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Pohjois-Suomea asuttaa geneettisesti erityislaatuinen väestö. Väestön geneettinen 

ainutlaatuisuus on seurausta maantieteellisestä ja kulttuurillisesta eristyneisyydestä sekä 

väestön pohjautumisesta pieneen kantaväestöön. Edellä mainituista syistä Pohjois-Suomi 

tarjoaa vertaansa vailla olevan tutkimusympäristön harvinaisten geneettisten oireyhtymien 

suhteen. Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikka vastaa koko Pohjois-

Suomen haastavasta perinnöllisten sairauksien diagnostiikasta ja klinikan potilasasiakirjat 

tarjoavat loistavan aineiston alueen perinnöllisten sairauksien tutkimiseen.   

 

Genetiikan tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet valtavasti 2000-luvun aikana. 

Nykymenetelmillä on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista tutkia eksomi- tai koko genomin 

sekvensoinnin avulla myös sporadisten ja erittäin harvinaisten perinnöllisten sairauksien 

geneettistä taustaa. Tämä avaa ovet uusien harvinaisten oireyhtymien löytämiselle ja 

diagnosoinnille. 

 

Tutkielmassa selvitettiin etiologialtaan tuntemattomien oireyhtymien esiintymistä Pohjois-

Suomessa sekä perehdyttiin Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan 

käyntitilastoihin. Lisäksi tutkielmassa laskettiin Pohjois-Suomessa yleisimpien syndroomien 

sekä eräiden kromosomipoikkeavuuksien ilmaantuvuus. Tutkielmassa todettiin Pohjois-

Suomessa esiintyvän jatkotutkimuksen kannalta merkittävä määrä etiologialtaan 

tuntemattomia oireyhtymiä. Tutkielman avulla saatiin arvokasta tietoa alueella esiintyvistä 

harvinaisista sairauksista sekä perinnöllisyyspoliklinikan toiminnasta vuosien 1982 - 2013 

aikana. Tutkielman tuloksia voidaan käyttää myös hyödyksi mahdollisessa Pohjois-Suomen 

etiologialtaan tuntemattomiin oireyhtymiin kohdistuvassa jatkotutkimuksessa. 
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1. JOHDANTO 

 

Pohjois-Suomea asuttaa historiallisista ja maantieteellisistä syistä perimältään harvinaisen 

homogeeninen väestö. Syynä tälle geeniperimän yhtenäisyydelle on nykyväestön 

polveutuminen pienestä kantaväestöstä, jolla on sattumalta esiintynyt runsaasti tiettyjä 

geneettisiä muutoksia. Pohjois-Suomen kulttuurillinen eristyneisyys sekä maantieteellisesti 

pitkät välimatkat ovat lisäksi vähentäneet ihmisten muuttoliikennettä ja näin vaikuttaneet 

omalta osaltaan tautien kasautumiseen pienelle alueelle (Norio 2003a).  

 

Väestön geneettisestä samankaltaisuudesta johtuen Suomessa, ja erityisesti Pohjois-Suomessa, 

esiintyy maailmanlaajuisesti tarkasteltuna runsaasti muualla harvinaisia perinnöllisiä 

sairauksia. Hyvä esimerkki tästä ovat niin kutsutut suomalaiseen tautiperintöön kuuluvat 36 

muualla maailmassa harvinaista perinnöllistä sairautta (Norio 2003a). Väestön geneettisen 

homogeenisyyden vuoksi Suomi on osoittautunut erinomaiseksi genetiikan tutkimuskohteeksi 

niin harvinaisten perinnöllisten sairauksien kuin monitekijäisten kompleksisten sairauksienkin 

kohdalla. 

 

Vuosituhannen alussa geneettinen tutkimus oli pääosin keskittynyttä kompleksisten 

geneettisten sairauksien ja ominaisuuksien tutkimiseen. Mendelin lakien mukaan periytyvät, 

eli mendeliaaniset, sairaudet jäivät kompleksisten sairauksien varjoon koko genomin 

assosiaatio tutkimuksen (GWAS) innostuksen kultavuosina. Tutkimustulokset tuottivat 

kuitenkin pettymyksen ja nyt kiinnostus monogeenisten tautien tutkimukseen on taas 

voimissaan (Ropers 2010). Erittäin harvinaisten ja sporadisesti esiintyvien sairauksien osalta 

tutkittavaa vielä riittää, sillä kytkentäanalyysi ei tämän kaltaisissa tapauksissa ole 

käyttökelpoinen (Ku ym. 2011) ja toistaiseksi koko genomin sekvensointi on ollut 

tutkimusmenetelmänä liian kallis. Eksomisekvensointi on osoittautunut toimivaksi ja koko 

genomin sekvensointia edullisemmaksi mahdollisuudeksi selvittää harvinaisten etiologialtaan 

tuntemattomien resessiivisesti periytyvien sairauksien geneettistä taustaa (Ku ym. 2011).  

Viimeisen vuoden aikana myös koko genomin sekvensoinnin hinta on laskenut noin 1000 

euroon. Tämä mahdollistaa myös koko genomin sekvensoinnin tutkimusmenetelmänä 

tuntemattomien ja harvinaisten perinnöllisten sairauksien geneettisen etiologian selvittelyssä.  

 



 

 

 

Etiologialtaan tuntemattomien sairauksien osuutta Pohjois-Suomen perinnöllisyyspoliklinikan 

potilaista ei ole analysoitu. Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikka vastaa 

koko Pohjois-Suomen väestön vaativasta geneettisestä diagnostiikasta. Klinikan 

potilasasiakirjat tarjoavat mitä parhaimman keinon tutkia toistaiseksi tuntemattomien 

geenimutaatioiden aiheuttamia perinnöllisiä sairauksia. Esiintyvyyden selvittäminen 

mahdollistaisi tulevaisuudessa tutkimuksessa löytyneiden etiologialtaan tuntemattomien 

syndroomatapausten tutkimuksen eksomisekvensoinnin sekä koko genomin sekvensoinnin 

avulla. Näin avautuisi edelleen mahdollisuuksia uusien oireyhtymien löytymiseen sekä jo 

tunnettujen tautien etiologian parempaan tuntemiseen. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1.  Perinnölliset sairaudet 

 

2000-luku on ollut genetiikan tutkimuksen kannalta suurta läpimurtojen aikaa. Vuonna 1990 

aloitettiin ihmisen geeniperimää kartoittava Human Genome Project, joka saatiin päätökseen 

vuonna 2003 (NIH Human Genome Project Fact Sheet). Ihmisen geneettinen koodi on siis 

kartoitettu, mutta koodin purkamisessa ja kaikkien sen osien ymmärtämisessä ollaan vielä 

lastenkengissä. 

 

Genetiikan saralla tehtävä tieteellinen tutkimus on Human Genome Projectin aikana 

moninkertaistunut. Vuonna 1990 genetiikkaan liittyviä tutkimuksia julkaistiin n. 40 000, kun 

huippuvuonna 2013 genetiikka oli aiheena jo n. 159 000 julkaistulla artikkelilla (PubMed). 

Genetiikan merkitystä lääketieteen kehityksessä ja kliinisessä työssä tulevaisuudessa voidaan 

toistaiseksi vain arvailla. Kuitenkin jo nykytiedon valossa on yksilön geeneillä suuri vaikutus 

esimerkiksi lääkeaineiden metaboliaan. Ihmisen genomin huomioon ottamisella lääkehoidossa 

voitaisiin arvioida kunkin yksilön kannalta optimaalisin vaihtoehto esimerkiksi valittaessa 

potilaalle sopivaa masennuslääkitystä tai kipulääkitystä sekä lääkityksen annosta (Raaska ym. 

2008).  

Syventävien opintojen tutkielmani tarkoituksena on selvittää etiologialtaan tuntemattomien 

syndroomien esiintyvyyttä Pohjois-Suomessa sekä samalla kerätä aineistoa mahdollista 

jatkotutkimusta varten. Jatkotutkimuksessa on tarkoitus keskittyä tutkimaan ensisijaisesti 

resessiivistä monogeenistä periytymistä. Monogeenisillä sairauksilla tarkoitetaan perinnöllisiä 

sairauksia, jotka ovat syntyneet yhden geeniparin virheiden seurauksena. Voidaan puhua 

myös Mendelin lakien mukaan tapahtuvasta eli ”mendelöivästä” periytymisestä. 

Monogeenisessä periytymisessä sairaus tyypillisesti aiheutuu juuri yhden geenin virheestä 

eikä tähän tarvita usean geenin yhteisvaikutusta, kuten monitekijäisessä periytymisessä. 

Myöskään ympäristötekijöiden vaikutusta ei tarvita monogeenisten sairauksien ilmenemiseen. 

