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Huuli- ja suulakihalkiot kuuluvat yleisimpien synnynnäisten epämuodostumien joukkoon. 
Suulakihalkioita esiintyy 1/1000 ja huuli/huulisuulakihalkioita 1/700 vastasyntyneestä. 
Suomessa syntyy joka vuosi noin 130 halkiolasta. Suomessa huuli-suulakihalkioiden esiin-
tyvyys on samalla tasolla muiden Euroopan maiden kanssa, mutta suulakihalkioiden esiin-
tyvyys on selvästi kansainvälistä tasoa korkeampi. 
 
Halkiot voidaan jakaa kahteen ryhmään syntytapansa mukaan. Suulakihalkiot muodostavat 
oman ryhmänsä ja toiseen ryhmään kuuluvat yksittäiset huulihalkiot ja huulihalkiot, joihin 
liittyy suulakihalkio. Huuli-suulakihalkioita ja suulakihalkioita pidetään samansukuisina, 
mutta kuitenkin erillisinä epämuodostumina. 
 
Halkiot voivat esiintyä myös osana syndroomaa. Halkiot jaetaan syndromaattisiin ja ei-
syndromaattisiin muotoihin. Ei- syndromaattisesta halkiosta puhutaan silloin kun halkio 
esiintyy yksittäisenä epämuodostumana ja halkiolapsi on muuten rakenteeltaan normaali. 
Syndromaattisessa muodossa halkioon liittyy muita fyysisiä ja kehityksellisiä poik-
keavuuksia. Yleisimpiä halkioihin liittyviä syndroomia on Van der Woude, CATCH- oi-
reyhtymä, Hemifasiaalinen mikrosomia, Treacher Collins ja Robinin sekvenssi. 
 
Tutkielman tarkoituksena oli koota uusimpien tutkimusten pohjalta kirjallisuuskatsaus, jos-
sa käsitellään halkioiden syntyyn vaikuttavia etiologisia tekijöitä. Tutkielmassa esitellään 
lyhyesti myös yleisimpiä halkioiden yhteydessä tavattavia syndroomia. 
 
Halkioiden syntytapa on monitekijäinen eli siihen vaikuttavat perintötekijät yhdessä ympä-
ristötekijöiden kanssa. Perintötekijöillä on halkion syntyyn suurempi vaikutus kuin ympä-
ristötekijöillä. Vaikka genetiikalla on tärkeä rooli halkioiden etiologiassa, vain pieni osa 
aiheuttajageeneistä tunnetaan tällä hetkellä. Tunnistettuja halkioiden syntyyn vaikuttavia 
geenejä ovat esimerkiksi MSX1, IRF6, PVRL1, TGF-b3, RFC1, GSK3b, DVL2 ja APC. 
 
Halkioiden syntyyn vaikuttavia ympäristötekijöitä on tutkittu paljon ja useita riskiä lisääviä 
tekijöitä onkin tunnistettu. Äidin tupakointi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana 
on raportoitu merkittävimmäksi riskitekijäksi. Myös alkoholin nauttimista raskauden aika-
na ja foolihapon ja sinkin puutosta pidetään merkittävinä riskitekijöinä. Halkiot voivat liit-
tyä myös äidin korkeaan ikään, antibioottien tai kortikosteroidien käyttöön raskauden aika-
na tai äidin raskauden aikaisiin infektioihin. Myös liikalihavuus ja diabetes on yhdistetty 
halkioihin. 
 
Avainsanat: halkioiden etiologia, halkioihin liittyvät syndroomat, huuli-suulakihalkio, suu-
lakihalkio 
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1. JOHDANTO 

	

Huuli- ja suulakihalkiot kuuluvat yleisimpien synnynnäisten epämuodostumien joukkoon. 

Halkiot voidaan jakaa kahteen ryhmään syntytapansa mukaan. Suulakihalkiot muodostavat 

oman ryhmänsä ja toiseen ryhmään kuuluvat yksittäiset huulihalkiot ja huulihalkiot, joihin 

liittyy suulakihalkio. Suulakihalkiota esiintyy yhdellä tuhannesta vastasyntyneestä ja huuli-

suulakihalkioita 1/700 vastasyntyneestä (Rice 2005). Suomessa syntyy joka vuosi noin 130 

halkiolasta (Lehtonen 2016). 

 

Halkiot syntyvät ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, viidennen ja kahdennentoista 

raskausviikon välillä, jolloin suulaki sulkeutuu koko pituudeltaan. Häiriöt suulaen kehityk-

sessä tapahtuvat herkimmin viikoilla 7 ja 8. Yhdeksännen viikon jälkeen ulkoisilla tekijöil-

lä ei ole enää vaikutusta suulaen kehitykseen. (Kere 1998) Normaali kehitys edellyttää, että 

kasvu ja saumojen muodostuminen tapahtuvat täsmällisesti oikeaan aikaan. Erityyppisten 

halkioiden syntyyn vaikuttaa halkiota aiheuttavan tekijän vaikutuksen ajoittuminen sulkeu-

tumistapahtuman eri vaiheisiin. (Saarinen 1998)   

 

Halkioiden syntytapa on monitekijäinen eli siihen vaikuttavat perintötekijät yhdessä ympä-

ristötekijöiden kanssa. Perintötekijöiden vaikutus on kuitenkin merkittävämpi. Kaikista 

halkioista 3-8% tiedetään johtuvan vain yhden yksittäisen perintötekijän virheestä. Merkit-

tävimpänä riskitekijänä voidaan pitää lähisukulaisella aiemmin todettua halkiota. (Kere 

1998) Halkion syntyyn vaikuttavia geenejä on tunnistettu ja niitä ovat esimerkiksi: MSX1, 

IRF6, PVRL1, TGF-b3, RFC1, GSK3b, DVL2, APC (Lehtonen 2016, Rice 2005)  

 

Äidin tupakointi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana on raportoitu merkittä-

vimmäksi ulkoiseksi riskitekijäksi suulakihalkioiden synnyssä. Myös alkoholin nauttimista 

raskauden aikana ja foolihapon ja sinkin puutosta pidetään merkittävinä riskitekijöinä. 

(Burg 2016) Halkiot voivat liittyä myös äidin korkeaan ikään, antibioottien tai kortikoste-

roidien käyttöön raskauden aikana tai äidin raskauden aikaisiin infektioihin (Lehtonen 

2016). Viimeaikoina myös liikalihavuus ja diabetes on tunnistettu halkioiden riskitekijöiksi   

Burg (2016) 
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Halkiot voivat esiintyä myös osana syndroomaa. Ei-syndromaattisesta halkiosta puhutaan 

silloin kun halkio esiintyy yksittäisenä epämuodostumana ja syndromaattisessa muodossa 

halkioon liittyy myös muita fyysisiä tai kehityksellisiä poikkeavuuksia. Suulakihalkioihin 

arvellaan liittyvän syndrooma 50% tapauksista ja huuli-suulakihalkioihin 30% tapauksista. 

(Lithovius 2015) Yleisimpiä halkioihin liittyviä syndroomia ovat Van der Woude, 

CATCH- oireyhtymä, Hemifasiaalinen mikrosomia, Treacher Collins ja Robinin sekvenssi 

(Lehtonen 2016, Rice 2005). 

 

Huuli- ja suulakihalkioiden etiologia on monitekijäinen ja monien geenien ja ympäristöte-

kijöiden tiedetään myötävaikuttavan niiden syntymiseen. Halkioiden syntyyn vaikuttavia 

tekijöitä tutkitaan paljon ja tämän tutkielman tarkoituksena oli koota uusimpien tutkimus-

ten pohjalta kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee halkioiden syntyyn vaikuttavia etiologisia 

tekijöitä.   
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Alkion kehitys 
 

Kasvojen kehitys on monimutkainen ja tarkkaan säädelty prosessi, jossa kasvot muodostu-

vat ulokkeiden kasvun ja toisiinsa liittymisen myötä (Rice 2005, Thesleff 2001). Kasvojen 

rakenteiden kehittyminen alkaa raskauden neljännellä viikolla (Lithovius 2015). Kasvojen 

rakenteista suurin osa kehittyy hermostopienasta, joka muodostuu epiteliaalisista soluista. 

Solut muuttuvat mesenkymaalisiksi ja jakautuvat ja erilaistuvat eri kudostyypeiksi (Thes-

leff 2001). 

