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Tiivistelmä 
 

Primaarit immuunivajeet (PID) ovat harvinaissairauksia, joiden taustalla on geenivirhe. Tämä tutkimus on 

koonti primaaria immuunivajetta sairastavista potilaista OYS:n lasten ja nuortenklinikassa vuosina 1996-

2020. Tässä aineistossa oli yhteensä 220 potilasta, joista PID todettiin 55:llä. Lisäksi hyvänlaatuisia 

neutropenioita todettiin 61:llä. 

Geneettisten tutkimusmenetelmien kehittyminen on lisännyt primaarien immuunivajeiden tarkkoja 

geneettisiä diagnooseja. Nykyään erilaisia geenidefektejä PID:n taustalla tunnetaankin jo 430. Tässä 

aineistossa näistä 55 potilaasta 27:lle oli tehty jokin geneettinen tutkimus ja 18:sta saatiin selville 

geenidefekti immuunivajeen taustalla ja päästiin näin tarkkaan geneettiseen diagnoosiin. Erilaisia 

geenidefektejä tunnistettiin 15. Tarkkojen geneettisten diagnoosien määrä nousi erityisesti 2010-luvulta 

lähtien. Tässä aineistossa parhaiten edustettu potilasryhmä, jolla tarkkaan geneettiseen diagnoosiin 

päästiin, oli rusto-hiushypoplasia. Tämä suomalaisen tautiperinnön tauti löytyi kahdeksalta potilaalta. 

Muita diagnooseja olivat mm. CVID ja DiGeorgen oireyhtymä. 

Keksimäärin PID potilaat kärsivät 22 kuukautta oireista ennen kuin diagnoosiin päästiin. Potilaiden hoidossa 

käytettiin mm. immunoglobuliineja, profylaktisia antibiootteja sekä kantasolusiirtoja. Yhteensä 20 potilasta 

oli saanut immunoglobuliinihoitoa ja 17 antibioottiprofylaksiaa. Profylaktisista antibiooteista yleisimmät 

olivat sulfa-trimetopriimi ja atsitromysiini ja sienilääkkeistä flukonatsoli. Kantasolusiirto oli tehty 

seitsemälle potilaalle ja yhden kohdalla sitä suunniteltiin. Autoimmuunitauteja todettiin kahdella ja 

maligniteetti yhdellä potilaalla. Viisi potilasta sairasti jonkin opportunisti-infektion. Yksi potilas menehtyi 

seuranta-aikana. 

Tutkimusaikana todettiin, että tarkkojen geneettisten diagnoosien osuus primaarien immuunivajepotilaiden 

joukossa kasvoi. Vaikka monet potilaat tarvitsivat vaativia hoitoja, kuolemat olivat harvinaisia.  
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1 Johdanto 
 

1.1 Tausta 
 

Primaari immuunivaje (PID) on heterogeeninen joukko harvinaissairauksia, joiden taustalla on geneettinen 

muutos. Suomessa esiintyvyys on >15/100 000 (Heiskanen, Mattila 2018). Vuonna 2017 IUIS (International 

Union of Immunological Societies) jakoi primaarit immuunivajeet yhdeksään luokkaan (Taulukko 1) (Picard 

ym. 2017), mutta nykypäivän geenisekvensointimenetelmät ovat nopeasti kasvattaneet tunnettujen 

primaarien immuunivajeiden lukumäärää ja tällä hetkellä ne jaetaankin IUIS:n mukaan jo kymmeneen 

alaluokkaan. Jako on tehty sen perusteella, missä immuunipuolustuksen osassa häiriöt ovat. Erilaisia 

diagnooseja tunnetaan 406 ja geenidefektejä immuunivajeiden taustalla 430. (Bousfiha ym. 2020)  

 

TAULUKKO 1. Immuunivajeluokat ja kuinka monta tunnettua geenidefektiä niihin yhdistyy (Picard ym. 2017).  

Immuunivajeluokka Tunnettujen immuunivajegeenidefektien 

lukumäärä 

Vakavat kombinoidut immuunivajeet (SCID)  

T-B+ vakava kombinoitu immuunipuutos (SCID) 9 

T-B- SCID 8 

Yleisesti vähemmän vakavat immuunipuutokset 

kuin SCID 

34 

Yhdistyneet immuunipuutokset, joissa assosioituvia 

tai syndromaattisia piirteitä 

 

Kongenitaalinen trombosytopenia ja 

immuunipuutos 

3 

DNA:n korjaushäiriöt, muut kuin aiemmin esitetyt 16 

Kateenkorvan häiriöt yhdessä kongenitaalisten 

anomalioiden kanssa  

6 

Immuno-osseaaliset dysplasiat 5 

Hyper-IgE syndroomat (HIES) 3 

Dyskeratosis congenita (DKC), myelodysplasia, 

short telomeres 

15 

Häiriöt B12 vitamiinin ja folaatin metaboliassa 3 

Anhidrotic ectodermodysplasia with 

immunodeficiency (EDA-ID) 

2 

Kalsiumkanavan häiriöt 2 

Muut tämän luokan häiriöt 11 

Häiriöt pääosin vasta-aineissa  

Vakava kaikkien seerumin immunoglobuliini-

isotyyppien vähäisyys yhdessä B solujen määrän 

laskuun tai puutteeseen, agammaglobulinemia 

8 
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Vakava vähintään kahden seerumin 

immunoglobuliini-isotyypin väheneminen yhdessä 

normaalin tai vähentyneen B solumäärän kanssa, 

CVID fenotyyppi 

18 

Vakava seerumin IgG ja IgA väheneminen yhdessä 

normaalin/ suurentuneen IgM:n kanssa ja normaali 

määrä B-soluja, hyper IgM 

4 

Isotyyppi- kevytketju- tai toiminnallinen häiriö 

yleisesti normaalin B-solutason kanssa 

3 

Immuunipuolustuksen säätelyn häiriöt  

Familiaalinen hemofagosyyttinen 

lymfohistiosytoosi (FHL syndroomat) 