Monogeeninen periytyminen jaetaan autosomaalisesti resessiiviseen eli peittyvään ja 

dominanttiin eli vallitsevaan periytymiseen. Dominantissa periytymisessä yksi viallinen geeni 

riittää sairauden aiheuttamiseen, kun taas resessiivisessä periytymisessä viallisia geenejä on 

oltava kaksi eli lapsen on perittävä viallinen geeni molemmilta vanhemmiltaan. 
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Resessiivisessä periytymisessä oireettomille kantajavanhemmille voi syntyä sairaita lapsia, 

kun taas dominantissa periytymistavassa vanhempi itsekin on yleensä sairas. Mendeliaaninen 

periytyminen voidaan jakaa lisäksi autosomaaliseen ja sukukromosomien eli X- ja Y-

kromosomien kautta tapahtuvaan periytymiseen. X-kromosomin mukana tapahtuvassa 

resessiivisessä periytymisessä tyypillisesti miespuoliset jälkeläiset sairastuvat, naisten ollessa 

oireettomia kantajia.  Dominantissa X-kromosomaalisessa periytymisessä jälkeläiset voivat 

sairastua sukupuolesta riippumatta. Y-kromosominen periytyminen on harvinaista. 

Huomionarvoista on myös sairauksien sporadinen eli satunnainen ilmeneminen, jolloin 

yksilöllä voi esiintyä uusi, suvussa aiemmin esiintymätön geenimutaatio. 

Mutaatio on periytyvä muutos ihmisen DNA:ssa. Mutaation tyypistä riippuu onko se harmiton 

DNA:n vaihtoehtoinen muoto eli polymorfismi, perinnöllistä sairautta aiheuttava geenivirhe 

vai DNA:n variaatio eli muunnelma, joka voi altistaa se yksilön monitekijäiselle sairaudelle. 

DNA:ssa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, ja suurin osa näistä ei ole lainkaan haitallisia; osa voi 

olla jopa lajikehityksen kannalta edullisia. Toimivissa geeneissä sijaitsevat mutaatiot usein 

muuttavat geenituotteen rakennetta ja voivat näin aiheuttaa yksilön poikkeavan rakenteen tai 

periytyvän sairauden ilmenemisen. Monogeenisten sairauksien geenivirheet sijaitsevat 

tyypillisesti eksoneissa eli toimivien geenien proteiinia koodaavissa alueissa. Mahdollista 

kuitenkin on myös geenivirheiden sijaitseminen säätelyalueilla tai introneissa eli geenin ei-

koodaavassa osassa. 

 

Ilmiasultaan samanlainen tauti voi johtua useista eri geeneistä. Ilmiötä kutsutaan geneettiseksi 

heterogeenisyydeksi. Geneettistä heterogeenisyyttä on olemassa kahta tyyppiä; 

lokusheterogeenisyyttä ja alleelista heterogeenisyyttä. Lokusheterogeenisyydessä sama tauti 

voi johtua useamman kuin yhden geenin virheistä, kuten retinitis pigmentosa. Alleelisessa 

heterogeenisyydessä taas on kyse samasta geenistä, mutta eri mutaatiosta. Alleelinen 

heterogeenisyys on lokusheterogeenisyyttä yleisempää ja sitä esiintyykin lähes kaikissa 

perinnöllisissä sairauksissa.  Tunnettu esimerkki sairaudesta, jossa esiintyy alleelista 

heterogeenisyyttä, on hemofilia A. Voidaan siis sanoa, että tavallisimmin yhden geenin 

erilaiset mutaatiot aiheuttavat kliiniseltä kuvaltaan samantyyppisiä sairauksia.  

 

Mutaatioiden periytyminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaisesti selitettävissä. On myös 

mahdollista, että erilaiset mutaatiot yhdessä geenissä aiheuttavat useita erilaisia tauteja. Yksi 

mutaatio yhdessä geenissä voi myös saada aikaan useamman erilaisen taudinkuvan. Sen 
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lisäksi, että yksi mutaatio voi tuottaa erilaisia taudinkuvia potilailla, on todettu, että mutaatiot 

ja niihin liittyvät taudinkuvat voivat myös vaikeutua sukupolvesta toiseen siirryttäessä. Tätä 

ilmiöitä kutsutaan geneettiseksi antisipaatioksi, joka on seurausta toistojaksomutaatioista 

geenivirheen taustalla. Tyypillisesti geenivirheen periytyessä vanhemmalta lapselle 

toistojaksojen määrä kasvaa, jolloin geeni muuttuu epästabiilimmaksi ja sairauden aikaisempi 

ilmeneminen mahdollistuu. Samantekevää ei mutaatiota kantavalle yksilölle ole myöskään se, 

kummalta vanhemmalta autosomissa sijaitseva mutaatio on peritty.  Tietyt geenivirheet 

aiheuttavat erilaisen taudinkuvan riippuen siitä onko geenivirhe peräisin äidiltä vai isältä. 

Esimerkki kyseisestä ilmiöstä eli geneettisestä imprintingistä ovat Angelmanin ja Prader-

Willin oireyhtymät, joissa samassa lokuksessa esiintyvä deleetio aiheuttaa hyvin erilaisen 

taudinkuvan riippuen sen vanhemman sukupuolesta, jolta geenivirhe on peritty.   

 

2.2. Pohjois-Suomen geneettinen erityislaatuisuus 

  

Suomi, ja erityisesti Pohjois-Suomi, on perinnöllisten sairauksien suhteen erityislaatuista 

aluetta. Mutaatiokirjon laajuuteen väestössä vaikuttavat niin geenin mutaationopeus, kuin 

väestön historiakin. Syitä maamme geneettiseen erityislaatuisuuteen on pyritty selittämään 

historiantutkimuksen avulla. Mutaatiofrekvenssiin eli tietyn mutaation suhteellisen osuuteen 

väestöstä vaikuttavat muun muassa sattuma eli genetic drift ja erityisesti perustajavaikutus eli 

founder effect, joka on sattuman erityismuoto (Norio 2003a). Perustajavaikutuksessa tietty 

väestö polveutuu harvalukuisesta yhteisön perustajista ja on kasvanut nopeasti ilman 

mainittavaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa (Norio 2003a). Perustajavaikutus-ilmiön 

kautta yleistyneille perinnöllisille sairauksille on tyypillistä, että suuri osa väestössä 

esiintyvistä tautitapauksista on yhden mutaation aiheuttamia (Aula ym. 2006). 

 

Suomen pohjoisosat asutettiin vasta 1500-luvulla, jolloin kuningas Kustaa Vaasan toiveesta 

muuttoliike suuntautui Etelä-Savosta aiemmin lähes asuttamattomaan maan pohjoisosaan. 

Pohjois-Suomen väestö on pääosin Etelä-Savosta lähteneen pienen muuttoliikkeen jälkeläisiä, 

jolloin founder effect on päässyt suuresti vaikuttamaan väestön geneettisiin ominaisuuksiin. 

Suomi on lisäksi maana jäänyt kahden eri kulttuuripiirin, Ruotsin ja Venäjän, väliin ja oma 

kieli on erottanut suomalaiset selvästi erilliseksi ryhmäkseen. Tämä on vähentänyt geenien 

sekoittumista laajemmalta alueelta. Pohjois-Suomessa alueellista geneettistä homogeenisyyttä 

on lisäksi edistänyt asutuskeskusten pitkät välimatkat. Tällaisessa väestössä voi yksi tai 

useampi geeni esiintyä epätavallisen yleisenä, jolloin väestössä voi muutoin harvinainenkin 



 

6 

 

geenivirhe rikastua tai yleinen geenivirhe puuttua. Voidaankin todeta, että kansallisesta ja 

välimatkallisesta isolaatiosta johtuen Suomeen ja erityisesti Pohjois-Suomeen on 

muodostunut muusta maailmasta/Euroopasta geneettisten sairauksien suhteen selvästi 

poikkeava alue, jossa havaitaan muualla maailmassa harvinaisten geenivirheiden rikastumista. 

(Norio 2003a).  

 

Toisaalta taas muilla kaukaasialaisilla väestöryhmillä suhteellisen yleiset perinnölliset taudit, 

kuten kystinen fibroosi ja fenyyliketouria ovat Suomessa suuria harvinaisuuksia (Kere ym. 

1994, Guldberg ym. 1995). Ei siis ole syytä ajatella Suomen olevan perinnöllisten sairauksien 

suhteen sen sairaampaa aluetta kuin muukaan maailma; Suomessa vain perinnöllisten 

sairauksien valikoima on poikkeuksellinen (Norio 2003a). 

Suomalaiseen tautiperintöön kuuluu 36 monogeenistä perinnöllistä sairautta, jotka ovat 

Suomessa yliedustettuja ja muualla maailmassa taas harvinaisia (Norio 2003a). 