 

 
Kuva 1. Kasvojen kehitys (Rice 2005) 

 

Kasvot muodostuvat viidestä kasvojen ulokkeesta. Kahdesta yläleuan, kahdesta alaleuan ja 

frontonasaalisesta ulokkeesta. (Rice 2005) Frontonasaaliseen ulokkeeseen kuuluu mediaa-

linen ja lateraalinen nenäuloke (Lehtonen 2016). Kasvojen ulokkeet koostuvat pääosin 

hermostopienasta peräisin olevasta mesenkyymistä, mutta ulokkeiden keskellä on myös 

mesodermistä peräisin olevaa mesenkyymiä. Ulokkeita verhoaa ohut, ektodermistä peräi-

sin oleva epiteeli. (Thesleff 2015) Frontonasaalisesta ulokkeesta muotoutuu nenä, yläinki-

siivit ja suulaen etuosa. Kahdesta yläleuan ulokkeesta muodostuu suulaen takaosa, ylä-

leuka ja loput yläleuan hampaista. Kahdesta alaleuan ulokkeesta kehittyy alaleuka ja ala-

hampaat.  
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Kasvojen alaosa muodostuu ensimmäisenä. Tämä tapahtuu raskauden neljännellä viikolla 

kun alaleuan ulokkeet kasvavat yhteen keskiviivassa muodostaen alaleuan. Raskauden 

kuudennella ja seitsemännellä viikolla muodostuu ylähuuli, kun mediaaliset nenäulokkeet 

liittyvät toisiinsa ja yläleuan ulokkeisiin. (Rice 2005) Samalla muodostuu primaarinen suu-

laki, josta tulee myöhemmin varsinaisen sekundaarisen suulaen etuosa (Thesleff 2015).  

 

 Kuudennella raskausviikolla alkaa muodostua sekundaarisen suulaen suulakipoimut, jotka 

muodostuvat molemminpuolisina yläleuan ulokkeiden pullistumina. Suulaen sulkeutumi-

nen alkaa raskausviikoilla 7-8. (Rice 2005) Suulakipoimujen kasvuun vaikuttaa hermosto-

pienasta peräisin olevien mesenkymaalisten solujen ja ensimmäisen nielukaaren mesoder-

maalisten solujen selviytyminen ja jatkuva lisääntyminen (Murray 2004). Suulakipoimut 

kasvavat aluksi alaspäin, jonka jälkeen kääntyvät vaakatasoon ja liittyvät toisiinsa keski-

viivassa. Samalla ne yhtyvät etuosastaan primaariseen suulakeen muodostaen esteen suun 

ja nenän sivuonteloiden välille. Kieli ohjaa suulakipoimujen kasvua alaspäin ja estää aluksi 

niiden yhtymisen pysymällä poimujen välissä. Alaleuan kasvaessa kieli pääsee laskeutu-

maan alaspäin, mikä mahdollistaa suulakipoimujen yhteenliittymisen.  
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Kuva 2. Suulaen kehitys (Thesleff 2015) 

 

Suulakipoimujen yhteenliittymisessä tärkeässä roolissa on ulokkeita verhoava epiteeli, joka 

tarttuu toisen suulakipoimun epiteeliin. Tämän jälkeen epiteeli hävitetään ohjelmoidulla 

solukuolemalla, jolloin poimujen mesenkyymisolut pääsevät muodostamaan yhtenäisen 

suulaen. (Thesleff 2015) Sekundaarisen suulaen sulkeutuminen tapahtuu edestä taaksepäin 

alkaen foramen incisivumista ja päättyen uvulan sulkeutumiseen. Suulaen kehitys on mo-
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nimutkainen prosessi, johon vaikuttaa kasvutekijät, solun pinnan reseptorit ja signalointi-

molekyylit. Suulaen normaali kehitys edellyttää solujen vaelluksen, kasvun, erilaistumisen 

ja apoptoosin tapahtuvan tarkoin määritellysti. (Burg 2016) Kovan suulaen kehitys on 

valmis raskauden kymmenennellä viikolla ja pehmeä suulaki ja uvula sulkeutuvat 12. ras-

kausviikkoon mennessä (Lithovius 2015).  

 

 

2.2 Halkioiden synty 
 

Suulaki- ja huuli-suulakihalkioit syntyvät ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, vii-

dennen ja kahdennentoista raskausviikon välillä, jolloin suulaki sulkeutuu koko pituudel-

taan. Häiriöt suulaen kehityksessä tapahtuvat herkimmin viikoilla 7 ja 8. Yhdeksän viikon 

jälkeen ulkoisilla tekijöillä ei ole enää vaikutusta suulaen kehitykseen. (Kere 1998) Nor-

maali kehitys edellyttää, että kasvu ja saumojen muodostuminen tapahtuu tarkasti oikeaan 

aikaan. Tekijät, jotka estävät suulaen osien yhteenliittymisen, johtavat myös halkion syn-

tymiseen. Erityyppisten halkioiden syntyyn vaikuttaa halkiota aiheuttavan tekijän vaiku-

tuksen ajoittuminen sulkeutumistapahtuman eri vaiheisiin. (Saarinen 1998) Pienetkin vir-

heet pään rakenteiden kasvun ajoituksessa voi aiheuttaa sen, että huulen ja suulaen muo-

dostumiseen osallistuvat ulokkeet jäävät liian kauaksi toisistaan eikä yhdistymistä pääse 

tapahtumaan (Thesleff 2001).  Virhe yläleuan ja nenäulokkeiden yhtymisessä johtaa huuli-

halkion syntymiseen ja suulaen hyllyjen puutteellinen yhtyminen johtaa suulakihalkion 

syntymiseen (Rice 2005).  Kieli voi myös mekaanisesti estää suulakipoimujen yhtymisen 

(Thesleff 2001). 

 

 

2.3 Halkiotyypit 
 

Halkiot voidaan jakaa kahteen ryhmään syntytapansa mukaan. Suulakihalkiot muodostavat 

oman ryhmänsä ja toiseen ryhmään kuuluvat yksittäiset huulihalkiot ja huulihalkiot, joihin 

liittyy suulakihalkio. (Hukki ja Rautio 1998) Suulakihalkio on yleisin halkiomuoto Suo-

messa. Huuli-suulakihalkio on toiseksi yleisin ja pelkkiä huulihalkioita esiintyy vähiten. 

(Lehtonen 2016) Huuli-suulakihalkioita ja suulakihalkioita pidetään samansukuisina, mutta 
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kuitenkin erillisinä epämuodostumina. On olemassa myös sekamuotoja, jotka muodostuvat 

kahdesta erityyppisestä halkiosta.  

 

Halkioita voidaan luokitella eri muotoihin myös niiden tyyppipiirteiden mukaan. Halkiot 

voivat olla toispuolisia tai molemminpuolisia, täydellisiä tai osittaisia. (Hukki ja Rautio 

1998). Noin 75% huuli-suulakihalkioista on toispuoleisia. Toispuoleisissa halkioissa halki-

on esiintyminen vasemmalla puolella on kaksi kertaa yleisempää kuin esiintyminen oikeal-

la puolella. (Leslie ym. 2013) Toispuoleinen huuli-suulakihalkio on yleensä täydellinen, 

jolloin halkiopuoliskojen väliltä puuttuu kokonaan niitä yhdistävä kudos. Tämän takia hal-

kio on leveä ja nenä voi olla pahoin epämuodostunut. Huuli-suulakihalkio voi olla myös 

molemminpuolinen, jolloin halkio on myös usein täydellinen. Tällöin yläleuan ja yläham-

maskaaren keskiosa pääsee kiertymään eteen ja ylöspäin, koska normaali kasvojen raken-

teiden ja lihasten vaikutus puuttuu. Hammaskaaren keskiosa sijaitsee usein selvästi suulaen 

puoliskojen etupuolella. Nenän kärki on leveä ja litteä ja nenän väliseinä näkyy kokonaan 

suulaen puoliskojen välissä. (Hukki ja Rautio 1998) 

 

Huulihalkiossa halkio on vain huulen alueella ja luurakenne halkiokohdassa on normaali. 

Huulihalkio voi olla toispuoleinen tai molemminpuolinen. Toispuoleinen huulihalkio on 

yleisempi. Samoin kuin huuli-suulakihalkiossa myös pelkissä huulihalkioissa halkio on 

useammin vasemmalla kuin oikealla puolella. Halkion vaikeusasteesta riippuen se voi ai-

heuttaa epäsymmetriaa myös halkionpuoleiseen sieraimeen. Huulihalkio voi olla osittainen 

tai täydellinen. Osittaisessa halkiopuoliskojen välillä on jonkinlainen kudoskannas. (Hukki 

ja Rautio 1998, Lehtonen 2016)  

 

Suulakihalkioissa halkio on suulaen keskisaumassa ja halkion vaikeusaste vaihtelee. Hal-

kio voi olla vain pehmeän suulaen alueella tai se voi ulottua myös kovalle suulaelle. (Leh-

tonen 2016) Pehmeän suulaen halkio rajoittuu näkyvältä osalta kovan suulaen takareunaan. 

Halkio voi olla koko pehmeän suulaen pituinen tai vain osan siitä. Yleisin suulakihal-

kiotyyppi on osittainen kovan suulaen halkio, jossa halkio ulottuu kovan suulaen puolelle. 

