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Euroopan unionin harvinaislääkkeitä koskevan lainsäädännön  
tarkoituksena on edesauttaa uusien harvinaislääkkeiden kehitystyötä. 

Euroopan komissio on myöntänyt yli 1 500 valmisteelle  
harvinaislääkestatuksen vuosina 2000–2015. Yli 100 valmistetta  

on saanut myyntiluvan harvinaislääkkeenä.

Harvinaislääkkeiden 
kehitystä tuetaan  

Euroopassa

Karri Penttilä
LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri

Ylilääkäri, Fimea
Harvinaislääkekomitean (COMP) jäsen

Harvinaislääkkeitä koskeva ase-
tus tuli voimaan EU:ssa huhti-
kuussa 2000 (Regulation (EC) 

No. 141/2000). Asetuksen mukaisesti 
Euroopan lääkevirasto (EMA) myön-
tää hakemuksesta harvinaislääkes-
tatuksia (Orphan Drug Designation) 
valmisteille, joista kehitetään lääk-
keitä harvinaissairauksien hoitoon. 
Hakemukset arvioi harvinaislääkeko-
mitea (COMP, Committee for Orphan 
Medicinal Products).

Harvinaissairaudesta on EU:n alueel-
la kyseessä silloin, kun sairaus on 
enintään viidellä 10 000:sta EU:n 
kansalaisesta, sairaus on hengenvaa-
rallinen tai kroonisesti invalidisoiva, 
eikä siihen ole vielä olemassa hyvää 
hoitoa. Eri harvinaissairauksia on 
arviolta 5 000–8 000, ja niitä sairas-
taa 6–8 % väestöstä. Näin ollen EU:n 

alueella harvinaissairauksia potevia 
on 27–36 miljoonaa.

Harvinaissairauksien kirjo on laaja. 
Niiden oireet voivat ilmetä jo vasta-
syntyneellä tai varhaislapsuudessa, 

-
karinen, tässä numerossa). Aikuis-
iällä ilmeneviin harvinaissairauksiin 
lukeutuvat muun muassa monet har-
vinaiset syövät. Taulukossa 1 on esi-
merkkejä harvinaislääkkeenä myynti-
luvan saaneista lääkkeistä. 

Harvinaissairauksiin on ollut tarjol-
la niukasti lääkkeitä. EU:n harvinais-
lääkkeitä koskevan lainsäädännön 
tarkoituksena on edistää lääkekehi-
tystä monin keinoin. Yli 100 valmis-
tetta on saanut myyntiluvan EU:n 
alueelle harvinaislääkestatuksella 
vuosina 2000–2015.

Harvinaislääkkeiden kehityksestä 
tehdään houkuttelevaa

Harvinaissairauksia sairastavilla ih-
misillä on oikeus saada samantasois-
ta hoitoa sairauteensa kuin muillakin 
potilailla. Harvinaislääkkeen kehittä-
minen ei välttämättä kiinnosta lääke-
yrityksiä, sillä normaalissa markki-
natilanteessa harvinaisen sairauden 
lääkehoidon tuotolla voi olla vaikeaa 
kattaa kehitys- ja markkinointikus-
tannuksia.

EU:n harvinaislääkkeitä koskevan 
lainsäädännön tarkoituksena on 
helpottaa lääkkeiden tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä muokata markkina-
olosuhteita siten, että harvinais-
lääkkeiden kehittäminen on hou-
kuttelevaa. Harvinaislääkestatuksen 
hakeminen on maksutonta, ja sitä 

HARVINAISSAIRAUDET
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Taulukko 1. Harvinaislääkkeenä EU:n alueelle myyntiluvan saaneita valmisteita vuodesta 2011 lähtien. Lähde: www.ema.europe.eu. 
Tähdellä (*) merkityt valmisteet ovat kaupan Suomessa (tilanne 4.10.2016 Fimean lääkehaun mukaan) ja Sic!-merkityistä on saatavilla 
Uutta lääkkeistä -artikkeli Sic!-verkkolehdestä osoitteessa sic.fimea.fi.