Vastasyntyneillä ilman munuaissiirrettä kuolemaan johtava kongenitaalinefroosi sekä 

etenevää kehitysvammaisuutta aiheuttava aspartyyliglukosaminuria ovat esimerkkejä 

suomalaiseen tautiperintöön kuuluvista sairauksista. Suuri osa suomalaisen tautiperinnön 

sairauksista aiheuttaa vaikeaa kehitysvammaisuutta ja taakkaa perheelle (Norio 2003b). 

 

2.3. Miksi tutkia etiologialtaan tuntemattomia mendeliaanisia sairauksia? 

 

Vaikka yksittäiset mendeliaaniset sairaudet ovat harvinaisia, muodostavat nämä sairaudet 

yhdessä suuren ryhmän, sillä tunnettuja ja epäiltyjä mendeliaanisia sairauksia on arviosta 

riippuen jopa 6000 – 8000 (OMIM, Antonarkis ym. 2010). Näistä noin 4000 geneettinen 

etiologia on tunnettu (OMIM). Etiologialtaan tuntemattomia mendeliaanisesti periytyviä 

sairauksia olisi näiden arvioiden perusteella siis jopa 3000 - 4000. Huomion arvoista on myös 

se, ettei arvioon ole laskettu mukaan mahdollisia edelleen tuntemattomia oireyhtymiä. 

Yksittäisen sairauden merkitys terveydenhuollolle voi olla vähäinen, mutta ryhmänä 

mendeliaaniset sairaudet aiheuttavat jo suuren taakan yhteiskunnalle (Ku ym. 2011).  

 

Mendeliaanisten sairauksien tutkimus ei ainoastaan tuo uutta biologista tietoa kyseisistä 

sairauksista ja luo mahdollisuuksia kohdennettujen lääkkeiden kehitykseen, mutta edistää 

myös kompleksisten sairauksien kausaalisten geneettisten varianttien löytymistä (Antonarkis 

ym. 2006, Ropers 2007). Mendeliaanisten sairauksien kausaalisten varianttien ja 
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kandidaattigeenien löytyminen voi auttaa myös ymmärtämään ihmiskehon biologista 

toimintaa entistä paremmin (Ku ym. 2011).  

 

2.4. Harvinaisten geneettisten oireyhtymien tutkimusmenetelmistä 

 

Vuosituhannen alussa, noin kymmenen vuoden ajan, genetiikan tutkimus keskittyi 

monimutkaisten ja multifaktoristen sairauksien geneettisen pohjan tutkimiseen. 

Kompleksisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien genetiikan tutkimisen 

koetaan usein myös olevan kansanterveydellisesti merkittävämpää, kuin tutkimus suhteessa 

harvinaisten mendeliaanisten sairauksien kohdalla. Niin kutsutun common disease – common 

variant (CDCV) hypoteesin tulokset ovat kuitenkin tuottaneet pettymyksen ja 2010 vuonna oli 

jo havaittavissa mielenkiinnon suuntautuminen uudelleen monogeenisten sairauksien 

tutkimuksen suuntaan (Ropers 2010).  

 

Ennen uuden sukupolven sekvensointimenetelmien kehitystä mendeliaanisten sairauksien 

geenitutkimus oli jäänyt vähäisemmäksi myös analyysikeinojen rajallisuuden vuoksi. 

Kytkentäanalyysi ja homotsygoottikartoitus ovat perinteisiä mendeliaanisten sairauksien 

geneettisen alkuperän tutkimisessa käytettyjä menetelmiä. Kyseiset tutkimusmenetelmät eivät 

kuitenkaan sovi erittäin harvinaisten, toisiinsa liittymättömien tai sporadisesti esiintyvien 

tapausten tutkimiseen (Ku ym. 2011). Erittäin harvinaisissa perinnöllisissä sairauksissa 

tutkittavana on usein vain esimerkiksi yhden perheen useampi sairastunut sisarus tai useampi 

toisiinsa liittymätön tapaus, jolloin aineisto ei aikaisemmin käytetyille analyysimenetelmille 

ole riittävä (Ku ym. 2011).  

 

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmät ovat olleet olemassa jo vuodesta 2005, mutta 

vasta high throughput sequence capture (HTSC) -tekniikan kehityksen jälkeen menetelmästä 

tuli teknisesti toteuttamiskelpoinen ja tarpeeksi tehokas. Kyseisen menetelmän avulla saadaan 

eristettyä eksomi genomista (Ku ym. 2011). Sekvensoinnilla tarkoitetaan menetelmiä, joiden 

avulla määritetään nukleiinihappojen emäsjärjestys tai polypeptidien aminohappojärjestys. 

Eksomisekvensoinnilla saadaan huomattavasti pienemmällä sekvensointimäärällä eksomien 

osalta vastaava tulos, kuin koko genomin sekvensoinnissa. Koko genomista noin 30 Mb 

eksomin eli koko genomin eksonien osuus on vain noin 1 %.  Eksomisekvensoinnista on 

tullut erityisen suosittu tapa tutkia mendeliaanisia oireyhtymiä, sillä mendeliaanisten 

oireyhtymien mutaatiot sijaitsevat yleensä eksomissa (Ku ym. 2011). Eksomisekvensoinnin 
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avulla on kyetty selittämään viime vuosina esimerkiksi Kabuki-syndrooman sekä Millerin ja 

Fowlerin syndroomien geneettinen tausta (Ku ym. 2011). Nykymenetelmien avulla saadaan 

myös koko genomin sekvensointi toteutettua niin edullisesti, että sporadisten ja harvinaisten 

sairauksien tutkiminen on nykyisin tällä menetelmällä mahdollista.  

 

Eksomisekvensoinnin huonoina puolina on tutkimuksissa tuotu esiin sen kyvyttömyys 

tunnistaa sääteleviä tai evoluution mukana säilyneitä sekvenssejä introneissa. Osa eksoneista 

ilmeisesti myös jää sekvensoimatta (Ku ym. 2011). Puutteena on lisäksi tuotu esiin 

eksomisekvensoinnin avulla saadun tiedon analyysin perustuminen geenitietokantojen, kuten 

CCDS ja RefSeq, tietoihin genomin eri eksoneista (Ku ym. 2011, Ng ym. 2009). Aiemmin 

tuntemattomat ja huonosti kartoitetut eksonit jäävät näin ollen sekvensoinnin ulkopuolelle. 

Lisäksi nykyään käytetyissä eksomisekvensointimenetelmissä keskitytään lähinnä itse 

eksoneihin, jolloin tärkeät säätelyalueet, kuten promoottorialueet, jäävät analyysin 

ulkopuolelle (Ku ym. 2010). Kehitteillä on kuitenkin tutkimuspaketteja, joissa säätelyalueiden 

osuutta nostetaan. Kattavuutta nostamalla nostetaan kuitenkin samalla myös tutkimuksen 

hintaa (Ku ym. 2011). Näin ollen tutkimuksissa, joissa on suuri tarve sekvensoinnin 

kattamisalueen suurenemiselle, voidaan nykyhinnoin harkita koko genomin sekvensointia 

vaihtoehtona. 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan diagnoosiltaan avoimien geneettisten oireyhtymien esiintyvyyttä 

Pohjois-Suomessa sekä selvitetään sellaisten potilaiden lukumäärä, joilla olisi mahdollisesti 

aiemmin tuntematon oireyhtymä. Tutkimuksesta saadaan myös arvokasta tietoa Oulun 

yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen klinikan potilasmääristä sekä 

potilasmäärien vuosivaihtelusta. Tutkielmaa varten kerätty ja käsitelty aineisto antaa tietoa 

Pohjois-Suomessa esiintyvistä etiologialtaan tuntemattomista sairauksista sekä mahdollisesti 

aineistoa jatkotutkimukselle.  

 

Etiologialtaan tuntemattomien harvinaisten resessiivisesti periytyvien sekä sporadisesti 

esiintyvien sairauksien osalta tutkimus voi mahdollistaa geenitaustan selvittelyn 

eksomisekvensoinnin tai koko genomin sekvensoinnin avulla. Löydettyjen tuntemattomien 
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oireyhtymien tapauksessa voisi olla mahdollista selvittää geneettisen tausta ja luoda diagnoosi 

uudelle oireyhtymälle.  

 

Perinnöllisten tautien geneettisen etiologian tunteminen luo mahdollisuuksia tulevaisuuden 

paremmalle diagnostiikalle sekä sairauden fysiologiselle ymmärtämiselle. Harvinaisten 

perinnöllisten sairauksien hoitomahdollisuudet myös paranevat kun tautien etiologia 

tunnetaan. Toistaiseksi tuntematonta oireyhtymää sairastavan yksilön perheelle sairauden 

taustan selvittämisellä voi olla erittäin suuri merkitys; esimerkiksi tuntemattomaan 

oireyhtymään sairastuneen lapsen vanhemmat usein syyttävät itseään tai ympäristöä lapsen 

sairastumisesta. 

