
   

Taustatietoa Novartiksesta ja syövän hoidon tutkimuksesta 

 

Novartis pähkinänkuoressa 

 Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Yhtiöllä on lähes 100 000 

työntekijää yli 140 maassa. Pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä.  

 Novartis keskittyy alkuperäislääkkeiden tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tuo 

vuosittain markkinoille uusia alkuperäislääkkeitä. Vuonna 2008 tutkimus- ja 

kehitystoiminta oli 17,3 prosenttia myynnistä eli 7,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 

Novartiksen tutkimus- ja tuotekehitysputkessa on tällä hetkellä 140 erilaista 

hanketta eri tutkimusvaiheissa. Novartiksen tutkimus- ja tuotekehitykseen 

käyttämät resurssit kuuluvat lääkealan suurimpien joukkoon.     

 Suomessa Novartis edustaa emoyhtiön kolmea liiketoimintayksikköä: Pharma 

(reseptilääkkeet), Consumer Health (itsehoitolääkkeet, eläinlääkkeet) ja Sandoz 

(geneeriset lääkkeet).  

 Nykyinen Novartis perustettiin vuonna 1996 kahden sveitsiläisen lääkeyrityksen 

Ciba-Geigyn ja Sandozin yhdistyessä. Molemmilla yrityksillä on pitkät perinteet 

lääkealalla jo vuodesta 1758.  

 

Novartis ja syövän hoito 

 Syövän hoito on Novartikselle tärkeä terapia-alue. Yhtiössä työskentelee syövän 

hoidon parissa yli 4 500 ihmistä yli 50 maassa.  

 Yhtiön syövän hoidon tutkimuksen ja tuotekehityksen päätoimipaikka on New 

Jerseyssä Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on useita huipputason biolääketieteen 

tutkimuskeskuksia eri puolilla maailmaa. 

 Novartis tekee syöpähoitojen tutkimuksessa yhteistyötä yli 120 

bioteknologiayrityksen ja yli 280 akateemisen tutkimuskeskuksen kanssa. Yhtiöllä 

on tällä hetkellä meneillään yli 150 kliinistä syöpätutkimusta. 

 Novartiksen tutkimus- ja kehitystyö on johtanut hoitokäytäntöjen muutokseen 

useiden syöpien hoidossa. Esimerkiksi kroonisen myelooisen leukemian hoitoon 

käytettävä imatinibi (Glivec®) on ensimmäinen syövän hoitoon kehitetty 

täsmälääke, ja se mullisti aikoinaan leukemian hoidon.  

 

Novartiksen lähestymistapa 

 Novartiksen lääkekehitysstrategia syövän hoidossa perustuu perustutkimuksen, 

laboratoriotutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen yhdistämiseen.  

 Tutkimuksessa hyödynnetään funktionaalista genomiikkaa eli geenien toiminnan ja niiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärrystä. Tutkimusmenetelmillä voidaan esimerkiksi 

tunnistaa geenejä, joita esiintyy runsaasti keuhkosyöpäkasvaimissa, mutta ei terveessä 

keuhkokudoksessa. Tällaisen tiedon avulla voidaan edelleen tunnistaa tarkasti kohteet, 

joihin hoidolla tulisi vaikuttaa, määritellä kasvaimien geneettinen profiili sekä 

tulevaisuudessa kehittää räätälöityjä hoitoja. 

 Uuden syöpälääkkeen kehittäminen edellyttää kasvaimen rakenteen selvittämistä ja siihen 

täsmällisesti vaikuttavan aineen löytämistä. Laboratoriotutkimuksissa saatua tietoa 

hyödynnytetään kliinisessä työssä. Vastaavasti kliinisessä työssä tehtyjä havaintoja 

käytetään hyödyksi perustutkimuksen hypoteesien kehittämiseksi ja tutkimuksen 

painopisteiden määrittelemiseksi. 



   

 Kun lupaava lääkeaihio on löydetty, ryhdytään selvittämään lääkkeen turvallisuutta ja 

tehoa. Jos tutkimusvaiheessa oleva lääke osoittautuu tehokkaaksi vaikeahoitoisilla 

potilailla, näille potilaille voidaan joissakin tapauksissa tarjota mahdollisuutta saada 

tutkimusvaiheessa olevaa lääkettä jo ennen lääkkeen myyntiluvan viranomaiskäsittelyä. 