Kauppanimi Vaikuttava aine Käyttöaihe lyhyesti
Adcetris* brentuksimabivedotiini Hodgkinin lymfooma, anaplastinen suurisoluinen lymfooma
Adempas* (Sic!) riosiguaatti keuhkovaltimoiden verenpainetauti
Alprolix eftrenonakogi alfa hemofilia B (synnynnäinen hyytymistekijä IX:n puutos)
Blincyto* blinatumomabi akuutti lymfoblastileukemia
Bosulif* bosutinibi krooninen myelooinen leukemia
Bronchitol mannitoli kystinen fibroosi
Cerdelga eliglustaatti tyypin 1 Gaucherin tauti
Coagadex ihmisen hyytymistekijä X perinnöllinen hyytymistekijä X:n puutos
Cometriq* kabotsantinibi kilpirauhaskarsinooma
Cresemba isavukonatsoli invasiivinen aspergilloosi, mukormykoosi
Dacogen* desitabiini akuutti myelooinen leukemia
Darzalex* daratumumabi multippeli myelooma
Defitelio* defibrotidi maksan veno-okklusiivinen tauti
Deltyba (Sic!) delamanidi monilääkeresistentti keuhkotuberkuloosi
Esbriet* (Sic!) pirfenidoni idiopaattinen keuhkofibroosi
Farydak panobinostaatti multippeli myelooma
Galafold migalastaatti Fabryn tauti
Gazyvaro* obinututsumabi krooninen lymfaattinen leukemia, follikulaarinen lymfooma
Glybera (Sic!) alipogeenitiparvoveekki familiaalinen lipoproteiinilipaasin puutos
Granupas* (Sic!) para-aminosalisyylihappo monilääkeresistentti tuberkuloosi
Hetlioz tasimelteoni täysin sokeiden henkilöiden unen vuorokausivaihteluhäiriö
Holoclar (Sic!) sarveiskalvon epiteelisolut, joista osa  

kantasoluja
silmän palovamma

Iclusig* ponatinibi krooninen myelooinen leukemia, akuutti lymfoblastinen leukemia
Idelvion albutrepenonakogi alfa hemofilia B (synnynnäinen hyytymistekijä IX:n puutos)
Imbruvica ibrutinibi manttelisolulymfooma, krooninen lymfaattinen leukemia,  

Waldenströmin makroglobulinemia
Imnovid* (Sic!) pomalidomidi multippeli myelooma
Kalydeco ivakaftori kystinen fibroosi
Kanuma sebelipaasialfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutos
Ketoconazole HRA* ketokonatsoli Cushingin tauti
Kolbam koolihappo tietyt primaaristen sappihappojen synteesin häiriöt
Kyprolis* karfiltsomibi multippeli myelooma
Lenvima* lenvatinibi kilpirauhaskarsinooma
Lynparza* (Sic!) olaparibi munasarja-, munanjohdin- ja primaari peritoneaalinen syöpä
Nexobrid (Sic!) bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten  

entsyymien konsentraatti
karstan poistaminen palovammoista

Ofev* nintedanibi idiopaattinen keuhkofibroosi
Opsumit* (Sic!) masitentaani keuhkovaltimoiden verenpainetauti
Orphacol koolihappo tietyt primaaristen sappihappojen synteesin häiriöt
Plenadren (Sic!) hydrokortisoni lisämunuaisten vajaatoiminta
Procysbi* merkaptamiini nefropaattinen kystinoosi
Ravicti glyserolifenyylibutyraatti krooninen ureakiertotauti (urea cycle disorder, UCD)
Raxone* idebenoni Leberin perinnöllinen näköhermosurkastumaa (LHON) 
Revestive* (Sic!) teduglutidi lyhytsuolioireyhtymä
Scenesse (Sic!) afamelanotidi erytropoieettinen protoporfyria
Signifor* (Sic!) pasireotidi Cushingin tauti
Sirturo* (Sic!) bedakiliini monilääkeresistentti keuhkotuberkuloosi
Strensiq asfotaasi alfa hypofosfatasiaa sairastavien luusto-oireiden hoito
Strimvelis (Sic!) muokattuja autologisia CD34+-soluja adenosiinideaminaasin puutteesta johtuva vaikea kombinoitu  