Halkion leveys ja pituus voi vaihdella, mutta se ei kuitenkaan ulotu foramen incisivumiin 

saakka. Halkion ylettyessä foramen incisivumiin puhutaan täydellisestä suulakihalkiosta. 

Tällöin halkio on yleensä leveä ja nenän väliseinän takaosa on nähtävissä halkion keskellä. 

Suulakihalko voi ilmentyä myös piilosuulakihalkiona, jossa limakalvo on ehjä, mutta sor-
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min voidaan tuntea kovan suulaen etureunassa pieni lovi. Halkio voi myös kuultaa lima-

kalvon alla suulaen keskiviivassa. Piilosuulakihalkioon liittyy usein kaksiosainen uvula. 

Uvulassa voi olla vain pieni lovi tai se voi olla kokonaan jakautunut kahtia. (Hukki ja Rau-

tio 1998) 

 

 
Kuva 3. Yleisimmät halkiotyypit. A) Piilosuulakihalkio, B) Pehmeän suulaen halkio, C) 
Pehmeän ja kovan suulaen halkio, D) Huulihalkio, E) Toispuolinen huuli- ja suulakihalkio 
F) Molemminpuolinen huuli- ja suulakihalkio (Rautio ym. 2010) 
 

 

2.4 Epidemiologia 
 

2.4.1 Esiintyvyys 
 

Huuli- ja suulakihalkiot kuuluvat yleisimpien synnynnäisten epämuodostumien joukkoon 

(Thesleff 2001). Suulakihalkioita esiintyy maailmanlaajuisesti yhdellä tuhannesta vas-

tasyntyneestä ja huuli- tai huulisuulakihalkioita yhdellä 700 vastasyntyneestä. Esiintyvyy-

teen vaikuttaa maantieteellinen sijainti, rodullinen ja etninen ryhmä, sosioekonominen 
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asema ja erilainen ympäristöaltistus. (Dixon ym. 2011, Rice 2005) Maantieteellisen alku-

perän ja sosioekonomisen aseman vaikutusta selittää mahdollisesti erilainen vitamiinien 

käyttö, ravitsemus, hoidon saatavuus ja elintapojen riskitekijät, kuten tupakointi. (Leslie 

ym. 2013) 

 

Yleisesti suurin halkioriski näyttäisi olevan aasialaisilla, esiintyvyys 1/500 ja pienin afrik-

kalaisilla, jossa esiintyvyys 1/2500. Euroopassa esiintyvyys näiden väliltä (1/1000). Suurin 

suulakihalkioriski on vaaleaihoisilla kanadalaisilla ja pohjois- eurooppalaisilla ja matalin 

afrikkalaisilla. (Burg 2016, Kummet ym. 2016) Huuli-suulakihalkioiden esiintyvyys on 

suurin osassa Latinalaista Amerikkaa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Japanissa ja mata-

lin Etelä-Afrikassa ja eteläisessä Euroopassa (Lithovius 2015).  Yhdysvaltojen sisällä hal-

kioriski näyttää vaihtelevan eri etnisten ryhmien välillä. Amerikan intiaaneilla ja vaa-

leaihoisilla ei- latinalaisamerikkalaisilla riski on suurin ja tummaihoisilla ei- latinalaisame-

rikkalaisilla pienin. (Burg 2016) Esiintyvyys tummaihoisella väestöllä 1/2000, vaaleaihoi-

silla 1/800 ja intialaisilla ja japanilaisilla 1/1500 (Lehtonen 2016).  

 

Suomessa syntyy joka vuosi 130 lasta, jolla on halkio (2/1000). Pelkkien suulakihalkioiden 

esiintyvyys on 1.36/1000. (Lehtonen 2016) Huuli-suulakihalkioiden esiintyvyys on 

0.96/1000 elävänä syntynyttä kohden (Lithovius 2015). Halkioista 60% on suulakihalkioi-

ta, 25% huuli-suulakihalkioita ja 15% huulihalkiota (Rautio ym. 2010). Noin 20 tapaukses-

sa halkio on osa niin vaikeaa epämuodostumakokonaisuutta, että halkiolapsi syntyy kuol-

leena tai kuolee imeväisiässä. Suomalaisilla huuli-suulakihalkioiden esiintyvyys on samal-

la tasolla muiden Euroopan maiden kanssa, mutta suulakihalkioiden esiintyvyys on selvästi 

kansainvälistä tasoa korkeampi. 

 

Suomessa suulakihalkioita ja huuli-suulakihalkioita esiintyy enemmän pohjoisempaan päin 

siirryttäessä. Suulakihalkioiden maantieteelliset erot ovat selkeästi suuremmat kuin huuli-

suulakihalkioiden. Maan pohjois- ja itäosissa suulakihalkioita tavataan selvästi muuta maa-

ta enemmän ja Oulun seudulla suulakihalkioita tavataan poikkeuksellisen paljon. (Ritvanen 

1998) Oulun yliopistollisen sairaalan alueella suulakihalkioiden esiintyvyys oli vuosien 

1993 ja 2011 välillä 1.78 1000 vastasyntynyttä tai abortoitunutta kohden. Huuli-

suulakihalkioita tavataan taas enemmän maan etelä- ja länsiosissa. (Lithovius 2015) Syyksi 
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maantieteellisille eroille on pidetty pohjois- ja itäsuomalaisten tavallista leveämpää kalloa. 

Suuri pään leveys suhteessa sen pituuteen voi lisätä halkion riskiä. (Ritvanen 1998) 

 

2.4.2 Sukupuolijakauma 
 

Huuli-suulakihalkiot ovat lähes kaksi kertaa yleisempiä pojilla kuin tytöillä, mutta suulaki-

halkioita tavataan enemmän tytöillä (60%/40%). Poikien osuus huuli-suulakihalkioista 

kasvaa halkion vaikeusasteen kasvaessa ja samoin tyttöjen osuus kasvaa suulakihalkion 

vaikeusasteen kasvaessa. (Ritvanen 1998) Tytöillä suulaki sulkeutuu kahdeksannella ras-

kausviikolla eli viikkoa myöhemmin kuin pojilla, minkä ajatellaan lisäävän suulakihalkioi-

den riskiä tytöillä. Tämän arvellaan olevan syy siihen, että suulakihalkioita tavataan 

enemmän tytöillä kuin pojilla. Myös naisten sukupuolihormoneilla voi olla tekemistä kas-

vaneen halkioriskin kanssa. (Burg 2016) 

 

 

2.5 Halkioihin liittyvät hampaiston poikkeavuudet 
 

Halkio vaikuttaa purentaan, puheeseen ja ulkonäköön. Huuli/huulisuulakihalkioihin liittyy 

normaalia enemmän hampaiston poikkeavuuksia, purentavirheitä ja leukojen kasvuhäiriöi-

tä. Puhkeamishäiriöt ja poikkeamat hampaiden lukumäärässä, rakenteessa ja muodossa 

ovat yleisiä halkiolapsilla. (Rautio ym. 2010) Etenkin halkiokohdan lähellä hampaiden 

muodon ja koon poikkeamat ovat yleisiä. Hammaspuutokset yleistyvät pysyvässä hampais-

tossa halkion vaikeusasteen lisääntyessä. (Nyström 2017) Hammaspuutoksia tavataan 27-

70% halkiopotilaista. Heillä tavataan myös hampaiden hypoplasiaa ja hypomineralisaatio-

ta. Tutkimusten mukaan jonkin asteisia mineralisaatiohäiriöitä on hieman yli 80 prosentilla 

halkiopotilasta. Kolme yleisintä hampaiston poikkeavuutta halkiolapsilla on yläleuan late-

raalisten inkisiivien puuttuminen, ylilukuiset hampaat ja alainkisiivien puuttuminen. (Leh-

tonen 2016) Poikkeamia tavataan jo maitohampaistossa, mutta ne ovat yleisempiä pysy-

vässä hampaistossa. (Rautio ym. 2010) Geneettisillä tekijöillä on merkittävä vaikutus 

hampaiston poikkeavuuksiin. Halkioiden etiologiaan vaikuttava MSX1 geeni vaikuttaa 

myös hampaiden muodon ja paikan määräytymisessä. MSX1, IRF6 ja TGFb3 geeneillä 

tiedetään olevan vaikutus halkioriskiin ja lisäksi ne vaikuttavat myös hammaspuutoksiin. 

(Lehtonen 2016) 
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Halkioihin liittyy lähes aina oikomishoitoa vaativa purentavirhe; useimmiten etu- tai sivu-

alueen ristipurenta. Etenkin vaikea-asteisissa halkioissa yläleuan kasvu on rajoittunut, 

minkä vuoksi yläkaari jää pieneksi ja hampaat puhkeavat ristipurentaan. Oikomishoito 

aloitetaan yleensä ensimmäisen vaihduntavaiheen aikana ja se jatkuu kasvun päättymiseen 

saakka. Etu- ja sivualueen ristipurennoissa yläkaarta levitetään usein Quad Helix- kojeella. 

