
Harvinaissairauksia ovat sairaudet, 
joiden esiintyvyys on <1:2000. Avo-
hoidon lääkäri näkee harvinaissai-

raan ehkä kerran viikossa. Kun avohoidos-
sa työtään tekevä lääkäri kuulee takanaan 
kavioiden kopsetta, onkin kyseessä yleen-
sä hevonen eikä seepra. Erikoissairaan-
hoidossa tilanne muuttuu merkittävästi. 
HUS-piirin sisäisessä selvityksessä 6 % 
potilaista eli joka n. 17. oli harvinaissairas. 
Heidän hoitonsa vastasi 18 % (n. 270 m€) 
erikoissairaanhoidon budjetista. Väestö-
historiamme johdosta meille on vieläpä 
rikastunut harvinaissairauksia. 

Tästä numerosta löydät katsaukset 
kahdesta ns. suomalaisen tautiperinnön 
noin neljästäkymmenestä vaikeasta 
geneettisestä sairaudesta, eli aspartyylig-
lukosaminuriasta (AGU) ja lysinuurisesta 
proteiini-intoleranssista (LPI). Lisäksi 
numerossa on katsaus erityiskalliin lääke-
hoidon piirissä olevasta Fabryn taudista. 
Harvinaissairauksille tyypillisesti näistä on 
saatavilla niukasti tutkimuksia.

Myös harvinaissairaalla on oikeus 
olla tutkimuspotilas. Lääketieteellisessä 

Suomessako seeproja?

tutkimuksessa harvinaissairaan henki-
löllisyyden suoja on geneettisen tiedon 
osalta heikompi kuin muiden kansalaisten. 
Jopa Euroopan tietosuoja-asetus (GDPR) 
kuitenkin varoittaa, että tietoturva ei saa 
polkea muita ihmisen perusoikeuksia ku-
ten oikeutta yhdenvertaisuuteen, tieteen 
vapauteen tai julkisen vallan velvollisuu-
teen edistää väestön terveyttä. Lainsäätä-
jillä tulee olemaan vaativa tehtävä virittää 
asiaa koskevat, eduskunnan käsittelyssä 
olevat lait niin, ettei harvinaissairaan mui-
ta perusoikeuksia loukata tai harvinaissai-
rauksien tutkimus muutu kohtuuttoman 
vaikeaksi. Nykyisenä translationaalisen 
lääketieteen aikakautena taudin mekanis-
mien ymmärtäminen voi johtaa kohden-
nettuun hoitoon. Näin saattaakin olla 
käymässä jopa AGU-taudille. 

Rahoitusta harvinaissairauksien 
tutkimukselle on kuitenkin vaikea saada. 
Mikäli me suomalaiset emme tutki meille 
rikastuneita harvinaissairauksiamme, kuka 
sitten tutkisi? Tämän tulisi jatkossa saada 
erikoishuomiota tutkimusrahoitusta 
jaettaessa, kuten STM:n parhaillaan uusit-

tavana oleva Harvinaisten sairauksien kan-
sallisen ohjelman ohjausryhmän raportti 
(5/2014) jo aiemmin suositti. Samalla 
voisimme hiljalleen nostaa vanhentuneen 
suomalaisen tautiperinnön käsitteen 
kiistatta ansaitsemalleen paikalleen kaapin 
päälle ja keskittyä huomioimaan kaikki 
väestössämme rikastuneet harvinais-
sairaudet. Näitä vanhentuneita kritee-
rejä täyttämättömiä, mutta Suomessa 
rikastuneita harvinaissairauksia on myös 
kolumnistille tutuimpien immuunipuu-
tostautien joukossa, kuten Nethertonin 
oireyhtymä ja ADA2-puutos. Jotkut näistä 
immuunipuutoksista ovat kaiken lisäksi 
yleisimpiä maailmassa juuri Suomessa, ku-
ten AICDA-puutos ja CVI-tauti. Vastaavia 
esimerkkejä löytyy runsaasti mm. neu-
rologisista harvinaissairauksista. Joistain 
harvinaissairausryhmistä emme edes 
tiedä, mitkä ryhmään kuuluvat sairaudet 
ovat meillä rikastuneita! Myös tällaista 
tutkimusta tulisi tukea.

Harvinaistutkimus on väistämättä 
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 
Tutkimustulokset vaikuttavat nykyisin 
yllättävän usein potilaan arkeen. Kun 
tuloksia saadaan, meiltä puuttuvat selkeät 
arviointi- ja lääkekorvausmekanismit har-
vinaissairauksien off label-lääkekäytölle. 
STM on kiinnittänyt tähän kiitettävästi 
huomiota. Selvityshenkilön loppurapor-
tissa (STM 20/2018) professori Heikki 
Ruskoaho ehdottaa helposti toteutettavia 
ja rationaalisia uudistuksia lääkekorvaus-
järjestelmäämme ja hintakilpailutukseen. 
Ennen näiden toteuttamista sairaaloidem-
me arviointiyli- ja harvinaissairauksien 
lääkärit joutuvat laittamaan potilaan edun 
lain kirjaimen edelle. Harvinaissairaan 
jättäminen hoitamatta, vaikka tehoavaa 
lääkitystä olisi saatavilla, ei liene kenen-
kään tavoite?
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