 

Eri diagnoosiluokkien potilasmäärien selvittämisestä voi olla myös käytännön apua 

kliinisessä työssä perinnöllisyysklinikalla. Potilaita usein askarruttaa sairauden tai 

oireyhtymän yleisyys Suomessa. Selvittämällä kunkin diagnoosin potilasmäärä Oulun 

yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan aineistosta voidaan tehdä arvioita 

sairauden tai oireyhtymän esiintymisestä Pohjois-Suomessa. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Aineistona tutkimuksessa käytetään Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan 

käyntikortistoa. Klinikan potilasaineisto kattaa koko Pohjois-Suomen perinnöllisyysklinikan 

toimesta tutkitut potilaat ja on näin ollen tutkimuksen kannalta arvioituna kattava lähde. 

Käyntikortisto klinikassa on kerätty alkaen 2.1.1982. Tutkielmassa käytettiin 22.2.2013 

mennessä kertyneitä potilasmerkintöjä. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue 

(OYS-ERVA) kattoi vuoden 2012 lopussa 739 475 henkilöä (kunnat.net).  

 

Tutkimus suoritettiin keräämällä ensin lista poliklinikan potilailla esiintyvistä diagnooseista 

poliklinikan käyntikortistosta. Diagnoosinumeroiden perusteella arvioitiin kuinka monella 

potilaalla diagnoosi on jäänyt avoimeksi (1) ja kuinka monen potilaan kohdalla annettu 

diagnoosi voisi sopia vielä toistaiseksi tuntemattomaan oireyhtymään (2). Potilaiden 

lukumäärä arvioitiin osuutena poliklinikkakäynneistä. Tietyissä diagnoosiryhmissä laskettiin 

lisäksi potilasmäärät ja arvioitiin potilaiden absoluuttinen lukumäärä alueen väestöön nähden. 

Eri diagnoosiryhmien osuus poliklinikkakäynneistä laskettiin.  
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Edellä mainitun lisäksi tutkielmassa laskettiin yleisimpien syndroomien sekä 

kromosomipoikkeamien ilmaantuvuus eli insidenssi Oulun yliopistollisen sairaalan 

erityisvastuualueella. Alueella syntyneiden kokonaismäärä saatiin Terveyden ja Hyvinvoinnin 

Laitoksen (THL) tilasto- ja indikaattoripankista (SOTKAnet). Ilmaantuvuudet laskettiin 

vuodesta 1996 alkaen, jolloin ICD-10-koodisto otettiin Suomessa käyttöön. OYS-ERVA:n 

alueella syntyi vuosina 1996 – 2012 yhteensä 153 197 lasta. Insidenssiä laskiessa otettiin 

huomioon vain aikavälillä 1996 – 2012 syntyneet klinikalla asioineet potilaat. Ilmaantuvuudet 

laskettiin sekä uusina tapauksina 100 000 syntynyttä kohden tarkasteluaikana sekä 

keskiarvona vuosittain ilmaantuneista uusista tapauksista. 

 

 

5. TULOKSET 

 

5.1. Potilasmerkinnät diagnoosikoodeittain 

 

Potilasmerkinnät on laskettu Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyysklinikan 

käyntikortistosta. Tutkimuksessa käytetty aineisto kattoi puutteellisilla potilastiedoilla 

tilastoitujen merkintöjen poistamisen jälkeen 21 859 potilasmerkintää. Yhteensä 56 

potilasmerkinnässä potilasmerkinnät evät olleet tunnistettavassa muodossa ja nämä 

potilasmerkinnät poistettiin tarkastelusta. Aineisto oli kerätty ajanjaksolta 2.1.1982 - 

22.2.2013. Potilasmerkinnät on jaoteltu ICD-10–koodien (International Classification of 

Diseases) eli diagnoosikoodien perusteella. Potilasmerkinnät voivat tarkoittaa käyntiä 

poliklinikalla tai puhelimitse tapahtunutta yhteydenottoa. Potilasmerkintöjen perusteella ei 

voida tehdä suoraa päättelyä kunkin sairauden potilasmääristä tai esiintyvyydestä, sillä osalla 

potilaista voi olla useita merkintöjä saman asian tiimoilta. Potilasmerkinnät antavat kuitenkin 

arvokasta tietoa klinikan toiminnasta ja kunkin potilasryhmän osuudesta klinikan toiminnassa. 

Osassa diagnoosiluokista on selvitetty potilasmerkintöjen lisäksi myös potilasmäärä. 

Jatkotutkimuksen kannalta otollisten diagnoosiryhmien potilasmäärät on myös selvitetty 

mahdollisen jatkotutkimusaineiston todellisen koon selvittämiseksi. 

 

Potilaita aineistossa oli yhteensä 18 122, joista ei-tunnistettavia potilastunnuksia oli 51 

merkinnässä. Tunnistettavia potilaita aineistossa oli siis yhteensä 18 071. Potilasmerkintöjä on 

aineistossa jopa 3788 kappaletta enemmän kuin potilaita. Tämä selittyy sillä, että osa 
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potilaista asioi perinnöllisyyspoliklinikalla useampaan otteeseen, joko saman tai eri syyn 

vuoksi. Osalla potilasta on myös useampia asetettuja diagnooseja, jolloin he esiintyvät 

potilasmerkintäaineistossa useaan otteeseen. Karkeasti voidaan arvioida OYS-ERVA – 

alueella noin 2 %:n asukkaista asioineen perinnöllisyyspoliklinikalla. Arvio on hyvin karkea, 

sillä luvussa ei oteta huomioon potilaiden mahdollista menehtymistä.  

 

Täysin vailla diagnoosikoodia löytyi arkistoista 4419 potilasmerkintää eli noin 20.2 % 

klinikan potilasmerkinnöistä. Potilasmerkinnöistä 496 kappaletta ei ollut ICD-10 tai aiemmin 

käytössä olleen ICD-9 koodiston mukaisia, eikä näin sopinut mihinkään ryhmään.  

 

 

Kuva 1. Perinnöllisyyspoliklinikan potilasmerkinnät ajanjaksolta 2.1.1982 - 22.2.2013 

diagnoosiluokittain jaettuna. 

 

5.1.1. Diagnoosiluokat, joissa runsaasti potilasmerkintöjä 

 

Diagnoosikoodien perusteella jaoteltuna suurimmat ryhmät olivat Z-diagnoosit, 

diagnoosikoodittomat, Q-diagnoosit sekä O-diagnoosit. Diagnoosiluokassa katsottiin olevan 

runsaasti potilasmerkintöjä, mikäli näitä oli reilulta 20 vuoden tarkastelujaksolta yli 1000 

kappaletta. 

 

5.1.1.1. Z-diagnoosit 
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 Z-diagnoosiluokkaan kuului 5121 potilasmerkintää eli noin 23.5 % kaikista klinikan 

potilasmerkinnöistä. Z- diagnoosit kuvataan ICD-10:n mukaan tekijöinä, jotka vaikuttavat 

terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalveluiden tuottajiin. Z-diagnoosikoodiluokassa 

huomattavaa oli potilasmerkintöjen keskittyminen muutamaan yleisimpään koodiin. Yli 76 % 

käyntimerkinnöistä kuului kymmenen yleisimmin esiintyvän Z-diagnoosikoodin alle. 

Potilasmerkintöjä oli tilastoitu yhteensä 103:lla Z-luokan diagnoosikoodilla.  

 

Z-diagnoosiryhmässä tilastollisesti merkittävimpiä yksittäisiä diagnoosikoodeja olivat Z36.0 

Ennen syntymää tehty kromosomipoikkeavuuksien seulonta (1234), sekä Z31.5 

Perinnöllisyysneuvonta (598). Huomattava osa Z-luokan koodeista kuului alaotsikon: 

Pahanlaatuisten kasvainten esiintyminen suvussa – alle. Potilasmerkinnöistä 1306 kappaletta 

oli seurausta suvussa muilla henkilöillä esiintyvistä pahalaatuisista kasvaintaudeista. Kaiken 

kaikkiaan sukuanamneesiin liittyviä potilasmerkintöjä oli Z-luokan koodeissa 2388 kappaletta 

eli 46.6 % luokan merkinnöistä. 
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Kuva 2. Z-diagnoosiluokan potilasmerkinnät ICD-10-koodiston mukaisiin alaluokkiin 

jaettuna. 