Levityksen jälkeen tehdään tarvittaessa luusiirre korvaamaan alveolin luupuutosta. Näin 

mahdollistetaan kulmahampaiden puhkeaminen luun läpi. Usein tarvitaan myös kiinteäko-

jehoitoa hammaskaarten tasoitteluun. Puuttuvat hampaat korvataan kasvun päätyttyä pro-

teettisilla ratkaisuilla. Suuret ylä- ja alaleuan koon poikkeamat voivat vaatia ortognaattiski-

rurgista hoitoa. (Nyström 2017). Noin joka neljännelle huuli/huulisuulakipotilaista kehittyy 

yläleuan ja keskikasvojen kasvuhäiriö. Sen seurauksena kehittyvä vaikea ristipurenta voi 

aiheuttaa merkittäviä haittoja leukojen toiminnalle ja kasvojen ulkonäölle. Pelkällä oiko-

mishoidolla ei saada yläleuan kasvuhäiriötä korjattua, vaan leukojen välisen suhteen kor-

jaamiseksi vaaditaan ortognaattista kirurgiaa, usein yläleuan Le Fort 1- osteotomia. (Rautio 

ym. 2010)  

 

 

2.6 Etiologia 
 

Halkioiden syntytapa on monitekijäinen eli siihen vaikuttavat useat perintötekijät samanai-

kaisesti yhdessä ympäristön kanssa. Perintötekijöiden tiedetään vaikuttavan halkioiden 

syntyyn enemmän kuin ympäristötekijöiden. Kaikista halkioista 3-8% tiedetään johtuvan 

vain yhden yksittäisen perintötekijän virheestä tai perintötekijän häviämisestä. (Kere 1998) 

Ei- syndromaattisten halkioiden taustalla oleviin geneettisiin syihin kuuluu geneettinen alt-

tius teratogeenien vaikutuksille, kromosomien uudelleen järjestäytyminen ja monimutkai-

nen useiden eri geenien vaikutus (Mehrotra 2015). Vaikka genetiikalla on tärkeä rooli hal-

kioiden etiologiassa, vain pieni osa aiheuttajageeneistä tunnetaan tällä hetkellä (Lehtonen 

2016). Suurin osa kehityshäiriöitä aiheuttavista tunnistetuista geeneistä osallistuu solujen 

välistä viestintää ohjaaviin signaaliverkostoihin (Thesleff 2001).  

 

Hyvin harvoin yksittäistä ulkoista tekijää voidaan pitää halkion todennäköisimpänä syynä. 

Ulkoinen tekijä voi vaikuttaa halkion syntyyn vain raskauden ensimmäisellä kolmannek-
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sella. Raskausviikkojen 9-12 jälkeen ulkoisilla tekijöillä ei enää ole vaikutusta, koska huuli 

ja suulaki ovat jo sulkeutuneet. (Kere 1998)  

 

Kaksostutkimuksilla on saatu tietoa geenien ja ympäristötekijöiden vaikutuksista halkioi-

den riskiin. Tutkimuksissa monotsygoottisilla kaksosilla, joilla on siis täysin identtiset 

geeniperimät, tavataan enemmän halkioita kuin ditsygoottisilla kaksosilla. Tämä puoltaa 

geenien merkittävää vaikutusta. Kuitenkin tapaukset, jossa monotsygoottisista kaksosista 

vain toisella on halkio, kertovat myös muiden kuin pelkkien geenien vaikutuksesta. (Beaty 

ym. 2016) 

 

2.6.1 Perintötekijät 
 

Merkittävin halkion riskitekijä on lähisukulaisella aikaisemmin todettu halkio (Kere 1998).  

Vaikka halkioilla on osoitettu olevan voimakas perinnöllinen taipumus, ei periytyminen 

noudata Mendelin periytymissääntöjä (Beaty ym. 2016). Jos toisella vanhemmista on huu-

li- tai huulisuulakihalkio on lapsella 4% riski periä halkio ja toisen halkiolapsen kohdalla 

riski nousee 17%. Halkiolapsen saaneilla terveillä vanhemmilla on 4% riski saada toinen 

halkiolapsi. Riski nousee 9%, jos vanhemmilla on ennestään kaksi halkiolasta. (Lithovius 

2015) Toisen asteen sukulaisilla oleva halkio nostaa riskiä 0,4%. Riski kasvaa mitä use-

ammalla perheenjäsenellä on halkio. (Lehtonen 2016) 

 

Merkittävimmäksi halkion periytymistä ennustavaksi tekijäksi on todettu halkion tyyppi, 

eli onko kyseessä suulakihalkio vai huuli-suulakihalkio (Kere 1998). Periytyessään suula-

kihalkio voi johtaa vain suulakihalkioon, mutta huulihalkio voi aiheuttaa myös suulakihal-

kion (Lehtonen 2016). Tutkimusten mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurempi vaikutus 

suulakihalkion kuin huuli-suulakihalkion synnyssä (Ritvanen 1998).  

 

MSX1 on homeoboxgeeni. Homeoboxgeenit saavat aikaan tietyn solutyypin erilaistumisen 

tai määräävät kehittyvän elimen paikan. (Thesleff 2011) Heterotsygoottisen loss-of-

function mutaation eli puuttuvan toiminnan mutaation MSX1 geenissä tiedetään aiheutta-

van huuli- ja suulakihalkioita. Mutaatio periytyy vallitsevasti ja aiheuttaa halkion lisäksi 

myös hammaspuutoksia. (Rice 2005) MSX1 geeni sisältää ohjeet säätelyproteiinin valmis-

tamiseen, joka taas säätelee muiden geenien aktiivisuutta ja toimii varhaisissa kehitysvai-
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heissa kontrolloiden morfogeneesiä hampaiston ja kraniofakiaalisen luuston kehityksen 

aikana. MSX1 geenin ilmentyminen liittyy sykliini D1:een, joka estää solujen erilaistumi-

sen säätelemällä solukiertoa. (Lehtonen 2016, Mehrotra 2015)  

 

Interferonia säätelevä tekijä 6 (IRF6) kuuluu IRF geeniperheeseen ja sillä on merkittävä 

rooli huulen ja suulaen kehityksessä. IRF6 geeniä erittyy yhdistymässä olevien suulaki-

poimujen reunoilla, mutta sen tarkka vaikutusmekanismi halkion syntyyn on vielä tunnis-

tamatta. Sen kuitenkin tiedetään olevan keskeinen tekijä keratinosyyttien lisääntymisessä 

ja erilaistumisessa. Mutaatio IRF6 geenissä voi aiheuttaa Van der Woude syndrooman tai 

yksittäisen X-kromosomissa periytyvän huuli-suulakihalkion tai suulakihalkion. IRF gee-

niperheeseen kuuluvien transkriptiofaktoreiden tiedetään aktivoituvan virusinfektion seu-

rauksena. IRF6 geenin lisäksi myös PVRL1 geeni on yhdistetty virusinfektioihin raskau-

den aikana.  (Dixon ym. 2011, Lehtonen 2016, Rice 2005)  

 

Mutaatio PVRL1 geenissä eli poliovirus reseptoriin liittyvässä geenissä näyttäisi vaikutta-

van huuli-suulakihalkion syntyyn. PVRL1 geeni koodaa Nektiini 1 proteiinia, joka on im-

munoglobuliinin kaltainen molekyyli. Nektiini osallistuu solujen väliseen adheesioon, so-

lujen polarisaatioon ja solujen vaellukseen. Homotsygoottinen loss-of-function mutaatio 

PVRL1 geenissä aiheuttaa autosomissa resessiivisesti periytyvää Margarita Island ekto-

dermaalista dysplasiaa, johon liittyy huulen ja suulaen halkeama, pienihampaisuutta, ham-

paiden puutoksia ja muutoksia hiuksissa ja raajoissa.  PVRL1 ilmenee suun epiteelillä ja 

kehittyvässä hampaassa, minkä vuoksi epäillään, että Nektiini vaikuttaa suulaen ulokkei-

den ja huulen sulkeutumisen varhaisissa vaiheissa. Sillä voi olla vaikutusta myös epitee-

lisolujen erilaistumisessa. (Rice 2005)   

 