immuunivajaus (ADA-SCID)
Sylvant* siltuksimabi Castlemanin tauti
Tobi Podhaler* (Sic!) tobramysiini Pseudomonas aeruginosa -infektio kystistä fibroosia sairastavilla
Translarna* atalureeni Duchennen lihasdystrofia
Unituxin dinutuksimabi neuroblastooma
Vimizim elosulfaasi alfa tyypin IVA mukopolysakkaridoosi
Votubia* everolimuusi tietyt tuberoosiskleroosiin liittyvä kasvaimet
Vyndaqel tafamidiisi transtyretiinivälitteinen amyloidoosi
Wakix (Sic!) pitolisantti narkolepsia
Xaluprine* 6-merkaptopuriini akuutti lymfoblastileukemia
Zalmoxis muokattuja allogeenisia T-soluja kantasolusiirron liitännäishoito
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voidaan hakea missä tahansa lääke-
kehityksen vaiheessa. Hakija voi olla 
joko yritys tai yksittäinen henkilö. 

Harvinaislääkestatuksen saaneille  
valmisteille on tarjolla tieteellistä  
ja hallinnollista neuvontaa sekä  
helpotuksia myyntilupa- ja muista 
lääkevalvonnan maksuista. Erityisesti 
pienten ja keskisuurten toimijoiden 
kohdalla alennukset ovat merkittä-
viä. Tämän lisäksi harvinaislääkkeelle 
taataan myyntiluvan myöntämisen 
jälkeen kymmenen vuotta kestävä 
suoja rinnakkaisvalmisteiden suhteen 
kyseisen harvinaissairauden hoidossa.

Harvinaislääkestatusta haetaan 
harvinaislääkekomitealta

Hakemukset harvinaislääkkeiksi kä-
sitellään harvinaislääkekomitean ko-
kouksissa. Harvinaislääkekomiteaan 
kuuluu puheenjohtaja, edustaja jokai-
sesta 28:sta EU:n jäsenmaasta, kolme 
potilasjärjestöjen edustajaa, kolme 
EMAn suosittelemaa edustajaa sekä 

yksi edustaja Norjasta ja Islannista. 
Päätöksiä tehtäessä kaksi kolmasosaa 
äänioikeutetuista jäsenistä pitää olla 
paikalla.

Harvinaislääkestatuksen saaminen 
edellyttää, että sairaus tai tila täyttää 
harvinaissairauden kriteerin. Harvi-
naislääkestatuksen hakijan pitää  
perustella sairauden vallitsevuus  

 
pitää asianmukaisesti perustella 
lääkkeen käyttökelpoisuus ehdote-
tussa käyttöaiheessa. Jos sairauteen 
on jo olemassa lääkehoito, on uuden 
tulokkaan voitava tarjota olennainen 
parannus hoidon tehoon, siedettävyy-
teen tai käyttöominaisuuksiin.

Jokaiselle hakemukselle määrätään 
oma arvioija ja EMAn koordinaatto-
ri. Ensimmäisellä käsittelykerralla 
hakemus käsitellään kirjallisesti, ja 
jos hakemus on hyväksyttävä, teh-
dään asiasta kirjallinen hyväksyntä. 
Jos hakemukseen liittyen jää avoimia 
asioita, joihin hakijan pitää vastata, 

voidaan hakijaa pyytää joko vastaa-
maan kyseisiin asioihin kirjallisesti tai 
hakijaa pyydetään tulemaan kuulta-
vaksi seuraavaan harvinaislääkekomi-
tean kokoukseen. Kuulemisen jälkeen 
päätetään hakemuksen hyväksynnäs-
tä tai hylkäämisestä. Hakija voi myös 
itse perua hakemuksensa prosessin 
aikana. Varsinaisen harvinaislääkesta-
tuksen myöntää Euroopan komissio.