5 

FHL syndroomat ja hypopigmentaatio 4 

Säätelijä-T solujen häiriö 6 

Autoimmuniteetti yhdessä tai ilman 

lymfoproliferaatiota  

6 

Autoimmuuni lymfoproliferatiivinen syndrooma 

(ALPS, Canale-Smith syndrome) 

5 

Immuniteetin säätelyn häiriöt ja koliitti  4 

Herkkyys EBV:n ja lymfoproliferatiivisiin tiloihin 10 

Synnynnäiset puutteet fagosyyttien lukumäärässä 

tai toiminnassa 

 

Kongenitaaliset neutropeniat 16 

Motiliteetin häiriöt 13 

Oksidatiivisen reaktion (respiratory burst) häiriöt 6 

Muut ei-lymfoidiset häiriöt 3 

Häiriöt intrinsic ja luontaisessa immuniteetissa  

Mendelian susceptibility to mycobacterial disease 

(MSMD) 

12 

Epidermodysplasia verruciformis (HPV) 3 

Alttius vakaviin virusinfektioihin 6 

Herpes simplex enkefaliitti (HSE) 6 

Alttius invasiivisille sienitaudeille 1 

Alttius mukokutaaniselle kandidiaasille 5 

TLR signalointireitin häiriö yhdessä bakteriaalisen 

herkkyyden kanssa 

4 

Muut ei-hematopoieettiseen kudokseen liittyvät 

synnynnäiset immuniteetin häiriöt  

15 

Autoinflammatoriset häiriöt  

Tyypin 1 interferonopatiat 13 

Inflammasomin häiriöt 9 

Ei-inflammasomiin liittyvät häiriöt 15 

Komplementin häiriöt 30 

Synnynnäisten immuunipuutoksien fenokopiot 13 
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Suurin osa immuunipuutoksista ilmenee humoraalisen immuniteetin eli B-lymfosyyttien tai niiden 

tuottamien immunoglobuliinien häiriönä. Näistä jälkimmäinen on kaikkein yleisin PID muoto. Tällainen 

potilas on altis solunulkoisille bakteeri-infektioille, erityisesti polysakkaridikapselillisille (Heiskanen, Mattila 

2018). Oireet ovat tavallisimmin toistuvia ylähengitystieinfektioita ja alkavat usein 3-6kk ikäisenä, kun 

äidiltä istukan kautta saadut vasta-aineet alkavat kadota (Helminen 2016). 

Soluvälitteisen immuniteetin häiriöstä kärsivä potilas on altis erityisesti solunsisäisten taudinaiheuttajien 

infektioille, kuten viruksille ja mykobakteereille (Heiskanen, Mattila 2018). Tällainen on esimerkiksi vakava, 

yhdistetty immuunipuutos eli SCID, joka on ryhmä erilaisia immuniteetin häiriöitä. Sen oireet alkavat 

ensimmäisten elinkuukausien aikana ja vaatii kantasolusiirron (Helminen 2016). 

Immuunipuutos voi ilmetä myös sekä soluvälitteisen- että humoraalisen immuniteetin häiriönä. Tällaisessa 

yhdistetyssä immuunipuutoksessa eli CID:ssa T-lymfosyyttien häiriön lisäksi esiintyy usein matalia 

immunoglobuliinitasoja. Immuunipuolustuksen häiriö voi olla myös fagosytoivissa soluissa tai luontaisessa 

immuniteetissa. Osa PID:sta aiheuttaa hyvin kapean infektioalttiuden, esimerkiksi vain herpesvirukselle 

(Helminen 2016). 

Nykysisin tunnetaan yhä enemmän immuunipuutoksia, joissa keskeisessä osassa infektioiden lisäksi ovat 

erilaiset autoimmuunioireet ja maligniteetit. Fischer ym. retrospektiivisessa tutkimuksessa 2183 PID 

tapauksesta 26 %:lla todettiin jossain vaiheessa elämää ainakin yksi autoimmuunisairaus. Esimerkiksi 

autoimmuunisytopeniaan sairastuminen oli ainakin 120 kertaa ja tulehdukselliseen suolistosairauteen 

sairastuminen 80 kertaa todennäköisempää muuhun väestöön verrattuna. Kohonnut riski sairastua 

autoimmuunisairauteen oli kaikilla, mutta etenkin niillä, joilla oli diagnosoitu T-soluvälitteinen 

immuunipuutos tai CVID (common variable immunodeficiency). (Fischer ym. 2017) 

Primaaria immuunipuutosta sairastavien potilaiden kohdalla hoidoilla on suuri kliininen merkitys. 