Transformoiva kasvutekijä beeta 3 (TGF-b3) geeni koodaa proteiineja, joita erittyy alkion-

kehityksen ja solujen erilaistumisen aikana. TGF-b perheeseen kuuluu myös kaksi muuta 

isoformia: TGF-b1 ja TGF-b2. Nämä kaikki kolme isoformia vaikuttavat erityisesti suula-

en kehityksen aikana. (Mehrotra 2015) TGF-b3 on signaalimolekyyli, joka vaikuttaa suu-

lakipoimujen tarttumiseen toisiinsa säätelemällä suulakipoimujen pintaepiteelin erilaistu-

mista. Se myös indusoi epiteelisolujen ohjattua solukuolemaa suulakipoimujen yhdistymi-

sen aikana. Näin sen puuttuminen saa aikaan suulakihalkion. (Thesleff 2011, Rice 2005)  
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Fibroblastikasvutekijöillä (FGF), luun morfogeneettisillä proteiineilla (BMP) ja Sonic hed-

gehog (SHH) signaloinnilla tiedetään olevan yhteys kasvojen ulokkeiden morfogeneesiin 

ja yhdistymiseen. Ne säätelevät epiteelin solujen eloonjäämistä ja solukuolemaa ja siten 

mahdollistavat ulokkeiden yhtymisen. FGF:n ja BMP:n vaikutus on yleensä antagonisti-

nen. (Rice 2005) MSX1 on BMP signaloinnin kohde monissa alkion kudoksissa ja MSX1 

on välttämätön BMP:n ilmentymiselle (Dixon ym. 2011). FGF säätelee lähes kaikkien elin-

ten kehitystä ja on tärkeä osteoblastien toiminnan ja erilaistumisen säätelijä. (Thesleff 

2001) 

 

Pelkistetyn folaatin kantajaproteiini 1 (RFC1) sijaitsee kromosomissa 21. GFC1 on fooli-

hapon aineenvaihdunnassa toimiva entsyymi, joka kuljettaa foolihapon aktiivista muotoa 

(5-metyylitetrahydrofolaatti) solujen sisään. Geenin A alleelin vaihtuminen G alleeliksi 

johtaa mutaatioon, joka voi vaikuttaa entsyymin aktiivisuuteen. RFC1 geenin AG ja GG 

genotyypit ovat riskitekijöitä ei-syndromaattisille huuli/huulisuulakihalkioille. Henkilöillä, 

joilla on tällainen RFC1 geenin muoto, on myös alentunut määrä folaattia. RFC1 geenin 

yhteys huuli/huulisuulakihalkioihin voi selittyä sen vaikutuksella folaattitasoon. (Soghani 

ym. 2017) 

 

APC, AXIN1, CTNNB1, DVL2 ja GSK3b ovat WNT signaalireittiin kuuluvia geenejä. 

WNT signaalireitti säätelee solutapahtumia alkionkehityksen aikana ja siihen liittyvillä 

geeneillä tiedetään olevan tärkeä rooli kraniofasiaalisen kehityksen aikana. Signaalireitin 

tärkeässä säätelyvaiheessa b-kateniini fosforyloidaan, ubikitinoidaan ja ohjataan hajotuk-

seen. B-kateniinin hajottamista säätelee useiden proteiinien muodostama kompleksi, joka 

koostuu telineproteiineista AXIN1 ja APC, sekä kinaaseista GSK3 ja CK1. 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että WNT/b-kateniini signaalireittiin osallistuvilla gee-

neillä on yhteys huuli/huulisuulakihalkioiden etiologiaan. GSK3b:n ja huu-

li/huulisuulakihalkioiden väliltä on löydetty merkittävä yhteys. GSK3b:n estäminen johtaa 

suulaen mesenkymaalisten solujen alentuneeseen osteogeneesi kykyyn ja johtaa suulaen 

luiden alikehittymiseen. Myös DVL2 ja APC on yhdistetty huuli/huulisuulakihalkioihin, 

mutta yhteys ei ole yhtä selkeä. APC sitoutuu b-kateniiniin vähentäen WNT signalointia ja 

vaikuttaa moniin solujen toimintoihin, kuten solujen väliseen adheesioon ja solusyklin ja 

solukuoleman säätelyyn. DVL2 on tärkeä fosfoproteiini WNT signaloinnissa. AXIN1 ja 
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CTNNB1 geenien ja huuli/huulisuulakihalkioiden väliltä ei ole löydetty yhteyttä. (Vijayan 

ym. 2018) 

 

2.6.2 Ympäristötekijät 
 

2.6.2.1 Tupakointi ja alkoholin käyttö 
 

Halkioiden syntyyn vaikuttavia ympäristötekijöitä on tutkittu paljon ja useita riskiä lisääviä 

ympäristötekijöitä on jo tunnistettu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että äidin tupakointi ras-

kauden ensimmäisen kolmanneksen aikana lisää annosriippuvaisesti lapsen riskiä saada 

huuli-suulakihalkio tai suulakihalkio. (Rice 2005). Tupakointi näyttäisi lisäävän enemmän 

huuli-suulakihalkioiden riskiä kuin pelkän suulakihalkion riskiä (Little ym. 2004).  Altis-

tuminen tupakansavulle raskauden aikana on raportoitu merkittävimmäksi riskitekijäksi 

suulakihalkioiden synnyssä (Burg ym. 2016). Äidin tupakointi hedelmöityksen aikaan on 

yhdistetty molemminpuoliseen huuli-suulakihalkioon (Kawalec ym 2015). Halkiot ovat 

ainoita synnynnäisiä epämuodostumia joiden tiedetään aiheutuvan äidin raskaudenaikaises-

ta tupakoinnista (Kummet ym. 2016). Tupakointi on merkittävä riskitekijä, sillä maailman-

laajuisesti noin 12 miljoonaa naista vuosittain polttaa tupakkaa raskauden aikana (Little 

ym. 2004). Tupakan aiheuttama riski on jopa 27%. Suurin riski on silloin, jos tupakoiva 

äiti altistuu myös passiiviselle tupakoinnille. (Kummet ym. 2016) Äidin passiivinen altis-

tuminen tupakansavulle näyttäisi olevan myös riskitekijä. On arvioitu, että 6,1% halkioista 

voitaisiin välttää jos äitien raskauden aikainen tupakointi saataisiin loppumaan. (Beaty ym. 

2016) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ta-

pahtuvan passiivisen tupakoinnin ja huuli- ja suulakihalkioiden välillä. Passiivisen tupa-

koinnin vaikutuksesta on ollut myös ristiriitaisia tuloksia, mutta sen teratogeenisyyttä ei 

voida sulkea pois. Arvellaan, että altistuminen tupakansavulle yhdessä geneettisten tekijöi-

den kanssa saa aikaan halkion. Viimeaikaisten tutkimusten pohjalta tehdyn meta-analyysin 

mukaan passiivinen tupakointi aiheuttaa 1.5 kertaisen riskin saada ei-syndromaattinen hal-

kio. Kummetin ja muiden tekemässä tutkimuksessa passiivinen tupakointi näytti lisäävän 

halkion riskiä 14%. Tätä voidaan kuitenkin pitää todenmukaisempana tuloksena kuin meta-

analyysin tulosta, sillä passiivisen tupakoinnin aiheuttama riski on pienempi kuin tupa-
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koinnista aiheutuva riski. Passiivista tupakointia voidaan pitää merkittävä riskitekijä myös 

sen kannalta, että suurempi joukko naisia altistuu passiiviselle tupakoinnille kuin aktiivi-

selle. Maailmanlaajuisesti jopa kolmasosa naisista altistuu passiiviselle tupakoinnille. 

(Kummet ym. 2016) 

 

Äidin alkoholinkäytön vaikutuksista raskauden aikana ei ole yhtä johdonmukaisia tuloksia 

kuin tupakoinnista, mutta alkoholia pidetään kuitenkin riskitekijänä. Erityisen haitallisena 

pidetään suuren alkoholimäärän nauttimista lyhyessä ajassa. (Beaty ym. 2016) Suurena 

määränä pidetään viiden tai useamman alkoholiannoksen nauttimista saman päivän aikana. 

Tällöin myös sikiön veren alkoholipitoisuus nousee enemmän ja vaikutukset sikiön kehi-

tykseen ovat suuremmat. Runsas alkoholin käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa syntyväl-

le lapselle oireyhtymän nimeltä fetaalialkoholisyndrooma. Oireyhtymään kuuluu tyypilliset 

kasvonpiirteet, prenataalinen ja postnataalinen kasvuhäiriö ja keskushermoston kehitys-

häiriö. (DeRoo ym. 2016) 

 

DeRoon ja muiden tekemässä tutkimuksessa tutkittiin odottavien äitien alkoholin käyttöä 

raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tulokset viittaavat siihen että äideillä, jotka 

juovat kerralla viisi alkoholiannosta tai enemmän on suurempi riski saada halkiolapsi kuin 

äideillä, jotka eivät käytä alkoholia raskauden aikana. Etenkin jos tämä toistuu kolmesti tai 

useammin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Halkioiden synnyn kannalta en-

simmäinen kolmannes on kriittisintä aikaa. Alkoholin tarkkaa vaikutusajankohtaa ei tiede-

tä, mutta sen uskotaan vaikuttavan viikkojen 5-10 välillä, jolloin huuli ja suulaki sulkeutuu. 