 

5.1.1.2. Q-diagnoosit 

 

Q-diagnoosiluokkaan kuuluvat epämuodostumat, epämuotoisuudet ja 

kromosomipoikkeavuudet. Tähän ryhmään kuuluvia potilasmerkintöjä aineistossa oli 2325 

kappaletta eli noin 10.6 % potilasmerkinnöistä. Q-diagnoosiluokkaan on kiinnitetty tässä 

tutkimuksessa erityisesti huomiota, sillä tuntemattomat oireyhtymät ovat suurella 
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todennäköisyydellä luokiteltuna juuri Q-diagnooseilla. Q-diagnoosikoodiluokassa oli 

huomionarvoista potilasmerkintöjen jakaantuminen selvästi esimerkiksi Z-diagnooseja 

tasaisemmin. Q-diagnooseissa esiintyi runsaasti eri koodeja ja tyypillistä oli tapausten 

harvalukuisuus: aineistossa esiintyi yhteensä 347 eri Q-diagnoosia ja potilasmerkintöjä oli 

yhteensä 2325 kappaletta. Tämä on hyvin ymmärrettävissä Q-diagnoosiryhmän eli 

synnynnäisiä epämuodostumia, epämuotoisuuksia ja kromosomipoikkeavuuksia kattavan 

ryhmän luonnetta pohdittaessa.  

 

Merkittävin Q-diagnoosien alaryhmä aineistossa oli Q80-Q89 eli Muut synnynnäiset 

epämuodostumat. Q-luokan diagnoosikoodeista vain kaksi: Q85.0 Neurofibromatoosi (250) ja 

Q89.7 Muualla luokittamattomat useat synnynnäiset epämuodostumat (136) esiintyivät yli 

sata kertaa. Näin ollen yli sadan potilasmerkinnän diagnoosit kattoivat vain noin 17 % 

kaikista diagnoosiryhmään kuuluvista potilasmerkinnöistä. Neurofibromatoosi kuuluu 

ryhmään Q85 Muualla luokittamattomat fakomatoosit, joita aineistossa oli yhteensä 411 

kappaletta. Tämä oli ryhmän Q89 Muualla luokittamattomat muut synnynnäiset 

epämuodostumat (183) ohella merkittävin Q-diagnoosikoodien ryhmä.  

 

Potilaita, joille oli asetettu Q-diagnoosi, oli aineistossa 1984. Potilasmerkintöjä on aineistossa 

341 kappaletta potilaita enemmän. Noin 0.3 %:lle Oulun yliopistollisen sairaalan 

erityisvastuualueen väestöstä on perinnöllisyyspoliklinikan aineistojen mukaan asetettu Q-

luokan diagnoosi eli heillä on epämuodostuma, epämuotoisuus ja/tai kromosomipoikkeavuus. 

Arvio on toki karkea, sillä jo menehtyneitä potilaita ei ole vähennetty luvusta. Toisaalta ICD-

10 on otettu käyttöön Suomessa vuonna 1996, joten vanhimmat tapaukset eivät ole lainkaan 

mukana arviossa. 
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Kuva 3. Q-diagnoosiluokan potilasmerkinnät ICD-10-koodiston mukaisiin alaluokkiin 

jaettuna. 
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5.1.1.2.1. Q-luokan diagnoosien ilmaantuvuus 

 

Aineistosta määriteltiin OYS-ERVA:n alueella syntyneiden lasten lukumäärän perusteella Q-

luokan diagnoosien, yleisimpien syndroomien sekä tiettyjen kromosomipoikkeavuuksien 

ilmaantuvuus. Alueella syntyi tarkasteluajanjaksona eli vuosina 1996 – 2012 yhteensä 153 

197 lasta. Q-luokan diagnoosien ilmaantuvuus eli insidenssi on Pohjois-Suomessa eli OYS-

ERVA:n alueella noin 5/1000 syntynyttä lasta. Uusia Q-diagnoositapauksia ilmaantui 

tarkastelujaksona keskimäärin 48 per vuosi. 

  

Kromosomipoikkeavuuksissa huomiota herätti ilmaantuvuuksien alhaisuus. Esimerkiksi 

Downin syndrooman kohdalla potilasaineiston perusteella laskettu ilmaantuvuus oli peräti 

kolme kertaa alhaisempi kuin ilmaantuvuuden tulisi Suomessa kirjallisuuden perusteella olla. 
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Lasketuista ilmaantuvuuksista tuleekin huomioida, että laskelmat on tehty 

perinnöllisyyspoliklinikan potilastietojen mukaan. Läheskään kaikki Oulun yliopistollisen 

sairaalan alueen syndrooma- tai kromosomipoikkeavuuspotilaat eivät varmastikaan ole 

asioineet klinikalla. Esimerkiksi Klinefelter-miehistä suuri osa jää todennäköisesti 

diagnosoimatta kromosomipoikkeavuuden, lapsettomuutta lukuun ottamatta, lievien oireiden 

vuoksi. Myös tilanteessa, jossa lapsella havaitaan tyypillinen Downin syndrooma, eivät 

hoitavat hoitava lääkäri ja vanhemmat useinkaan koe perinnöllisyysneuvontakäyntiä 

tarpeelliseksi. Toinen kromosomipoikkeavuuksien ilmaantumiseen vaikuttava tekijä on 

sikiöseulonta. Suomessa toteutettavan sikiöseulonnan vuoksi merkittävä osa raskauksista, 

joissa sikiöllä havaitaan vaikea kromosomipoikkeavuus, keskeytetään.  

 

Syndroomien kohdalla ei havaita yhtä suurta eroa aineiston perusteella laskettujen 

ilmaantuvuuksien sekä kirjallisuuden arvioiden välillä. Esimerkiksi neurofibromatoosi 1:n 

ilmaantuvuudeksi on kansainvälisesti arvioitu noin 2,9/10 000 (OMIM). Oulun yliopistollisen 

sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan potilasaineiston perusteella neurofibromatoosin 

molempien tyyppien yhteenlaskettu ilmaantuvuus olisi Pohjois-Suomessa noin 3/10 000. 

Neurofibromatoosi 2 on selvästi tyyppiä 1 harvinaisempi. Oireyhtymän ilmaantuvuuden 

laskelmissa neurofibromatoosi laskettiin yhtenä ryhmänä johtuen alatyyppejä 

erottelemattoman ICD-10-koodin Q85.0 Neurofibromatoosi runsaasta käytöstä. Pohjois-

Suomen geneettisestä erityislaatuisuudesta johtuen ei toki voida myöskään olettaa, että 

syndroomien ilmaantuvuus olisi välttämättä samansuuntaista muualla maailmassa tehtyihin 

ilmaantuvuusarvioihin. Syndroomien ilmaantuvuutta arvioidessa huomio kiinnittyi muualla 

luokittamattomien useiden synnynnäisten epämuodostumien (Q89.7) suureen 

ilmaantuvuuteen, joka oli jopa keskimäärin 3 uutta tapausta vuodessa. Myös koodit Q89.9 

Määrittämätön synnynnäinen epämuodostuma sekä Q87.88 Muualla luokittamaton 

synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä esiintyivät runsaanlaisesti. 
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Taulukko 1. Tiettyjen kromosomipoikkeavuuksien esiintyminen OYS-ERVA:n alueella 

vuosina 1996 - 2012. 

Kromosomipoikkeavuuksia 

OYS Perinnöllisyyspoli-

klinikalla 

Potilasmerkinnät 

1982 - 2013 

Potilasmäärä 

1996 - 2012 

Ilmaantuvuus 

per 100 000 

asukasta   

Uusia ta-

pauksia 

vuodessa 

(keskiarvo) 

Downin oireyhtymä  79 57 37,2 3,3 

Turnerin oireyhtymä  60 25 16,3 1,5 

Klinefelterin oireyhtymä 50 15 9,8 0,9 

XXX  13 2 1,3 0,1 

XYY  19 9 5,9 0,5 

Fragile X  66 28 18,3 1,6 

Edwardsin oireyhtymä 9 2 1,3 0,1 

Pataun oireyhtymä 4 1 0,7 0,1 
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Taulukko 2.  Yleisimmät syndroomat OYS:n perinnöllisyyspoliklinikalla vuosina 1996 – 2012. 