Hoitovaihtoehtoina ovat mm. immunoglobuliinikorvaus, antibiootit, immunomodulatiivinen hoito ja 

kantasolusiirrot (Helminen 2016). Koska suurin osa primaareista immuunivajeista aiheutuu mutaatioista 

hematopoieettisissa soluissa, voidaan niitä hoitaa siirtämällä tilalle terveitä kantasoluja luovuttajalta. Tähän 

on usein yhdistetty myös kemoterapia. (Castagnoli ym. 2019) 

Primaari immuunivaje voi esiintyä myös yhdessä erilaisten oireyhtymien kanssa. Eräs tällainen on rusto-

hiushypoplasia (RHH), joka on osa suomalaista tautiperintöä. Suomalaisten lisäksi tautia esiintyy erityisesti 

Pennsylvanian aamilaisten keskuudessa. Immuunivajeen lisäksi siihen liittyy lisääntynyt syöpäriski, 

hematologisia ongelmia sekä vaikea kasvun häiriö. Maligniteeteista erityisesti non-Hodgkin-lymfooman ja 

basaliooman esiintyvyys on moninkertainen muuhun väestöön verrattuna. RHH johtuu viasta RNA-

molekyylissä, joka osallistuu muun muassa mitokondriaalisen RNA:n prosessointiin ja solunjakautumisen 

säätelyyn. Soluvälitteisen immuunivasteen heikkeneminen selittää ensisijaisesti immuunivajeen. Vasta-

ainevälitteinen immuunivaste on heikentynyt noin yhdellä kolmasosalla. (Taskinen, Mäkitie 2011) 

DiGeorgen oireyhtymässä, joka johtuu deleetiosta kromosomissa 22q11.2, noin kolmella neljästä potilaista 

esiintyy immuunivaje. Tämän lisäksi suurimmalla osalla todetaan sydämen anomalia. Sairauden ilmiasu on 

monimuotoinen ja muita löydöksiä ovat mm. silmien ja munuaisten anomaliat, luuston häiriöt, 

lisäkilpirauhasen vajaatoiminta ja kehitysviivästymä. Immuunivaje on seurausta kateenkorvan 

hypoplasiasta. Koska kateenkorva on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, tilaa T-solujen kehittymiselle ei ole 

tarpeeksi. Tämä johtaa vähentyneeseen veren T-lymfosyyttimäärään. (McDonald-McGinn, Sullivan 2011) 



7 
 

Alle viitearvojen olevia leukosyyttimääriä tavataan lapsilla melko usein. Yleensä syynä tähän ovat 

virusinfektiot ja leukopenia on tällöin ohimenevä. Alentuneiden leukosyyttiarvojen taustalla on yleensä 

neutrofiilien alentunut määrä. Neutropeniasta puhutaan, kun neutrofiilien määrä on alle 1,5x10^9/l, 

imeväisiässä alle 1,0x10^9/l. Vaikeassa neutropeniassa, kun neutrofiilien absoluuttinen määrä on alle 

0,2x10^9/l infektioriski on merkittävästi suurentunut. Harvinaisia syitä tälle, kuten luuydinsairauksia ja 

maligniteetteja on useita. (Lohi, Vettenranta 2011) 

Yleisin syy lapsuuden pitkittyneeseen neutropeniaan on autoimmuunineutropenia (AIN), jota kutsutaan 

joskus myös lapsuusajan pitkittyneeksi hyvänlaatuiseksi neutropeniaksi. AIN:ssa neutrofiilien pintaan 

kiinnittyneet vasta-aineet aiheuttavat neutrofiilien hajoamisen. Luuytimestä voidaan kuitenkin tarvittaessa 

vapauttaa varastoituneita valkosoluja ja näin potilaat eivät sairastu vakaviin infektioihin. AIN Potilailla on 

kuitenkin normaalia enemmän lievempiä infektioita, mutta vain harva tarvitsee pysyvää hoitoa. Suurin osa 

potilaista myös paranee 7-24kk diagnoosihetkestä. Neutrofiilien vasta-aineiden tutkiminen verestä ei ole 

riittävän varma menetelmä diagnosoida AIN ja diagnostiikka perustuukin kokonaisvaltaiseen arvioon. Usein 

käytännön työssä AIN on vaikea erottaa idiopaattisesta neutropeniasta. Tässä neutrofiilien tuotanto on 

häiriintynyt. Osa näistäkin potilaista pärjäävät hyvin, eivätkä sairastu normaalia enemmän infektioihin. 

Osan kohdalla tarvitaan jatkuvaa hoitoa. (Lohi, Vettenranta 2011, James, Kinsey 2006) 

 

1.2 Tavoite 
 

Tavoitteena oli kartoittaa primaarin immuunipuutoksen esiintyvyyttä ja taudin kirjoa OYS alueella lasten- ja 

nuortenklinikassa. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi PID potilaiden hoidon suunnittelussa ja 

resursoinnissa. 

 

2 Menetelmät 
 

Tutkimuksessa kartoitettiin OYS:n lasten- ja nuortenklinikalta immuunivajediagnoosin saaneet potilaat. 

Aikaväli rajattiin vuoden 1996 alusta vuoden 2020 loppuun. Näistä potilaista selvitettiin ne, jotka ovat 

saaneet tarkan geneettisen diagnoosin ja näin selvitettiin, onko tarkkojen geneettisten diagnoosien määrä 

kasvanut geenisekvensoinnin kehityttyä. Lisäksi kerättiin tietoa potilaiden kliinisestä tilasta nykyisin, 

mahdollisista taudin komplikaatioista ja kuolemista. Selvitetään myös, kuinka suuri osa näistä potilaista on 

saanut kantasolusiirron. 

Haimme tutkimukseen potilaskäynnit liitteestä 1 löytyvillä diagnoosikoodeilla ajalta 1.1.1996-31.12.2020 

hoitopaikoista OYS Lapset ja nuoret os. 51, os. 62 ja lastentautien poliklinikka sekä päivystyspoliklinikka. 

Tutkimuksessa käytetyt tietolähteet olivat OYS:n sähköinen sairaskertomus Esko, paperiset 

sairauskertomukset, hoidonpäättämisaineistot ja poliklinikkarekisteri. 