Alkoholi voi vaikuttaa jo aikaisemminkin häiritsemällä mekanismeja, jotka säätelevät gee-

nien ilmentymistä kehityksen aikana. (DeRoo ym. 2016) 

 

2.6.2.2 Infektiot ja antibioottien käyttö 
 

Äidin raskaudenaikainen antibioottien käyttö tai tavallisen flunssan tai nuhan sairastami-

nen on yhdistetty ei-syndromaattisiin halkioihin (Sabbagh ym. 2016) Tutkimukset ovat 

osoittaneet tiettyjen antibioottien yhteyden synnynnäisiin epämuodostumiin. Virtsatiein-

fektioiden hoitoon käytettävällä Nitrofurantoiinilla on löydetty merkittävä yhteys huuli-

suulakihalkioihin raskauden alkuvaiheessa käytettynä. (Ailes ym. 2016) Myös raskauden 

ensimmäisen kolmanneksen aikana käytetyn Flukonatsolin ja huuli-suulakihalkioiden vä-
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lillä on tutkimuksissa löydetty tilastollisesti merkittävä yhteys. Flukonatsolia käytetään 

raskauden aikana yleisesti ilmenevän vulvovaginaalisen kandidoosin hoitoon. (Howley 

ym. 2016) Tutkimusten mukaan penisilliini on turvallinen antibiootti myös raskauden ai-

kana käytettynä. (Ailes ym. 2016)  

 

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset osoittavat, että yli 1,5 as-

teen nousu normaalista ruumiinlämmöstä (37 OC) raskauden aikana voi aiheuttaa kehitty-

välle sikiölle epämuodostumia. Hashmin ja muiden tekemän tutkimuksen mukaan äidin 

kuumeilu kahden ensimmäisen raskauskuukauden aikana lisää lievästi huu-

li/huulisuulakihalkioiden riskiä. Riski on suurempi heillä, jotka eivät käyttäneet kuumetta 

alentavaa lääkettä. Löydös viittaa siihen, että kuumetta alentavalla lääkityksellä voidaan 

vähentää kuumeen vaikutusta halkioiden syntyyn. Lääkettä käyttämättömillä oli suurentu-

nut riski erityisesti syndromaattisiin halkiomuotoihin. Äidin kuumeilu raskauden alkuvai-

heessa vaikuttaa mahdollisesti organogeneesiin ja voi sitä kautta aiheuttaa kehittyvälle si-

kiölle useampia epämuodostumia. (Hashmi ym. 2010) 

 

Äidin raskauden aikaiset bakteeri-infektiot lisäävät riskiä halkion kehittymiselle (Acuna-

Gonzalez ym. 2011). On tunnistettu joitakin akuutteja ja kroonisia tauteja, joilla on yhteys 

halkioiden syntyyn. Kriittisessä vaiheessa raskautta sairastettu influenssa, flunssa, herpes 

tai suolistotulehdus voi lisätä huuli/huulisuulakihalkioiden riskiä. Lisäksi epilepsialla ja 

angina pectoriksella on yhteys halkioihin. Epilepsian ja halkioiden välinen yhteys on sel-

keä ja lisäksi myös epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa halkion. (Met-

neki ym. 2005) ) Myös vaikea aamupahoinvointi ja oksennuslääkkeiden käyttö on yhdistet-

ty halkioihin. (Sabbagh ym. 2016) 

 

Yllättäen myös raskauden aikaisten parodontaali-infektioiden ja suurentuneen halkioriskin 

väliltä on löydetty vahva yhteys. Vielä on kuitenkin selvitettävä onko taustalla todellinen 

syy-seuraussuhde vai voiko löydöstä selittää esimerkiksi elämäntyyliin liittyvät tekijät. 

(Banhidy ym. 2010)  
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2.6.2.3 Sinkki ja Folaatti 

	

Folaatti on B-vitamiini, jota tarvitaan normaaleihin elintoimintoihin. Folaatista puhuttaessa 

voidaan puhua myös foolihaposta tai B12-vitamiinista. Folaatin puute on yhdistetty moniin 

sairauksiin ja synnynnäisiin epämuodostumiin, kuten kasvojen ja suun epämuodostumiin.  

Folaattia tarvitaan solujen toimintaan, DNA synteesiin ja solujen lisääntymiseen. Vielä on 

kuitenkin epäselvää onko folaatilla vaikutusta kasvojen varhaisessa kehityksessä ja millai-

nen vaikutus on. 

 

Folaatin puute voi olla merkittävä halkioiden riskiä lisäävä tekijä. Folaatin riittävä saanti 

ruokavaliosta pienentää merkittävästi halkion riskiä. Merkittävänä löytönä voidaan pitää 

sitä, että lisäämällä äidin foolihapon saantia raskauden aikana tai jo ennen raskautta voi-

daan pienentää halkion riskiä kehittyvällä lapsella. (Wahl ym. 2015) Norjalaisen tutkimuk-

sen mukaan 400 mikrogrammaa folaattia päivittäin alkuraskauden aikana voi vähentää 

huuli/huulisuulakihalkion riskiä kolmanneksella. Lisäksi terveellinen ruokavalio, joka si-

sältää runsaasti hedelmiä ja vihanneksia näyttäisi lisäävän hyötyä. (Kawalec ym. 2015) 

 

Vielä ei ole saatu selville miksi folaatilla on halkioilta suojaava vaikutus. Sitä pyritään kui-

tenkin selvittämään ymmärtämällä ensin folaatin merkitys kasvojen kehityksen aikana. Al-

kionkehityksen aikaiset ongelmat folaatin aineenvaihdunnassa saattavat myös laukaista 

geneettisen alttiuden tai herkistää kemiallisten aineiden vaikutuksille. Folaatilla ja retino-

iinihapolla eli A-vitamiinin aktiivisella muodolla on mahdollisesti yhteys suun kehityksen 

aikana. On arveltu, että molemmilla saattaisi olla vaikutus apoptoosin tai mitoosin aikana. 

Riittävä retinoiinihapon saanti raskauden aikana on myös tärkeä halkion riskiä vähentävä 

tekijä. (Wahl ym. 2015) 

 

Sinkki on välttämätöntä sikiön normaalille kehitykselle ja erityisesti keskushermoston ke-

hityksessä. Sinkin puutos on yhdistetty huuli/suulakihalkioihin. (Burg ym. 2016) Vähäisel-

lä sinkin määrällä näyttäisi olevan merkittävä yhteys halkioiden riskiin. Huu-
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li/suulakihalkioiden riski kasvaa punasolujen sinkki konsentraation ollessa alle 

189mmol/L. (Kawalec ym. 2015) 

 

2.6.2.4 Kortikosteroidit 
 

Kortikosteroidit vähentävät tulehdusta ja muokkaavat tulehdusvastetta. Niiden mahdolli-

nen teratogeeninen vaikutus tunnistettiin ensimmäisen kerran jo 1950- luvulla. Raskauden 

ensimmäisen kolmanneksen aikana tapahtuvan kortikosteroidien käytön on epäilty lisäävän 

riskiä saada halkiolapsi. On saatu tutkimustuloksia, jossa kortikosteroidien käyttö on yh-

distetty huuli/suulakihalkioiden riskiin. Kuitenkin on myös tuloksia, jossa kortikosteroidi-

en käytöllä ei ole ollut merkitystä. Kortikosteroidien käytön vaikutuksista tarvitaan vielä 

lisää tutkimuksia ennen kuin voidaan varmuudella sanoa niiden vaikutuksista. (Skuladottir 

ym. 2014) 

 

2.6.2.5 Lihavuus ja diabetes 
 

Liikalihavuuden ja diabeteksen on havaittu olevan huuli/huulisuulakihalkioiden riskiteki-

jöitä. Diabetesta sairastavan äidin lapsella on todennäköisemmin oikeanpuoleinen tai mo-

lemmin puoleinen huuli/huulisuulakihalkio kuin vasemmanpuoleinen. Huonossa hoitotasa-

painossa oleva diabetes ja korkea painoindeksi (BMI) ennen raskautta lisäävät riskiä myös 

muille epämuodostumille. (Gallagher ym. 2017) 

 

 Liikalihavuuden aiheuttama riski on todettu äideillä, joiden BMI ennen raskautta on 30 tai 

yli. (Burg ym. 2016) Riski näyttää lisääntyvän painoindeksin noustessa (Izedonmwen ym. 