Novartis on ollut ensimmäisten lääkeyritysten joukossa parantamassa vielä 

tutkimusvaiheessa olevien lääkkeiden saatavuutta maailmanlaajuisten ohjelmien avulla.  

 

Mitä tällä hetkellä tutkitaan? 

 Novartiksen tuotekehitysputkessa on useita syöpälääkkeitä, joiden vaikutus 

perustuu erilaisiin syövän syntyä ja etenemistä estäviin mekanismeihin.  

 Keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. solujen sisäisten signaalien välittymisen 

estäminen sekä verisuonten kasvun, syöpäsolujen määrän lisääntymisen ja 

kasvaimen kasvun estäminen.  

 Syövän hoidossa on tuotekehityksessä tällä hetkellä seuraavia lääketyyppejä: 

o täsmälääkkeet 

 estävät uudisverisuonten ja/tai syöpäkasvaimen kasvua, 

vaikuttavat syöpäkasvaimen olemassa olevaan verisuonitukseen 

tai ohjattuun solukuolemaan 

o deasetylaasi-inhibiittorit 

 vaikuttavat samanaikaisesti useisiin syövän syntyyn vaikuttaviin 

solutason mekanismeihin  

o uudet solunsalpaajat 

 uuden polven solunsalpaajat, joiden vaikutus on kohdennetumpi 

kuin vanhemman polven solunsalpaajien 

o monoklonaaliset vasta-aineet 

 estävät syövän kasvua ja leviämistä eri tavoin, esimerkiksi 

estämällä solujen välistä viestiliikennettä tai aktivoimalla elimistön 

omaa puolustusjärjestelmää 

o kasvuhormonin estäjähormonin analogit 

 kohdistuvat kasvuhormonin estäjähormoniin, joka säätelee 

muiden, syöpäsolujen lisääntymiseen liittyvien hormonien 

toimintaa 

 Tuotekehityksessä on lääkkeitä kiinteiden kasvaimien, mm. keuhko- ja 

munuaissyövän sekä karsinoidikasvaimien ja leukemian hoitoon.  

 

Novartiksen syöpälääkkeet 

 Novartiksella on tällä hetkellä markkinoilla seuraavia syövän hoitoon käytettäviä 

lääkkeitä: 

Exjade (deferasiroksi) 

 Rautaa kelatoiva aine eli lääke, jolla poistetaan elimistöön kertynyt liika rauta. 

Femar (letrotsoli) 

 Aromataasin estäjiin kuuluva hormonaalinen lääke, jota käytetään 

postmenopausaalisen rintasyövän uusiutumisvaaran vähentämiseksi. 

Glivec (imatinibi) 

 Suun kautta annosteltava lääke kroonisen myelooisen leukemian hoitoon. 

Käytetään myös pahanlaatuisten ruuansulatuskanavan tukikudoksen 

kasvainten (GIST) hoitoon. 



   

Navoban (tropisetroni) 

 Sytostaattien aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn sekä 

leikkauksen aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon. Käytetään 

syöpälääkkeiden kanssa sekä leikkausten jälkeen. 

Proleukin (aldesleukiini) 

 Ihmisen immuunipuolustusta vahvistava lääke, jota käytetään etäpesäkkeitä 

lähettäneen munuaiskarsinooman hoidossa. 

Salagen (pilokarbiinihydrokloridi) 

 Tarkoitettu vaikeaan suun kuivumisen hoitoon ja sylkirauhasten 

vajaatoiminnan oireiden lievitykseen potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa 

pään ja kaulan alueen syöpään sekä kuivan suun ja kuivien silmien 

aiheuttamien oireiden hoitoon potilaille, joilla on Sjögrenin oireyhtymä. 

Sandostatin LAR (oktreotidi) 

 Akromegalian ja neuroendokriinisten kasvainten oireiden hoitoon. 

Tasigna (nilotinibi) 

 Suun kautta annosteltava Tasigna on tarkoitettu aikuisten kroonisen 

myelooisen leukemian hoitoon silloin, kun aiempi hoito on osoittautunut 

tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä. 

Zometa (tsoledronihappo) 

 Zometa on tarkoitettu ehkäisemään luustossa olevan syövän aiheuttamia 

luustotapahtumia kuten murtumia sekä vähentämään kasvaimen aiheuttamaa 

kohonnutta kalsiumin määrää veressä. 

 

 

 
 