Potilaista kerättiin seuraavat tiedot: Ikä, sukupuoli, diagnoosi, mahdollinen geenivirhe, diagnoosivuosi, ikä 

diagnoosihetkellä, oireiden kesto ennen diagnoosia, onko perheessä/ suvussa muita tapauksia, 

opportunisti-infektiot, mahdolliset autoimmuunisairaudet, tieto maligniteetista, mahdollinen 

kantasolusiirto, geeniterapia, onko potilas elossa vai kuollut ja kuolinpäivä, onko potilas työkykyinen tai 
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koulussa, sairaalahoidon tarve viime vuosien aikana, immunoglobuliinihoito, profylaktinen 

antimikrobihoito, kortisonihoito, immunosuppressiivinen lääkitys ja muut potilaan hoidossa merkitykselliset 

asiat. 

 

3 Tulokset 
 

3.1 Yleistä 
 

Näillä diagnoosikoodeilla löytyi tältä ajalta noin 450 potilasta, joista otettiin 220 potilaan otos. Tästä 

joukosta 55 potilaalla diagnoosikoodin taustalla oli primaari immuunivaje. Lisäksi viidellä potilaalla oli 

epäilty primaaria immuunivajetta, mutta lopullinen diagnoosi oli joku muu. Hyvänlaatuinen neutropenia 

todettiin 61 potilaalla. Primaari immuunivaje jakautui sukupuolten välille seuraavasti: naisia 22 ja miehiä 33 

(Taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2 Primaarien immuunivajeiden sukupuolijakauma. 

Sukupuoli N % 

Mies 33 60 

Nainen 22 40 

 
 

3.2 Diagnoosit 
 

Jokaiselle PID potilaalle nimettiin suomenkielinen diagnoosi. Erilaisia suomenkielisiä diagnooseja löytyi 

yhteensä 33 kappaletta. Rusto-hiushypoplasiaa sairastavia potilaita oli aineistossa kahdeksan ja tämä olikin 

yleisin diagnoosinimi. Erilaisia neutropenioita, jotka eivät varmuudella olleet hyvänlaatuisia, oli yhteensä 

neljä, samoin kuin immunoglobuliini A selektiivistä puutetta sairastavia potilaita. DiGeorgen oireyhtymä oli 

kolmella potilaalla (Taulukko 3). 
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TAULUKKO 3 Primaarien immuunivajepotilaiden suomenkieliset diagnoosit. 

Immuunivajediagnoosin Suomenkielinen nimi N % 

Rusto-hiushypoplasia 8 14,5 

Neutropenia (ei varmuudella hyvänlaatuinen tai autoimmuunineutropenia) 4 7,3 

Immunoglobuliinin A selektiivinen puute 4 7,3 

DiGeorgen oireyhtymä 3 5,5 

Tavallinen vaihteleva immuunivajavuus, jossa esiintyy etenkin B-solujen 
lukumäärän ja toiminnan poikkeavuuksia, CVID-12 

3 5,5 

Määrittämätön pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä 
immuunivajaavuus 

2 3,6 

DIAPH1-geenivirhe 2 3,6 

Neutropenia ja matalat IgG arvot 2 3,6 

IgG-alaluokkien selektiivinen puute 2 3,6 

Komplementin lektiinitien vaje 2 3,6 

Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi 1 1,8 

Hyper-IgM-oireyhtymä 1 1,8 

Autoimmuunipohjainen immuunivajavuus 1 1,8 

IgA puutos ja IgG vaje 1 1,8 

Komplementtijärjestelmän vajavuus 1 1,8 

Poikkeavat rokotevasteet 1 1,8 

Krooninen granulomatoottinen tauti 1 1,8 

Matalat T-CD4-solutasot 1 1,8 

Määrittämätön tavallinen vaihteleva immuunivajavuus 1 1,8 

Välimerenkuume 1 1,8 

Chediak-Higashi oireyhtymä 1 1,8 

Hypogammaglobulinemia 1 1,8 

Muualla luokittelematon immuunimekanismiin kohdistuva sairaus 1 1,8 

ADA2-puutos 1 1,8 

Leukopenia 1 1,8 

Bone marrow failure syndrooma 2 1 1,8 

Matala lyfosyyttitaso 1 1,8 

Komplementin klassisen tien ja lektiinitien toiminnan aleneminen 1 1,8 

Shwachman-Diamondin oireyhtymä 1 1,8 

Matala IgM 1 1,8 

Hyper-IgE oireyhtymä 1 1,8 

Neutropenia ja neutrofiilien granulaatiopoikkeavuus 1 1,8 

Epäselvä absessiherkkyys 1 1,8 

  

 

3.3 Genetiikka 
 

Geenitutkimuksia tehtiin 27 potilaalle, osalle geenipaneelitutkimus, osalle eksomisekvensointi. Loppujen 

lopuksi 18 potilaan kohdalla saatiin selville geenivirhe sairauden taustalta ja näin päästiin tarkkaan 

geneettiseen diagnoosiin. Aineistossa oli lisäksi kahdeksan potilasta, jotka sairastivat joko rusto-

hiushypoplasiaa tai DiGeorgen oireyhtymää, ja diagnoosi oli joko kliininen tai geneettiset tutkimukset olivat 

tehty ennen vuotta 1996 (Taulukko 4). Tarkan geneettisen diagnoosin saaneiden lisäksi yhdelle potilaalle 

tehtiin geenipaneelitutkimus ja kahdeksalle eksomisekvensointi, jotka olivat negatiivisia. Neljälle potilaalle, 
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joilla epäiltiin primaaria immuunivajetta, mutta se ei ollut lopullinen diagnoosi tehtiin joko 

geenipaneelitutkimus tai eksomisekvensointi. 28:n primaaria immuunivajetta sairastavan potilaan kohdalla 

geenitutkimuksia ei siis ollut tehty.  