Yleisimmät syndroomat OYS Per-

innöllisyyspoliklinikalla 

Potilasmerkinnät Potilasmäärät 1996-

2012 

Ilmaantuvuus per 100 

000 asukasta 

Uusia tapauksia vuodessa 

(keskiarvo) 

Akondroplasia 20 9 5,9 0,5 

Synnynäinen luutumisvajaus 24 14 9,1 0,8 

Ehlers-Danlosin oireyhtymä 55 5 3,2 0,3 

Neurofibromatoosi 362 45 29,4 2,3 

Tuberoosiskleroosi 14 8 5,2 0,5 

Velokardiofakiaalinen oireyhtymä 25 14 9,1 0,8 

Beckwith-Wiedemannin oirey-

htymä 

10 4 2,6 0,2 

Sotosin oireyhtymä 19 8 5,2 0,4 

Marfanin oireyhtymä 40 4 2,6 0,2 

Williamsin oireyhtymä 16 8 5,2 0,5 

Muualla luokittamaton 

synnynnäinen epämuodos-

tumaoireyhtymä 

68 29 18,9 1,7 

Määrittämätön synnynnäinen 

epämuodostuma 

27 14 9,1 0,8 

Muualla luokittamattomat useat 

synnynnäiset epämuodostumat 
136 51 33,3 3 
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5.1.1.3. O-diagnoosit 

 

O-luokan diagnoosikoodilla tilastoituja potilasmerkintöjä löytyi aineistosta yhteensä 1734 

kappaletta. O-luokkaan kuuluvat raskaus, synnytys ja lapsivuoteus. O-luokassa oli 

havaittavissa selkeä potilasmerkintöjen keskittyminen kahteen päädiagnoosikoodiryhmään: 

O28 Raskaustarkastuksessa todetut poikkeavat löydökset (1453) ja O35 Äidin hoito raskauden 

aikana sikiön tiedetyn tai epäillyn poikkeavuuden tai vaurion vuoksi (222). Ylivoimaisesti 

suosituin koodi tässä ryhmässä oli O28.1 Poikkeava biokemiallinen löydös synnytystä 

edeltävässä äidin terveystarkastuksessa. Tämän ryhmän suuruus on helposti ymmärrettävissä, 

sillä alkuraskauden laboratorioseulatutkimuksissa havaitut poikkeavuudet ovat indikaatio 

jatkotutkimuksille perinnöllisyyspoliklinikalla raskaana olevan naisen näin toivoessa. 

 

5.1.1.4. Diagnoosikoodittomat 

 

Potilasmerkintöjä, joille ei ollut asetettu ICD-10 tai ICD-9 järjestelmän mukaista koodia oli 

aineistossa 4419. Suurelle osalle näistä potilaista löytyi toisaalta aineistosta kirjallinen selite.  

Täysin vailla selitettä tai koodia oli yhteensä 751 potilasmerkintää. Merkittävin osa selitteistä 

liittyi äidin ikäindikaatiolla tehtävään sikiödiagnostiikkaan. Tällaisia merkintöjä aineistossa 

oli yhteensä 2155 kappaletta, eli 48.8 % diagnoosikoodittomista merkinnöistä. Aiemman 

lapsen sairauteen tai aiemman raskauden ongelmiin viittaavia merkintöjä oli 214 kappaletta 

 

Diagnoosikoodittomia potilaita aineistossa oli yhteensä 2920. Potilaita, joiden selite viittasi 

epäselvään oireyhtymään, löytyi diagnoosikoodittomista 29 kappaletta. Luku vastaa noin 0.9 % 

diagnoosikoodittomista potilaista, joka on suhteessa vähemmän kuin diagnoosiltaan 

tuntemattomia oireyhtymiä koko aineistossa. Selitteessä syynä perinnöllisyysneuvonnalle 

esiintyi myös esimerkiksi Downin oireyhtymä, suvun syöpätapaukset sekä 

kehitysvammaisuus.  

 

 

5.1.2.  Diagnoosiluokat, joissa keskimääräisesti potilasmerkintöjä 

 

Diagnoosiluokissa C, D, E, F, G, H, M ja R arvioitiin olevan keskimääräisesti, eli yli 100 

mutta alle 1000 potilasmerkintää. 
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5.1.2.1. C-diagnoosit 

 

C-diagnoosiluokan kuuluvat kasvaimet. Kasvainsairauksia kuvaavia koodeja havaittiin 

aineistossa 480 potilasmerkinnässä. C50 Rintasyöpä, oli selvästi useimmiten aineistossa 

esiintyvä kasvainsairaus (294) kattaen yli 60 % kasvainsairauksista. Rintasyöpä on naisten 

yleisin syöpäsairaus ja rintasyövän mahdollisesti perinnöllinen luonne tunnettu jo pitkään. 

C18 Koolonsyöpä (44) sekä C56 Munasarjasyöpä (33) olivat myös syynä useammille 

yhteydenotoille. Muutoin C-diagnoosiluokan syöpäsairaudet olivat esiintyneet alle 20 kertaa, 

eli keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa, reilun 20 vuoden tarkasteluajanjaksona. 

 

5.1.2.2. D-diagnoosit 

 

D-luokka on ICD-10 koodistossa jaettu kahteen osaan: Kasvaimiin D00-D48 ja Veren ja verta 

muodostavien elinten sairauksiin sekä eräisiin muihin immuunimekanismin häiriöihin D50-

D58. D-diagnoosiluokan koodeja esiintyi 324 potilasmerkinnässä, joista 196 kuului 

kasvainsairauksiin ja 128 veren ja vertamuodostavien elinten sairauksiin sekä 

immuunimekanismin häiriöihin. Merkittävimmät alaryhmät D-luokan diagnooseissa olivat 

D44 Umpirauhasten kasvutaipumukseltaan epäselvät tai tuntemattomat kasvaimet (69) sekä 

D68 Muut hyytymishäiriöt (69). 

 

5.1.2.3. E-diagnoosit 

 

E-luokan diagnooseihin kuuluvat Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja 

aineenvaihduntasairaudet, joita havaittiin esiintyvän 508 potilasmerkinnässä. Suurella 

esiintyvyydellään E-diagnoosikoodien luokassa nousi esille alaryhmä E34 Muut 

umpierityshäiriöt (101). Lähes viidesosa E-diagnoosikoodiluokan merkinnöistä kuului 

kyseiseen alaryhmään. 

 

5.1.2.4. F-diagnoosit 

 

F-diagnoosiluokka kattaa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Tähän luokkaan kuului 

perinnöllisyyspoliklinikan potilasmerkinnöistä 374 kappaletta. F70 Lievä kehitysvammaisuus 

(71) oli F-diagnoosien merkittävin alaryhmä. Kehitysvammaisuutta kuvaavia F-koodeja oli 
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aineistossa 161 kappaletta, eli 43 % kaikista F-luokan koodeista. F83 Monimuotoinen 

kehityshäiriö (62) esiintyi myös huomattavan usein aineistossa. 

 

5.1.2.5. G-diagnoosit 

 

Hermoston sairaudet kuuluvat ICD-10 -koodeissa G-diagnoosiluokkaan. Hermoston 

sairauksia esiintyi aineistossa 621 kappaletta.  Merkittävimmät diagnoosiryhmät hermoston 

sairauksissa olivat G71 Primaariset lihassairaudet (129), G60 Perinnöllinen idiopaattinen 

ääreishermosairaus (93) sekä G40 Epilepsia (79). 

 

5.1.2.6. H-diagnoosit 

 

H-luokan diagnoosit kuvaavat silmän ja sen apuelinten sairauksia sekä korvan ja 

kartiolisäkkeen sairauksia. H-luokkaan kuuluvia diagnooseja oli aineistossa 218 kappaletta. 

Merkittävimmät alaryhmät H-diagnooseissa olivat H90 Johtumistyyppinen ja 

sensorineuraalinen huonokuuloisuus (102) sekä H35 Muut verkkokalvosairaudet (57). 

 

5.1.2.7. M-diagnoosit 

 

Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet kuuluvat M-luokan ICD-10 -koodeihin, 

joita aineistossa oli yhteensä 103 kappaletta. Merkittävin alaryhmä M-diagnooseissa oli M35 

Muut systeemiset (diffuusit) sidekudossairaudet (36). Kyseiseen alaryhmään kuuluu myös 

hypermobiliteettioireyhtymä (M35.7). 

 

5.1.2.8. R-diagnoosit 

 

R-luokan diagnoosikoodeilla kuvataan muualla luokittamattomia oireita, sairaudenmerkkejä 

sekä kliinisiä ja laboratoriolöydöksiä. R-luokan koodeja oli aineistossa 160 kappaletta. R62 

Odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahtumatta jääminen (80) nousi R-luokan 

merkittävimmäksi diagnoosiryhmäksi. 
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Kuva 5. Keskimääräisesti eli 100 - 1000 potilasmerkintää sisältäneet diagnoosiluokat 

potilasmerkintälukumäärien mukaan kuvattuna. 

 

5.1.3. Diagnoosiluokat, joissa vähän potilasmerkintöjä 

 

Diagnoosikoodiryhmistä ryhmillä A, B, I, J, K, L, N, S, T sekä X esiintyi vähän, eli alle 100 

potilasmerkintää vuosien 1982 - 2013 aikana.  