2015). Syytä siihen miksi ylipaino vaikuttaa halkioiden syntyyn ei vielä varmuudella tiede-

tä. Arvellaan, että se voisi johtua sokeriaineenvaihdunnan muutoksista tai ravitsemukselli-

sista puutoksista, kuten foolihapon puutteesta. (Burg ym. 2016) Luultavasti liikalihavuu-

den ja diabeteksen vaikutusmekanismi on samankaltainen. Ylipainon aiheuttama riski ei 

ole suuri, mutta se on tärkeä havainto ylipainoisten osuuden koko ajan lisääntyessä. 1980-

lukuun verrattuna liikalihavien osuus on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 27% ras-

kaana olevista naisista oli lihavia (BMI 30 tai yli) ja 23% ylipainoisia (BMI 25-29.9). (Ize-

donmwen ym. 2015) 
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2.6.2.6 Ikä 
 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien korkea ikä lisää halkion todennäköisyyttä 

syntyvällä lapsella. Isän ollessa yli 40-vuotias on 58% suurempi todennäköisyys että lap-

sella on suulakihalkio. Yli 40-vuotiailla äideillä on 28% suurempi todennäköisyys saada 

lapsi, jolla on suulakihalkio ja 56% suurempi todennäköisyys, että lapsella on huulisuula-

kihalkio. (Gil-da-Silva-Lopes ym. 2014)  

 

 

2.7 Halkioihin liittyvät syndroomat 
 

Halkiot jaetaan syndromaattisiin ja ei-syndromaattisiin muotoihin. Ei- syndromaattisesta 

halkiosta puhutaan silloin kun halkio esiintyy yksittäisenä epämuodostumana ja halkiolapsi 

on muuten rakenteeltaan normaali. Syndromaattisessa muodossa halkioon liittyy muita 

fyysisiä tai kehityksellisiä poikkeavuuksia. Suulakihalkioihin arvellaan liittyvän syndroo-

ma 50% tapauksista ja huuli-suulakihalkioihin 30% tapauksista. (Lithovius 2015) Ei-

syndromaattiset ja syndromaattiset muodot eroavat geneettisesti toisistaan. Kromosomi-

poikkeavuudet ja yksittäisten geenien mutaatiot ovat yleisimpiä tekijöitä syndromaattisissa 

tapauksissa. Arvellaan että syndroomia joihin liittyy halkio on yli 500. Niistä yleisin on 

Van der Woude, jota tavataan 2% suomalaisista halkiopotilaista. Muita yleisiä halkioihin 

liittyviä syndroomia on CATCH- oireyhtymä, Hemifasiaalinen mikrosomia, Treacher Col-

lins ja Robinin sekvenssi. (Lehtonen 2016, Rice 2005) 

 

Molemminpuolisiin huulisuulakihalkioihin liittyy lähes kolme kertaa useammin syndroo-

ma verrattuna vasemmanpuoleiseen huulihalkioon. Oikeanpuoleisiin huulisuulakihalkioi-

hin liittyy syndrooma lähes kaksi kertaa useammin kuin vasemmanpuoleisiin huulihalkioi-

hin. Ei-syndromaattisissa tapauksissa oikeanpuoleisiin huuli/huulisuulakihalkiohin liittyy 

suurentunut riski myös muihin epämuodostumiin ja oppimisvaikeuksiin verrattuna va-

semmanpuoleisiin halkioihin. Syndromaattisia muotoja esiintyy kaksi kertaa useammin 

potilailla, joilla halkio ulottuu myös suulaen puolelle verrattuna pelkkiin huulihalkioihin. 

(Gallagher ym. 2017) 
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2.7.1 Van der Woude syndrooma 
 

Van der Woude on autosomissa dominoivasti periytyvä syndrooma, joka johtuu pistemu-

taatiosta IRF6 geenissä (Murray ym. 2004). IRF6 geeni kuuluu IRF geeniperheeseen, jo-

hon kuuluvien transkriptiofaktoreiden tiedetään aktivoituvan virusinfektion seurauksena. 

Raskaudenaikaisen virusinfektioiden epäillään lisäävän halkioiden riskiä. IRF6 näyttäisi 

vaikuttavan huulen ja suulaen kehitykseen. Mutaatio IRF6 geenissä voi aiheuttaa Van der 

Woude syndrooman lisäksi yksittäisiä huuli-suulakihalkioita tai suulakihalkioita. IRF6 

geenistä on löydetty yleinen haplotyyppi, jonka sisältämä mutaatio kolminkertaistaa hal-

kioriskin perheissä, joissa on jo halkiolapsi. 

 

Syndroomalle tunnusomaisia piirteitä ovat alahuulessa olevat kuopat ja hampaiden puutok-

set. Kuopat johtuvat ylimääräisistä sylkirauhasista ja niitä tavataan 80% tapauksista. (Rice 

2005) Joskus sylkirauhaset tuottavat niin paljon limaa, että niiden poistaminen on indikoi-

tua (Somer ym. 1998). Syndroomaan liittyy halkio 50% tapauksista (Rice 2005). Useim-

mat syndroomat aiheuttavat pääsääntöisesti joko huuli-suulakihalkion tai suulakihalkion, 

mutta Van der Woude syndrooman kanssa esiintyy molempia (Burg 2016). Usein oireyh-

tymää ruvetaan epäilemään jos samassa suvussa tavataan runsaasti erityyppisiä huuli-

suulakihalkioita tai suulakihalkioita yhdessä hampaiden puutosten kanssa (Somer ym. 

1998). 

 

2.7.2 CATCH- oireyhtymä 
 

CATCH- oireyhtymä tunnetaan myös nimellä DiGeorge. Se johtuu mikrodeleetion aiheut-

tamasta perimän muutoksesta kromosomissa 22, jossa sijaitseva T-box geeniperheeseen 

kuuluva transkriptiofaktori TBX1 on merkittävä oireyhtymän ilmentymisen kannalta. Al-

kionkehityksen aikana TBX1 vaikuttaa kasvojen, kaulan ja rintakehän rakenteiden muo-

dostumiseen.  Sitä tarvitaan kehityksen eri vaiheissa ja eri kudoksissa kiduskaaresta peräi-

sin olevien rakenteiden muodostumiseen. Tämä selittää mutaation aiheuttaman moninaisen 

fenotyypin ja vaihtelun sen ilmentymisessä. (Duband ym. 2016) 

 

Oireyhtymän esiintyvyys on 1/5000 vastasyntyneestä. Oireyhtymään kuuluu synnynnäinen 

sydänvika, munuaisten poikkeavuuksia, poikkeavat kasvonpiirteet, kateenkorvan vajaake-

hitys, lisäkilpirauhasen vajaatoiminta ja suulakihalkio. Myös puheen ja kielen kehityksen 
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sekä oppimisen vaikeuksia on lähes kaikilla CATCH-lapsilla. (Burg 2016, Somer ym. 

1998) 

 

2.7.3 Hemifasiaalinen mikrosomia 
 

Hemifasiaalista mikrosomiaa tavataan yhdellä 5600 vastasyntyneestä (Rice 2005). Suo-

messa syntyy arviolta 10-20 lasta vuosittain, jolla oireyhtymä todetaan (Somer ym. 1998). 

Oireyhtymä johtuu hermostopienan solujen puutteesta. (Thesleff 2015) On näyttöä, että 

oireyhtymän taustalla olisi verenvuoto aortan kaaren haarasta kraniofasiaalisen kehityksen 

varhaisessa vaiheessa, mikä voisi vaikuttaa normaaliin kallon hermostopienan solujen ke-

hittymiseen. Vaikka tapahtuma on satunnainen, on siihen löydetty perinnöllinen alttius. 

(Rice 2005) Oireyhtymä voi johtua geenivirheestä, mutta sen taustalla voi olla myös tera-

togeenin vaikutus. (Thesleff 2015) 

 

Oireyhtymään liittyy kasvojen alueen rakenteiden toispuoleisia kehityshäiriöitä. Epämuo-

dostumat ovat rakenteissa, jotka ovat kehittyneet alkion kiduskaarista. Ensimmäisestä ja 

toisesta kiduskaaresta kehittyneet rakenteet voivat olla pahasti epämuodostuneet. Korva-

lehti, korvakäytävä ja välikorva muodostuvat ensimmäisestä ja toisesta kiduskaaresta. Ala-

leuka kehittyy ensimmäisestä kiduskaaresta ja posken pehmytkudokset ja kasvolihakset 

toisesta kiduskaaresta. Hemifasiaalinen mikrosomia ilmenee eriasteisena tois- tai molem-

minpuolisena alaleuan vinoutena, korvalehden, korvakäytävän ja välikorvan epämuodos-

tumina sekä kasvojen pehmytkudospuutoksina. Joihinkin tapauksiin voi liittyä myös kas-

vohermon osittainen tai täydellinen halvaus. (Somer ym. 1998) 

 

2.7.4 Treacher Collins syndrooma 
 

Treacher Collins on autosomissa dominoivasti periytyvä syndrooma, jota tavataan yhdellä 