 

TAULUKKO 4 Primaarien immuunivajediagnoosien taustalta löydetyt geenidefektit. 

Geenivirheen 
aiheuttama sairaus 

Geenivirhe N Osuus PID 
potilaista 
(%) 

Rustohiushypoplasia Geenitutkimusta ei löytynyt potilasasiakirjoista 5 9,1 

 RMRP-geenin valtamutaatio 70 A>G 
homotsygoottisena 

2 3,6 

 RMRP-geenin valtamutaatio n. 71A>G 
homotsygootti 

1 1,8 

DiGeorgen 
oireyhtymä 

DiGeorgen oireyhtymä (CATCH-22), 
geenitutkimuksia ei löydy tai ne ovat tehty ennen 
vuotta 1996 

3 5,5 

CVID-12 NFKB1 geenissä heterozygoottinen c.691 C>T, 
p.(Arg231Cys) mutaatio (VUS) 

1 1,8 

 NFKB1-geenistä heterotsygoottinen c. 2181del p. 
(Ala728Leufs*50) 

2 3,6 

DIAPH1 geenivirhe DIAPH1-geenissä homotsygoottinen c684+1G>A 
silmukointimutaatio 

2 3,6 

Välimeren kuume MEFV geenin c.1437C>G, p. (Phe479Leu) ja c. 
2177T>C, p.(Val726Ala) 

1 1,8 

Hemofagosyyttinen 
lymfohistiosytoosi 

UNC13D kaksi mutaatiota: inversiomutaatio ja c. 
569+5G>A-mutaatio 

1 1,8 

Hyper IgM 
oireyhtymä 

CD40LG-geenin hemitsygoottinen c 654C>A, 
p.(Cys218*) mutaatio 

1 1,8 

Neutropenia ja 
madaltuneet IgG 
arvot 

RAF1-geenistä c. 581+4A>G, merkitykseltään avoin 
geenivirhe 

1 1,8 

Chediak-Higashi 
orieyhtymä 

CHS1-geenin mutaatio kodonissa 2026, yhden 
emäksen duplikaatio 

1 1,8 

ADA2 puutos CECR1-geenin mutaatio c. 506G>A (p.Arg169G1n) 
homotsygoottisena 

1 1,8 

Bone marrow failure 
syndooma 2 

ERCC6L2-geenin muutos c. 1457del 
homotsygoottisena 

1 1,8 

Määrittämätön 
pääasiallisesti vasta-
aineiden 
vajaavuuksina 
ilmenevä 
immuunivajaavuus 

CXCR4-geenin deleetio, merkitys epäselvä 1 1,8 

Shwachman-
Diamondin 
oireyhtymä 

SBDS-geenin c.183-184delinsCT ja c.258+2T>C 
geenivirheeet 

1 1,8 

Hyper-IgE 
syndrooma 

STAT3-geenin eksonissa 13 114C>T (R382W) - 
mutaatio 

1 1,8 
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Geneettisten tutkimusmenetelmien kehittymisen myötä tarkkojen geneettisten diagnoosien määrä on 

kasvanut viime vuosina. Ensimmäinen tarkka diagnoosi, joka on geneettisillä menetelmillä varmistettu, on 

tässä aineistossa vuodelta 1999. Tarkkojen geneettisten diagnoosien huippu saavutettiin vuonna 2017, 

jolloin niitä tunnistettiin yhteensä viisi kappaletta (kuva 1).  

 

 

 

 

  

 

KUVA 1 Tarkat geneettiset diagnoosit primaari immuunivajepotilailla. Y-akseli kuvaa potilaiden määrää ja X-

akseli kuvaa tutkimusajan. Tutkimusaikana tarkkojen geneettisten diagnoosien määrä lisääntyi.  

 

3.3 Potilaiden oireet ja saadut hoidot 
 

Keskimäärin PID potilaat kärsivät erilaisista oireista 22 kuukautta ennen kuin oikeaan diagnoosiin päästiin. 

DiGeorgen oireyhtymää sairastavien ja näiden lisäksi yhden potilaan kohdalla oirekestoa ei löytynyt 

potilasasiakirjoista. Primaaria immuunivajetta sairastavien potilaiden hoidossa käytettiin muun muassa 

immunoglobuliineja, profylaktista antibioottia ja kantasolusiirtoja. Kantasolusiirtoon päädyttiin seitsemän 

potilaan kohdalla. Lisäksi yhden potilaan kohdalla kantasolusiirtoa suunniteltiin (Taulukko 5).  

 

TAULUKKO 5 Kantasolusiirron saaneiden potilaiden diagnoosit ja kantasolusiirron ajankohta. 

Kantasolusiirron saaneiden potilaiden PID-diagnoosi N Ajankohta 

Chediak-Higashi oireyhtymä 1 1992 

Krooninen granulomatoottinen tauti 1 2003 

Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi 1 2014 

Muu muualla luokittelematon immuunimekanismiin 
kohdistuva sairaus 

1 2015 

ADA2-puutos 1 2016 

Hyper-IgM oireyhtymä 1 2017 

Rusto-hiushypoplasia 1 2019 

Rusto-hiushypoplasia  1  (kantasolusiirto 
suunnitteilla) 
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Primaarin immuunivajeen hoidossa immunoglobuliinihoitoa oli jossain vaiheessa saanut 20 potilasta, joista 

kaikki olivat jossain vaiheessa saaneet immunoglobuliinia laskimon sisäisesti. Näistä potilaista kuusi oli 

saanut immunoglobuliinihoitoa myös ihon alle joko ennen laskimon sisäistä hoito tai sen jälkeen. Tällä 

hetkellä immunoglobuliinihoitoa saa yhdeksän potilasta, joista kuusi laskimon sisäisesti ja kolme ihon alle 

(Taulukko 6.)  