Vuoteen 2016 mennessä COMPin  
arvioitavaksi on toimitettu yhteensä 
2 385 hakemusta. Näistä 1 596:lle on 
Euroopan komissio myöntänyt har-
vinaislääkestatuksen. Hakemusten 
määrä on ollut viime vuosina tasai-
sessa nousussa, huippuvuonna 2014 
käsiteltiin yli 300 hakemusta. Viime 
vuonna hakemuksia oli 258.

Vuosina 2000–2015 COMP on suosit-
tanut harvinaislääkestatuksen myön-
tämistä yhteensä 1 607 valmisteelle 
(kuvio 1). Yli kolmannes puolletuista 
hakemuksista koski erilaisia syöpä-
sairauksia.

Kuva: Tommi Koskela

VAIN 
VERKOSSA!

 

sic.fimea.fi

Osa hemoglobiini-
poikkeavuuksia sairastavista 

maahanmuuttajista on  
pinteessä
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Harvinaislääkkeen 
myyntilupahakemuksen arvioinnin 
erityispiirteitä

Harvinaislääkkeen myyntilupaan 
tähtäävissä tutkimuksissa törmätään 
pienten populaatioiden tutkimiseen 
liittyviin ongelmiin. Monissa harvi-
naissairauksissa potilaiden määrä Eu-
roopassa tai koko maailmassa on niin 
vähäinen, että satojen potilaiden saa-
minen mukaan tutkimuksiin on lähes 
mahdotonta. Myös lääketutkimusten 
toteuttaminen vakioidusti hyvää tutki-
mustapaa noudattaen voi osoittautua 
hankalaksi monissa keskuksissa, joissa 
kussakin hoidetaan vain muutamaa 
potilasta.

EMA on laatinut ohjeiston, joka esitte-
lee lähestymistapoja mahdollisimman 
luotettavan tiedon saamiseksi pieniä 
väestöryhmiä tutkittaessa (Guideline 
on clinical trials in small populations 
CHMP/EWP/83561/2005). 

EMAn antamassa tieteellisessä 
neuvonnassa hakija saa vastaukset 
suunnittelemiaan lääketutkimuksia 
koskeviin kysymyksiinsä. Erityisen 
tärkeää on, että hakija huomioi var-
haisessa vaiheessa, onko kyseiseen 
sairauteen jo olemassa hoitoja. Toi-
vottavaa on myös, että tieteellisessä 
neuvonnassa käsitellään, miten ha-
kija pystyy osoittamaan merkittävän 

-
na hyväksyttyihin valmisteisiin sa-
massa käyttöaiheessa myynti luvan 
myöntämisen jälkeen.

Harvinaissairauksien myyntilupaha-
kemusten arvioinnissa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin muiden 
lääkkeiden kohdalla. Harvinaislääk-
keiden myyntilupahakemukset ar-
vioidaan aina keskitetyssä menet-
telyssä eli EMAn koordinoimana 
koko EU:n alueelle. Arvioijat ovat 
EU-maiden kansallisten lääkeviras-
tojen asiantuntijoita. 

Myyntilupa voidaan myöntää myös 
ehdollisena. Tämä tarkoittaa, että 
myyntiluvan haltijan on vielä myynti-
luvan myöntämisen jälkeen toimitet-
tava lisätietoja valmisteen tehosta ja 
turvallisuudesta. 

Harvinaislääkestatus arvioidaan 
aina uudelleen myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
harvinaislääkestatus arvioidaan uu-
delleen. Jos hoidettavaan sairauteen 
tai tilaan ei ole olemassa tehokas-
ta, hyväksyttyä hoitoa (useimmiten 
myyntiluvallista valmistetta), lääke 
yleensä säilyttää harvinaislääkesta-
tuksensa myyntiluvan myöntämisen 
jälkeen. 

Jos sitä vastoin hoidettavaan sairau-
teen tai tilaan on jo olemassa tehokas, 
hyväksytty hoito, ehtona harvinais-
lääkestatuksen säilymiselle on se, 

Kuvio 1. Harvinaislääkekomitean (COMP) vuosina 2000–2015 suosittamat harvinaislääkestatukset terapia-alueittain (n = 1 607).