Varsinaisia harvinaisuuksia aineistossa olivat tartunta ja loistauteja kuvaavat A- ja B -

diagnoosiluokat (2+3), vammoja, myrkytyksiä ja muita ulkoisten syiden seurauksia kuvaavat 

S- ja T-luokat (2+7) sekä X-luokan diagnoosikoodit (1), jotka ovat diagnoosikoodeja 

erityistapauksille.  

Harvinaisista koodeista useimmiten aineistossa taas esiintyivät Verenkiertoelinten sairauksia 

ICD-10 -koodeissa kuvaavat I-luokan koodit. Aineistossa kyseiseen alaluokkaan kuului 78 

diagnoosikoodia. N-luokka eli virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet esiintyivät 71 

potilasmerkinnässä. Ihon ja ihonalaiskudoksen sairauksia eli L-luokan diagnoosikoodeja 

aineistossa oli 55 kappaletta. Ruuansulatuskanavan sairauksia, joita luokitellaan K-koodeilla, 

aineistossa esiintyi 45 kappaletta ja J-luokan hengityselinten sairauksia löytyi yhteensä 14. 

 



 

24 

 

 

Kuva 6. Harvoin eli alle 100 kertaa esiintyneet diagnoosikoodit potilasmerkintöjen 

lukumäärän mukaan esitettynä. 

 

5.1.4. Vanhat diagnoosikoodit (ICD-9) 

 

Vanhoja diagnoosikoodeja esiintyi aineistossa 4668 kappaletta. Merkittävin yksittäinen ICD-

9-luokittelujärjestelmän mukainen diagnoosikoodi oli V230A eli Riskiraskauden seuranta 

(1596). Diagnoosikoodi kuului V-luokitukseen, eli alaryhmään Eräitä terveyspalveluiden 

käytön syitä, joka oli merkittävin aineistossa esiintyvä vanhan diagnoosikoodiston mukainen 

ryhmä. Muita merkittäviä ICD-9 ryhmiä olivat Synnynnäiset epämuodostumat 740 - 759 

(1495) sekä Hermoston ja aistimien sairaudet 320 - 389 (405). ICD-9 koodeilla kirjattuja 

potilaita oli aineistossa yhteensä 2448. 

 

 

Kuva 7. ICD-9-luokituksen mukaan tilastoidut potilasmerkinnät diagnoosiluokittain jaettuna. 
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5.2. Potilasmerkintöjen vuosivaihtelut 

 

Potilasmerkintöjen lukumäärässä voidaan todeta selvää kasvua vuosien 1982 - 2012 välillä. 

Vuotta 2013 ei otettu tarkasteluun, sillä aineiston keruun aikaan lopullista arviota koko 

vuoden potilasmerkinnöistä ei voinut vielä tehdä. Potilasmerkintöjen lukumäärä on kasvanut 

melko tasaisesti klinikan aloitusvuodesta 1982 vuoteen 2012 ja ajan kuluessa jopa 

nelinkertaistunut alkuvuosista. Poikkeuksena kasvulle on vuosi 1995, jolloin 

potilasmerkintöjä on kertynyt vain 258 kappaletta. Huomattava lasku potilasmerkinnöissä 

kyseisenä vuonna voisi olla selitettävissä esimerkiksi huonolla lääkäri- ja hoitajatilanteella 

klinikassa tai systemaattisella kirjaamisvirheellä, joista kummastakaan klinikassa ei enää ole 

tarkempaa tietoa. Ensimmäisenä vuonna potilasmerkintöjä eli poliklinikkakäyntejä tai 

yhteydenottoja oli yhteensä 301 kappaletta. Vuosi 2012 taas oli potilasmerkintöjen puolesta 

kiireisin vuosi, jolloin merkintöjä oli yhteensä 1212 kappaletta. 

 

 

Kuva 8. Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan vuosittaiset 

potilasmerkinnät. 

 

5.3. Jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavia diagnooseja 

 

Jatkotutkimuksen kannalta erityisen otollisiksi diagnooseiksi aineistosta nousivat Q89.7 

Muualla luokittamattomat useat synnynnäiset epämuodostumat (136 merkintää, potilaita 115) 
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sekä Q89.9 Määrittämätön synnynnäinen epämuodostuma (27 merkintää, 24 potilasta). 

Vanhoilla ICD-9 koodeilla 168 potilaan yhteydenotto perinnöllisyyspoliklinikkaan oli 

luokiteltu diagnoosikoodilla 7599X Syndroma NUD, eli muu, määrittelemätön syndrooma. 

Lisäksi diagnoosikoodittomista paljastui selitteiden perusteella tuntemattoman syndrooman 

epäilyiksi 29 potilasta. Aineiston potilasmerkintöjen selitteitä tutkimalla myös diagnoosikoodi 

Q87.88 Muualla luokittamaton synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä paljastui 

jatkotutkimuksen kannalta otolliseksi. Kyseinen koodi viittaa jo tunnettuun oireyhtymään 

potilaalla, mutta potilasmerkintöjen selitteiden perusteella kyseisen ryhmän potilailla 

useammilla epäiltiin tuntematonta oireyhtymää. Q87.88–luokkaan kuului aineistossa 68 

potilasmerkintää ja 54 potilasta. Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoisia potilaita, joilla 

diagnoosikoodin perusteella olisi aiheellista epäillä toistaiseksi tuntematonta oireyhtymää, 

löytyi siis aineistosta yhteensä 355, mikä vastaa peräti 2 % perinnöllisyyspoliklinikalla sen 

toiminnan aikana asioineista potilaista. Potilaista osa esiintyi useammassa edellä mainituista 

jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavissa diagnoosiryhmistä ja tästä johtuen yhteenlaskettu 

potilasmäärä on alhaisempi kuin diagnoosiryhmissä mainitut potilasmäärät (390). Erityisesti 

diagnoosikoodilla Q89.7 luokitelluilla potilailla esiintyi huomattavan runsaasti myös muita 

diagnooseja, kuten F-luokan diagnooseja eli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä.  

 

Jatkotutkimusaineistoa voitaisiin haluttaessa laajentaa ottamalla tarkasteluun myös 

kehitysvammaisuutta kuvaavat merkinnät, sillä useissa tapauksissa kehitysvammaisuuden 

etiologia jää nykyisin tuntemattomaksi. Kehitysvammaisuutta kuvaavia koodeja ovat ICD-10 

-luokituksessa koodit F70-F79. Tähän luokkaan kuului aineistossa 149 potilasta. Vanhassa 

diagnoosiluokituksessa älyllinen kehitysvammaisuutta kuvaavilla koodeilla, eli koodeilla 317 

– 319, oli tilastoitu 71 potilasta. Diagnoosikoodittomien selitteissä oli myös 

kehitysvammaisuuteen viittaavia merkintöjä. 

 

Aineistossa runsaasti esiintyneet epämuodostumia kuvailevat Q-koodit, voisivat myös olla 

mahdollinen mielenkiintoinen lisä jatkotutkimusaineistoon. Esimerkkejä epämuodostumia 

luokittelevista Q-koodeista ovat Hermoston synnynnäiset epämuodostumat Q00-07, johon 

kuului 115 potilasmerkintää, 48 potilasmerkinnän Silmien, korvien ja kaulan synnynnäiset 

epämuodostumat Q10-18 sekä 47 potilasmerkinnän Q35-37 Huulihalkio ja suulakihalkio.  
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6. POHDINTA 

 

Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan potilasaineistoon perehtymisen 

jälkeen havaitaan, että aineistosta löytyi runsaasti potilaita, joilla oireyhtymän etiologia on 

jäänyt avoimeksi. Voidaankin todeta, että klinikan potilasaineisto tarjoaa erinomaiset 

mahdollisuudet Pohjois-Suomessa esiintyvien etiologialtaan tuntemattomien oireyhtymien 

tutkimiseen. Pohjois-Suomen geneettinen erityislaatuisuus, aineistosta löytyneiden 

tuntemattomien syndroomien lukumäärä sekä nykyiset, tehokkaat ja edulliset 

tutkimusmenetelmät tukevat myös ajatusta jatkotutkimuksen hyvistä mahdollisuuksista.  

 

Etiologialtaan avoimeksi jääneeseen oireyhtymään viittasivat 355 potilaan 

diagnoosikoodimerkinnät tai käyntiselitteet. Tämä vastaa noin 2 % poliklinikalla asioineista 

potilaista. Tuntemattomaan syndroomaan viittaavia diagnoosikoodeja olivat aineistossa ICD-

10–koodeista Q89.7 Muualla luokittamattomat useat synnynnäiset epämuodostumat, Q89.9 

Määrittämätön synnynnäinen epämuodostuma ja ICD-9 koodeista 7599X Syndroma NUD 

(muu, määrittelemätön syndrooma). Lisäksi diagnoosikoodittomien potilaiden selitteistä 

löytyi tuntemattoman syndrooman epäilyyn viittaavia merkintöjä.  