 

TAULUKKO 6 Immunoglobuliinikorvauksen antoreitti ja tähän liittyvä PID diagnoosi. 

Immunoglobuliinihoito PID Diagnoosi N (missä 
tahansa 
vaiheessa) 

N (nykyään) 

Laskimonsisäisesti 
(i.v.) 

CVID-12 3 2 

 Määrittämätön pääasiassa vasta-aineiden 
vajaavuuksina ilmenevä immuunivajaavuus 

2 1 

 Rusto hiushypoplasia 2 1 

 IgG alaluokkien selektiivinen puute 2  

 Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi 1 1 

 Neutropenia ja matalat IgG arvot 1 1 

 Hyper-IgM oireyhtymä 1  

 Autoimmuunipohjainen immuunivajaavuus 1  

 IgA puutos ja IgG vaje 1  

 Krooninen granulomatoottinen tauti 1  

 Määrittämätön tavallinen vaihteleva 
immuunivajaavuus 

1  

 Muu muualla luokittelematon 
immuunimekanismiin kohdistuva sairaus 

1  

 ADA2 puutos 1  

 DIAPH1 geenivirhe 1  

 Hyper IgE-oireyhtymä 1  

Ihon alle (s.c.) CVID-12 2 1 
 Määrittämätön pääasiassa vasta-aineiden 

vajaavuuksina ilmenevä immuunivajaavuus 
1 1 

 Hyper-IgE oireyhtymä 1 1 

 IgA puutos ja IgG vaje 1  

 Määrittämätön tavallinen vaihteleva 
immuunivajaavuus 

1  

 IgG alaluokkien selektiivinen puute 1  

 

Antibioottiprofylaksia oli jossain vaiheessa käytössä 17 PID potilaalla. Yleisimmin käytetyt antibiootit olivat 

trimetopriimin ja sulfadiatsiinin yhdistelmä sekä atsitromysiini. Yleisin sieniprofylaksia oli flukonatsoli. 
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3.4. Liitännäissairaudet 
 

Primaaria immuunivajetta sairastava potilas on altis sairastumaan sellaisiin infektioihin, jotka eivät terveillä 

ihmisillä aiheuta infektiota. Näitä opportunisti-infektioita aineistossa tavattiin viidellä potilaalla. Kahdella 

potilaalla opportunisti-infektioita oli enemmän kuin yksi (Taulukko 7). 

 

TAULUKKO 7 Opportunisti-infektion sairastaneet primaarit immuunivajepotilaat. 

Immuunivajepotilaat Potilaan opportunisti-infektion aiheuttaja 

Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi Staphylococcus epidermidis sepsis 

Autoimmuunipohjainen immuunivajaavuus Blastocystis hominis ulosteessa, merkitys oireiden 
aiheuttajana epäselvä 

Krooninen granulomatoottinen tauti  HHV suolessa 

 Sytomegalovirus veressä 

 EBV likvorissa 

Rusto-hiushypoplasia Enterobacter cloacae sepsis 

 Enterobakteeri ja Pseudomonas sepsis 

 Staphylococcus epidermidis sepsis 

Hyper-IgE oireyhtymä Staphylococcus aureus paiseet rokotteen 
komplikaationa 

 

Potilaiden suvuissa primaareja immuunipuutoksia oli 15/55:sta (27%). Poikkeava rokotevaste todettiin 8/55 

(15%) potilaalla. Autoimmuunitauti todettiin kahdella potilaalla. Heistä toisen PID-diagnoosi oli DiGeorgen 

oireyhtymä ja autoimmuunisairautena polyarthritis juvenilis. Toisellla PID diagnoosina oli CVID-12 ja 

autoimmuunisairautena autoimmuunihemolyyttinen anemia (Taulukko 8). Yhdellä potilaalla todettiin 

diffuusi suurisoluinen lymfooma, hänellä PID diagnoosina oli Hyper-IgE syndrooma. Muita maligniteetteja ei 

tässä aineistossa todettu. 

Aineistossa yksi potilas menehtyi. Hänellä PID-diagnoosina oli rusto-hiushypoplasia, mutta tarkempaa 

kuolinsyytä ei ole tiedossa. Sairaalahoidossa OYS:ssa vuoden 2020 alun jälkeen on ollut kolme PID potilasta. 

Syinä sairaalahoitoihin olivat pitkäaikaisen ripulivaivan pahenminen, parainfluenssainfektio ja voinnin 

heikkeneminen, johon liittyi mustelmia, petekkioita ja trombosytopenia. Diffuusia suurisoluista lymfoomaa 

sairastava potilas oli vaatinut sairaalahoitoa maligniteetin vuoksi. 

 

TAULUKKO 8 Primaari immuunivajepotilaiden autoimmuunitaudit ja niihin liittyvä diagnoosi. 

Autoimmuunitauti Immuunivajediagnoosi N 

Polyarthritis juvenilis DiGeorgen oireyhtymä 1 

AIHA CVID-12 1 
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4 Pohdinta 
 

Primaaria immuunivajetta sairastavia potilaita oli tässä aineistossa yhteensä 55 kappaletta. Tutkimusaikana 

todettiin, että tarkkojen geneettisten diagnoosien osuus primaarien immuunivajepotilaiden joukossa 

kasvoi. Vaikka monet potilaat tarvitsivat vaativia hoitoja, kuolemat olivat harvinaisia.  