A Ruuansulatuselinten  
sairaudet ja  

aineenvaihdunta sairaudet  
11 %

B Veritaudit 7 %

C Sydän- ja verisuonisairaudet 2 %

D Ihotaudit 3 %

G Virtsa- ja sukupuolielinten 
sairaudet 1 %

H Systeemisesti käytettävät 
hormonivalmisteet 2 %

J & P Infektio- ja parasiittilääkkeet 6 %

L Syöpälääkkeet 36 %

L Immuunivasteen 
muuntajat 7 %

M & N Tuki- ja  
liikuntaelinten  
sairaudet sekä  

hermostoon  
vaikuttavat lääkkeet 

12 %

R Hengitysteiden 
sairaudet 6 %

S Aistinelinten sairaudet 5 %

 V Muut 2 %
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syttyihin valmisteisiin samassa käyt-
töaiheessa.

Tämä merkittävä etu voi olla joko klii-
nisesti merkittävä hyöty (tehoetu tai 
turvallisuusetu) tai merkittävä paran-
nus potilaan hoidossa. Tähän men-
nessä harvinaisstatuksen säilyttäneis-
tä lääkkeistä suurin osa eli noin 75 % 
on kehitetty sairauteen, johon on jo 
aiemmin ollut hyväksytty hoito.

Uusia lääkehoitoja kaivataan 
harvinaissairauksiin 

Harvinaislääkkeiden kehitys on vil-
kastunut huomattavasti viime vuo-
sina. Silti vasta rajallinen määrä lää-
kevalmisteita on saanut myyntiluvan 
harvinaissairauksien hoitoon.

Vuosien 2000–2015 aikana 114 val-
mistetta on säilyttänyt harvinaislää-
kestatuksen myyntiluvan myöntämi-
sen jälkeen yhteensä 94 eri sairauteen 
tai tilaan. Näistä noin 40 % on hyväk-
sytty erilaisten syöpäsairauksien hoi-
toon (kuvio 2). 

on kiihdyttänyt esimerkiksi multip-
pelin myelooman lääkehoitojen kehi-
tystä. Niinpä viimeisen vuoden aika-
na viisi eri valmistetta on saanut tai 
on saamassa myyntiluvan multippe-

-

Multippelia myeloomaa sairastavien 
potilaiden ennuste on uusien hoi-
tojen myötä parantunut, ja uusien 
lääkkeiden tulo kliiniseen työhön 
parantanee ennustetta entisestään. 
Toisaalta väestön vanhetessa uusien 
diagnoosien lisääntyessä ja ennus-
teen parantuessa sairauden kohdalla 
ollaan siinä tilanteessa, että muuta-
man vuoden päästä sen esiintyvyys 
saattaa olla > 5/1 000 potilasta/vuosi, 
ja näin sairaus ei enää täytä harvi-
naissairauden kriteereitä.

Harvinaissairauksia on tuhansia. Lää-
kekehitys on osaltaan avartanut ym-
märrystämme niiden syistä ja taudin-
kulusta. Olisi toivottavaa, että edes 
osasta tutkimuksen kohteena olevis-
ta valmisteista saataisiin tehokas  

lääke mielellään sellaiseen sairauteen, 
johon ei ole tällä hetkellä olemassa 
minkäänlaista hoitoa. •
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Kuvio 2. Euroopan komission vuosina 2000–2015 vahvistamat harvinaislääkestatukset terapia-alueittain myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen (n = 114).

A Ruuansulatuselinten sairaudet ja 
aineenvaihduntasairaudet 19 %

B Veritaudit 7 %

C Sydän- ja verisuonisairaudet 7 %

H Systeemisesti käytettävät 
hormonivalmisteet 4 %

L Immuunivasteen muuntajat 4 %L Syöpälääkkeet 40 %

J Infektiosairaudet 3 %

M Tuki- ja  
liikuntaelinten  
sairaudet 1%

R Hengitysteiden 
sairaudet 4 %

S Aistinelinten sairaudet 1 %
 V Muut  

4 %

N Hermostoon  
vaikuttavat lääkkeet 7 %
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Uudet lääkkeet  
muuttavat myelooman  

hoitoa
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