50 000 vastasyntyneestä. Sen taustalla on mutaatio TCOF1 geenissä, joka sijaitsee kro-

mosomissa 5. TCOF1 koodaa Treacle proteiinia, joka osallistuu kuljetukseen sytoplasman 

ja tumajyväsen välillä. Mutaatioiden arvellaan johtuvan proteiinin katkeamisesta ja siitä 

seuraavasta toiminnan lakkaamisesta. (Rice 2005) Syndrooman on osoitettu johtuvan her-

mostopienan solujen puutteesta. Solujen vähäinen määrä johtuu jo ennen hermostopienan 

solujen vaellusta tapahtuneesta lisääntyneestä solukuolemasta neuroepiteelissä ja vaeltavi-
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en solujen hidastuneesta jakaantumisesta. TCOF1:n puute edistää solukuolemaa vaikutta-

malla ribosomien muodostumiseen, mikä vaikuttaa p53- geenin ilmentymiseen ja monien 

solukuolemaa lisäävien geenien aktivoitumiseen. (Thesleff 2015) 

 

Treacher Collins syndrooma ilmenee molemminpuolisina epämuodostumina ensimmäisen 

ja toisen kiduskaaren johdannaisissa. (Rice 2005) Siihen liittyy vakava kasvojen molem-

minpuolinen hypoplasia ja erityisesti kasvojen keski- ja alaosien epämuodostumia. Kasvo-

jen luisissa rakenteissa ja pehmytkudoksissa voi olla epämuodostumia ja vajaakehittynei-

syyttä. Usein tautia sairastavilla on taudille tyypilliset kasvonpiirteet. Korvat ovat usein 

myös epämuodostuneet ja syndroomaan liittyy usein kuulovika. Noin kolmasosaan tapauk-

sista liittyy halkio, joka useimmiten sijaitsee suulaen takaosassa. (Somer ym. 1998) 

 

2.7.5 Robinin sekvenssi  
 

Robinin sekvenssin syy ei ole vielä täysin selvillä. (Butow 2016) Sen yhdeksi aiheuttajaksi 

tiedetään mutaatio kollageeni IX- geenissä. Mutaatio aiheuttaa kasvuhäiriön Meckelin rus-

toon, jonka seurauksena myös sen viereen muodostuva alaleuan luu jää pieneksi. (Thesleff 

2015) Sen lisäksi on esitetty erilaisia teorioita sen synnystä, mutta niitä ei ole vielä pystytty 

täysin vahvistamaan. Yksi usein esitetty teoria on lapsiveden liian vähäinen määrä, mikä 

rajoittaa sikiön kallistuneen pään normaalia kasvutilaa. Tämä puolestaan estää alaleuan 

normaalin kasvun alaleuan painuessa rintalastaa vasten. Rajoittunut alaleuan kasvu puoles-

taan estää kielen liikkeen alaspäin ja eteenpäin, jolloin kieli jää liian ylös ja estää suulaen 

puoliskojen yhteenkasvun. (Butow ym. 2016) 

 

Sekvenssillä tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jossa yksi ongelma aiheuttaa seuraavan ilman 

että perintötekijöillä on osuutta asiaan (Somer 1998). Robinin sekvenssiin liittyvä pieni-

leukaisuus vastasyntyneellä ja kielen sijainti liian takana aiheuttavat hengitysvaikeuksia ja 

selvän U- muotoisen suulakihalkion (Burg 2016, Somer 1998). Robinin sekvenssiin liitty-

vää halkiota pidetään ei-syndromaattisena jos se esiintyy sellaisenaan, mutta syndromaatti-

sena silloin kun se on oireena osana jotain muuta syndroomaa. (Burg 2016) 
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3. POHDINTA 
	
 

Huuli- ja suulakihalkioiden etiologia on monitekijäinen. Monien geenien ja ympäristöteki-

jöiden tiedetään vaikuttavan niiden syntymiseen. Perintötekijöiden vaikutuksen tiedetään 

olevan merkittävämpi. Merkittävimpänä riskitekijänä voidaan pitää lähisukulaisella aiem-

min todettua halkiota. Vaikka genetiikalla on tärkeä rooli halkioiden etiologiassa, vain pie-

ni osa aiheuttajageeneistä tunnetaan tällä hetkellä. Geenitutkimus käy kuitenkin vilkkaana 

ja uusia geenejä löydetään entistä nopeammin. 

 

Mutaation MSX1 geenissä tiedetään aiheuttavan huuli- ja suulakihalkioita. MSX1 geeni 

sisältää ohjeet säätelyproteiinin valmistamiseen, joka säätelee muiden geenien aktiivisuutta 

ja toimii varhaisissa kehitysvaiheissa kontrolloiden morfogeneesiä. (Lehtonen 2016) IRF6 

geenillä on merkittävä rooli huulen ja suulaen kehityksessä. Mutaatio IRF6 geenissä voi 

aiheuttaa Van der Woude syndrooman tai yksittäisen huuli-suulakihalkion tai suulakihalki-

on. Mutaatio PVRL1 geenissä voi myös aiheuttaa halkion. IRF6 ja PVRL1 geenit on mo-

lemmat yhdistetty myös virusinfektioihin raskauden aikana. (Rice 2005) TGF-b3 on sig-

naalimolekyyli, joka vaikuttaa suulakipoimujen tarttumiseen toisiinsa ja sen puuttuminen 

aiheuttaa suulakihalkion (Thesleff 2011). RFC1 geenin A alleelin muuttuminen G alleelik-

si aiheuttaa mutaation, joka voi altistaa huuli-suulakihalkion synnylle (Soghani ym. 2017). 

GSK3b, DVL2 ja APC on WNT signaalireittiin kuuluvia geenejä. GSK3b:n ja huuli-

suulakihalkioiden väliltä on löydetty merkittävä yhteys. Myös DVL2 ja APC on yhdistetty 

huuli-suulakihalkioihin, mutta yhteys ei ole yhtä selkeä. (Vijayan ym 2018) FGF, BMP ja 

SHH geeneillä tiedetään olevan vaikutus kasvojen ulokkeiden morfogeneesiin ja yhdisty-

miseen (Rice 2005).  

 

Halkioiden syntyyn vaikuttavia ympäristötekijöitä on tutkittu paljon ja useita riskitekijöitä 

onkin jo tunnistettu. Tutkimusten mukaan äidin tupakointi raskauden ensimmäisen kol-

manneksen aikana on raportoitu merkittävimmäksi riskitekijä suulakihalkion synnyssä. 

Tupakoinnin on osoitettu lisäävän annosriippuvaisesti lapsen riskiä saada huu-

li/suulakihalkio tai suulakihalkio. (Burg ym. 2016) Äidin alkoholinkäytön vaikutuksista 

raskauden aikana ei ole yhtä johdonmukaisia tuloksia kuin tupakoinnista, mutta alkoholia 

pidetään kuitenkin merkittävänä riskitekijänä. Erityisen haitallisena pidetään suuren alko-

holimäärän nauttimista lyhyessä ajassa. (Beaty ym. 2016) 
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Myös sinkin ja folaatin puutosta pidetään merkittävinä riskitekijöinä. Tutkimuksissa on 

osoitettu, että halkioriskiä voidaan vähentää lisäämällä äidin foolihapon saantia raskauden 

aikana tai jo ennen raskautta. (Burg ym. 2016, Wahl ym. 2015) 

 

Joidenkin antibioottien on osoitettu vaikuttavan halkioiden syntyyn. Nitrofurantoiinilla on 

löydetty merkittävä yhteys huuli/suulakihalkioihin raskauden alkuvaiheessa käytettynä 

(Ailes ym. 2016). Myös Flukonatsolin ja huulisuulakihalkioiden väliltä on löydetty tilastol-

lisesti merkittävä yhteys (Howley ym. 2016). Äidin kuumeilu raskauden aikana tai kriitti-

sessä vaiheessa sairastettu influenssa, flunssa, herpes tai suolistotulehdus voi lisätä huu-

li/suulakihalkioiden riskiä (Metneki ym. 2005). Uusi löydös on parodontaali-infektion ja 

suurentuneen halkioriskin väliltä löydetty vahva yhteys (Banhidy ym. 2010).  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että äidin korkea ikä lisää halkioriskiä (Gil-da-Silva-Lopes 

ym. 2014). Myös liikalihavuuden ja diabeteksen on osoitettu lisäävän halkioiden riskiä. 

Liikalihavuuden aiheuttama riski on todettu äideillä, joiden painoindeksi ennen raskautta 

on 30 tai yli. (Gallagher ym. 2017, Burg ym. 2016) Kortikosteroidien käytön raskauden 

ensimmäisen kolmanneksen aikana on epäilty lisäävän riskiä saada halkiolapsi. Tutkimus-

tuloksia on saatu sekä puolesta että vastaan ja vielä tarvitaan lisää tutkimuksia ennen kuin 

voidaan varmuudella sanoa niiden vaikutuksista. (Skuladottir ym. 2014) On monia muita-

kin riskitekijöitä, joiden epäillään vaikuttavan halkioiden syntyyn, mutta ne tarvitsevat vie-

lä lisätutkimuksia yhteyden varmistamiseksi. Halkioiden riskitekijöiden tunnistaminen on 

tärkeää, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan ehkäistä halkioiden syntymistä.  
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