Yhteensä 18 potilaan kohdalla (33 %) päästiin geneettiseen tarkkaan diagnoosiin. Yleisin tarkka geneettinen 

diagnoosi oli rusto-hiushypoplasia, joka kuuluu suomalaiseen tautiperintöön (Taskinen, Mäkitie 2011). 

Kaikilla RHH potilaista ei kuitenkaan ollut todettu immuunivajetta. DiGeorgen oireyhtymää sairastavia 

potilaita oli aineistossa kolme, mutta kenenkään näistä kohdalla diagnoosia ei ollut varmistettu 

geneettisesti seuranta-aikana. RHH:n lisäksi muita yleisimpiä geneettisesti todettuja sairauksia olivat CVID-

12 ja DIAPH1-geenivirheen aiheuttama mikrokefaliaoireyhtymä, joita kumpaakin oli aineistossa kaksi 

kappaletta.  

Mahdollisuus päästä tarkkaan geneettiseen diagnoosiin, eli löytää sairauden aiheuttama geenivirhe on 

lisääntynyt vuosi vuodelta. Tarkkojen geneettisten diagnoosien määrä on noussut ja nykyään tunnetaankin 

jo 430 erilaista geenidefektiä sairauksien taustalta (Bousfiha ym. 2020). Tässä aineistossa geneettisien 

diagnoosien lisääntyminen on alkanut 2010-luvulta lähtien. Myös rusto-hiushypoplasian diagnoosi 

varmistetaan nykyään herkästi geenitutkimuksen avulla. Tarkkaan geneettiseen diagnoosiin pääseminen on 

tärkeää potilaan hoidon suunnittelun kannalta. Stray-Pedersen ym. vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen 

mukaan 278 perheestä, jossa oli jokin primaari immuunivaje 110:lle löytyi koko eksomin sekvensoinnin 

avulla geneettinen diagnoosi. Näistä 110:stä 60:n alkuperäinen PID diagnoosi muuttui, jolloin 26 kohdalla 

hoito muuttui merkityksellisesti ja 14 kohdalla päädyttiin kantasolusiirtoon. (Gesmar-Rodrigues 2021)  

Koko 220 potilaan aineistossa hyvänlaatuisia neutropenioita todettiin 61 potilaalla, eli enemmän kuin 

varsinaisia PID diagnooseja. Heidän kohdallaan geneettisiä tutkimuksia ei tehty ja seurannat päästiin 

lopettamaan neutropenian ohituttua tai todettua luuytimen olevan normaali ja potilaan olevan oireeton 

neutropenian suhteen. Yleisimmin heidän kohdallaan käytettiin termiä lapsuuden hyvänlaatuinen 

neutropenia, mutta muutaman kohdalla myös autoimmuunineutropenia-termiä käytettiin. Valitsimme 

tässä tutkimuksessa, että suljemme nämä potilaat tutkimuksen ulkopuolelle, koska on todennäköistä, että 

tila ei ole pysyvä eikä geneettinen. 

Vaikka nykyisin tunnetaan yhä enemmän PID-diagnooseja, joihin liittyy kohonnut riski sairastua 

autoimmuunisairauksiin tai maligniteetteihin (Fischer ym. 2017), niitä tavattiin tässä aineistossa kohtalaisen 

vähän. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että aineiston potilaat olivat nuoria. Tulos saattaisi siis olla 

korkeampi, mikäli seuranta-aika olisi ollut pidempi. Autoimmuunisairauksia todettiin kahdella ja 

maligniteetti yhdellä potilaista. 

Kaiken kaikkiaan primaaria immuunipuutosta sairastavien potilaiden ennuste oli aineistossa hyvä, vaikka 

hoidot olivat vaativia. Tässä aineistossa immunoglobuliineja oli saanut 20/55 (36%) potilasta ja 

antibioottiprofylaksiaa 17/55 (31%). Seitsemälle oli tehty kantasolusiirto ja yhdelle se oli suunnitteilla. Hoito 

vaatiikin moniammatillista osaamista eri erikoisaloilta. Hoidosta vastaa lasten infektiolääkäri, mutta yhä 

useammin tarvitaan perinnöllisyyslääkäriä tarkkaan geneettiseen diagnoosiin pääsemiseksi. Potilaille 

tehdään usein luuydintutkimus, josta vastaa lasten hematologi. Primaaria immuunivajetta sairastavan 

potilaan hoito kuuluukin yksikköön, jolla on laaja-alaista osaamista harvinaissairauksien hoidossa. 
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6 Liitteet 
 

LIITE 1 Tutkimuksessa käytettävät ICD-10 koodit ja niitä vastaavat diagnoosinimet. 

ICD-10 koodi Diagnoosin nimi 

  

G05.1*B00.4 Herpesviruksen aiheuttama aivokalvojen ja aivojen 

tulehdus 

B00.4 Herpesvirus aivokalvojen tai aivojen tulehduksen 

syynä 

B37.04 Iho-limakalvo kandidiaasi 

D70 Agranulosytoosi 

D70.80 Agranulosytaarinen angiina 

D70.81 Jaksottainen neutropenia 

D70.89 Muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia 

D71 Liuskatumaisten neutrofiilien toimintahäiriöt 

D72  Muut valkosolujen sairaudet 

D 72.0 Perinnölliset valkosolujen poikkeavuudet 

D72.1 Eosinofilia 

D72.8 Muu valkosolujen sairaus 

D72.9 Määrittämätön valkosolujen sairaus 

D76 Eräät lymforetikulaarisen kudoksen ja 

retikulohistiosytaarisen järjestelmän sairaudet 

D76.00 Eosinofiilinen granulooma 

D76.0 Muualla luokittamaton Langerhansinsolu-

histiosytoosi 

D76.01 [Pitkäaikainen] histiosytoosi X 

D76.1 Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi 

D76.2 Infektioon liittyvä hemofagosyyttinen oireyhtymä 

D76.3 Muu histiosytoosioireyhtymä 

D80 Pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina 

ilmenevä immuunivajavuus 

D80.0 Perinnöllinen hypogammaglobulinemia 

D80.1 Ei-suvuittainen hypogammaglobulinemia 
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M36.8*D80.1 Hypogammaglobulinemiaan liittyvä systeeminen 