 

Vuosina 1996 – 2012, eli ICD-10-koodiston käyttöön oton jälkeen, yhteensä 94 potilaan 

diagnoosikoodit viittasivat tuntemattomaan oireyhtymään. Toisin sanoen vuosittain Pohjois-

Suomessa on tarkasteluajanjaksona syntynyt keskimäärin 5.5 lasta, joilla epäillään 

tuntematonta oireyhtymää. Ilmaantuvuus etiologialtaan tuntemattomaksi jääneille 

oireyhtymille on jopa 61/100 000 syntynyttä, joka on yllättävän suuri määrä. Yksittäiset 

harvinaiset oireyhtymät ovatkin erittäin harvinaisia, mutta yhdessä harvinaiset sairaudet 

muodostavat merkittävän ryhmän, joista kärsiviä ihmisiä on jo väestössä melko paljon. 

 

Suurelta osin klinikan potilasmerkinnät jakautuivat diagnoosikoodiluokkiin odotusten 

mukaisesti. Perinnöllisyyspoliklinikan toimintaa pohtiessa on helposti ymmärrettävissä 

infektiosairauksien sekä sydän- ja verisuonisairauksien harvinaisuus. Toisaalta 

sukuanamneesia koskevat diagnoosit (Z-luokka), epämuodostumat, epämuotoisuudet ja 

kromosomipoikkeamat (Q-luokka) esiintyivät aineistossa odotusten mukaisesti runsaasti. 

 

Ennen syventävien opintojen tutkimusaineistoon perehtymistä, oletuksena oli 

diagnoosikoodittomien potilaiden olevan jatkotutkimuksen kannalta merkityksellisin ryhmä. 
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Diagnoosikoodittomien potilaiden ryhmä paljastui kuitenkin lähemmässä tarkastelussa 

kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi Z-koodien sekä vanhojen ICD-9–koodien jälkeen, 

kattaen jopa 4419 potilasmerkintää. Diagnoosikoodittomina oli potilasmerkinnöistä tilastoitu 

jopa 20.2 %.  Jo suurta prosenttilukua tarkastellessa on selvää, etteivät kaikki 

diagnoosikoodittomat voi olla etiologialtaan tuntemattoman syndrooman epäilyjä. Arvokasta 

lisätietoa diagnoosikoodittomien potilasmerkintöjen ryhmästä antoivat selitteet, joita 

merkintöihin oli liitetty. Selitteiden perusteella noin 83 % potilasmerkinnöistä pystytään 

tulkitsemaan syy yhteydenottoon perinnöllisyyspoliklinikalle. Selvästi yleisin selitteessä 

esiintyvä syy yhteydenotolle oli äidin ikäindikaatiolla tehtävä sikiödiagnostiikka, joka kattoi 

lähes puolet diagnoosikoodittomista potilasmerkinnöistä. Diagnoosikoodittomien aineistosta 

löytyi selitteitä tutkimalla 29 potilasta, joiden yhteydenoton syynä oli epäily tuntemattomasta 

syndroomasta. Luku vastaa noin 0.9 % diagnoosikoodittomista potilasmerkinnöistä. 

Epäselväksi jää, mihin luokkaan olisivat diagnoosikoodittomat ja selitteettömät potilaat 

luokiteltavissa yhteydenoton syyn perusteella. Tällaisia merkintöjä aineistossa oli yhteensä 

751 kappaletta eli noin 3.4 % aineiston merkinnöistä. 

 

Syventävien opintojen tutkielman tuloksia tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon tulosten 

olevan suuntaa antavia. Mahdollista on potilaiden esiintyminen useampaan kertaan eli 

useampana potilasmerkintänä. Tähän on syynä aineiston keruu useammasta lähteestä. 

Vanhemmista käynneistä (ennen vuotta 2006) tiedot olivat peruskorteissa, jotka muutettiin 

Excel-tiedostoksi. Uudempien käyntien tiedot taas ovat peräsin QPATI–ohjelman 

potilastiedoista. QPATI–ohjelmasta tietoja haettiin kahteen otteeseen, sillä tutkielman 

valmistumisen venyessä täydennettiin potilastietoja tutkielman tekoaikana kuluneelta 

ajanjaksolta.  Haasteita tietojen käsittelyyn toi myös aineiston suuri koko, mistä johtuen Excel 

ja Open Office – ohjelmat eivät olleen optimaalisin ympäristö tiedon käsittelemiseen. 

 

Huomionarvoista tutkielmaa tarkasteltaessa ovat myös heikkoudet, joita tutkimuksessa seuraa 

diagnoosikoodien käytöstä aineiston luokittelussa. Diagnoosikoodit ovat useasta syystä 

epävarma lähestymistapa. Tilastoinnissa ovat mahdollisia inhimilliset virheet, kuten 

näppäilyvirheet ja virheellisten koodien valinta tilastointitarkoituksessa. Tästä esimerkkinä 

aineistossa havaitaan virheellisillä potilastunnuksilla tehdyt merkinnät, joita todettiin 56 

kappaletta.  Perinnöllisyyspoliklinikalla esiintyy runsaasti harvinaisia sairauksia, joita 

läheskään kaikkia ei löydy ICD-10-luokituksesta. ICD-10-luokittelun voidaankin ajatella 

olevan huonosti perinnöllisyyspoliklinikan käyttöön taipuva tilastointi- ja diagnosointityökalu. 



 

29 

 

Puuttuvat ja huonosti harvinaisiin tapauksiin sopivat koodit aiheuttavat vaihtelevia käytäntöjä 

ICD-10-koodien valinnassa, mikä vaikeuttaa tutkimustyötä. Toiveita 

perinnöllisyyslääketieteen kannalta paremmasta ja kattavammasta koodistosta kohdistuu 

vuonna 2017 julkaistavaan ICD-11-diagnoosikoodistoon. OMIM- tietokannassa sekä 

harvinaisia sairauksia käsittelevässä Orphanet-sivustolla on molemmilla käytössä kattava oma 

koodistonsa harvinaisia ja geneettisiä sairauksia varten. Onkin harmillista, ettei 

perinnöllisyyspoliklinikan tilastoinnissa ole käytetty näitä, paremmin harvinaisten 

perinnöllisten sairauksien luokitteluun soveltuvia koodistoja. 

 

Harvinaiset sairaudet ovat tällä hetkellä ajankohtainen aihe lääketieteen saralla: Suomessa 

sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut erityisen harvinaisten sairauksien kansallisen 

ohjelman vuosille 2014 - 2017. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa tasapuolinen ja laadukas 

hoito ja kuntoutus harvinaisia sairauksia sairastaville potilaille. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi 

harvinaissairaiden lääkkeiden saatavuuden parantaminen sekä hoitopolkujen selkeyttäminen. 

Lisäksi suunnitteilla on perustaa erillisiä harvinaisten sairauksien yksiköitä 

yliopistosairaaloiden yhteyteen (STM 2014). Euroopan unionin tasolla on myös panostusta 

harvinaisten sairauksien tutkimukseen sekä hoidon ja seulatutkimusten parantamiseen. 

Erityisiksi tavoitteiksi on EU-tasolla nostettu (1) harvinaissairaiden elämänlaadun sekä 

sosioekonomisten mahdollisuuksien säilyttäminen, (2) ehkäistä harvinaisista sairauksista 

johtuvia lapsikuolemia sekä (3) harvinaisten sairauksien esiintyvyyden vähentäminen (EU, 

Rare diseases policy 2014). 

 

Tutkielmassa on kerätty tietoa Pohjois-Suomen perinnöllisyyspoliklinikan potilaista ja 

erityisesti tuntemattomista oireyhtymistä alueella. Suuri osa Pohjois-Suomen harvinaisia 

perinnöllisiä sairauksia sairastavista henkilöistä on jossain vaiheessa asioinut 

perinnöllisyyspoliklinikalla ja tutkielman avulla saadaan arvokasta tietoa harvinaisten 

sairauksien esiintymismääristä Pohjois-Suomessa. Tutkielman avulla voidaan lisäksi 

määritellä aineisto Pohjois-Suomen etiologialtaan tuntemattomien oireyhtymien etiologian 

jatkotutkimukseen. Jatkotutkimukset puolestaan tulevat hyödyttämään harvinaisista 

sairauksista kärsiviä potilaita tutkimustiedon lisääntyessä harvinaisista sairauksien 

etiologiasta ja hoidosta. 
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