapteekri töös. 
Apteekrite kaasamine kliinilisse uuringusse võiks 
olla rutiinne tegevus - ühelt poolt mõjutab see kind-
lasti positiivselt uuringu kvaliteeti, teisalt aga pakub 
uusi ja huvitavaid väljakutseid apteekritele.
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