sidekudossairaus 

D80.2 Immunoglobuliinin A (IgA) selektiivinen puute 

D80.3 Immunoglobuliinin G (IgG) alaluokkien selektiivinen 

puute 

D80.4 Immunoglobuliinin M (IgM) selektiivinen puute 

D80.5 Immuunivajavuus ja immunoglobuliinin M (IgM) 

runsaus 

D80.6 Immuunivajavuus ja lähes normaali 

immunoglobuliinimäärä tai 

hyperimmunoglobulinemia 

D80.7 Lapsuuden ohimenevä hypogammaglobulinemia 

D80.8 Muu pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina 

ilmenevä immuunivajavuus 

D80.9 Määrittämätön pääasiallisesti vasta-aineiden 

vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus 

D81 Sekamuotoiset immuunivajavuudet 

D81.0 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja 

retikulaarinen dysgenesia 

D81.1 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja 

T- ja B-solujen niukkuus 

D81.2 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja 

B-solujen niukka tai normaali määrä 

D81.3 Adenosiinideaminaasin puute (ADA-puute) 

D81.4 Nezelofin oireyhtymä 

D81.5 Puriininukleosidifosforylaasin vajaus (PNP-vajaus) 

D81.5 Puriininukleosidifosforylaasin vajaus (PNP-vajaus) 

D81.6 Ensimmäisen luokan HLA-antigeenin vajavuus 

D81.7 Toisen luokan HLA-antigeenin vajavuus 

D81.8 Muu sekamuotoinen immuunivajavuus 

D81.9 Määrittämätön sekamuotoinen immuunivajavuus 

D82 Muihin vakaviin puutoksiin liittyvä 

immuunivajavuus 

D82.0 Wiskott-Aldrichin oireyhtymä 
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D82.1 Di Georgen oireyhtymä 

D82.2 Immuunivajavuus ja raajojen lyhyys 

D82.3 Epstein-Barr virukseen kohdistuva perinnöllisesti 

puutteelliseen vasteeseen liittyvä 

immuunivajavuus 

D82.4 Hyperimmunoglobuliini E (IgE) -oireyhtymä 

D82.8 Muuhun määritettyyn vakavaan puutokseen 

liittyvä immuunivajavuus 

D82.9 Määrittämätön vakavaan puutokseen liittyvä 

immuunivajavuus 

D83 Tavallinen vaihteleva (common variable) 

immuunivajavuus 

D83.0 Tavallinen vaihteleva (common variable) 

immuunivajavuus, jossa esiintyy etenkin B-solujen 

lukumäärän ja toiminnan poikkeavuuksia 

D83.1 Tavallinen vaihteleva (common variable) 

immuunivajavuus, jossa esiintyy häiriöitä etenkin 

immuunitoimintoja säätelevissä T-soluissa 

D83.2 Tavallinen vaihteleva (common variable) 

immuunivajavuus, jossa esiintyy omavasta-aineita 

B- tai T-soluja vastaan 

D83.8 Muu tavallinen vaihteleva (common variable) 

immuunivajavuus 

D83.9 Määrittämätön tavallinen vaihteleva (common 

variable) immuunivajavuus 

D84 Muut immuunivajavuudet 

D84.0 LFA-1-antigeenin vajavuus 

D84.1 Komplementtijärjestelmän vajavuudet 

D84.11 Perinnollinen angioödeema tyyppi I 

D84.12 Perinnollinen angioödeema tyyppi II 

D84.13 Perinnollinen angioödeema tyyppi III 

D84.14 Hankittu C1-esteraasin estäjän (C1-INH) puute 

D84.18 Muu määritelty komplementtijärjestelmän 

vajavuus 
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D84.19 Määrittämätön komplementtijärjestelmän 

vajavuus 

D84.8 Muu immuunivajavuus 

D84.9 Määrittämätön immuunivajavuus 

D89 Muualla luokittamattomat muut 

immuunimekanismiin kohdistuvat häiriöt 

D89.0 Polyklonaalinen hypergammaglobulinemia 

D89.1 Kryoglobulinemia 

J99.8*D89.1 Kryoglobulinemiaan liittyvä hengityselinsairaus 

N08.2*D89.1 Kryoglobulinemiaan liittyvä munuaiskerässairaus 

N16.2*D89.1 Sekamuotoiseen kryoglobulinemiaan liittyvä 

tubulointerstitiaalinen munuaissairaus 

D89.2 Määrittämätön hypergammaglobulinemia 

D89.80+ Immunoglobuliini A (IgA) kertyminen elimistöön 

N08*D89.80 Immunoglobuliini A (IgA) nefropatia 

D89.82 Immunoglobuliinien kevyen ketjun kertymäsairaus 

N08.2*D89.82 Kevytketjusaostuma nefropatia 

D89.89 Muu muualla luokittamaton immuunimekanismiin 

kohdistuva sairaus 

D89.9 Määrittämättömät immuunimekanismiin 

kohdistuvat sairaudet 

E32.8 Muu kateenkorvasairaus 

E32.9 Määrittämätön kateenkorvasairaus 

Q78.80 Osteopoikiloosi  

Q77.82 Rusto-hiushypoplasia 

 

 

 

 

 

 

 

  


