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Sidonnaisuudet

• THL
• Suomen edustaja BoMS/Orphanet Country Coordinator
• Kliininen konsultti Blueprint Genetics laboratoriossa
• Ei muita lääkefirma/privaattiyhteyksiä paitsi joskus luentoja
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Tässä esityksessä puhun

• Harvinaistautien diagnostiikan kehittymisestä
• Tautien pilkkoutumisesta ja yhdistymisestä tarkemman 

diagnostiikan seurauksena
• Seulonnoista ja alkio/sikiödiagnostiikasta
• Eurooppalaisten osaamisverkkojen asettumisesta 

suomalaiseen terveydenhuoltoon
• Lääke- ja geenihoidon mahdollisuuksista
• Luotettavan tiedon löytämisestä
• Potilaiden elämän kokonaisvaltaisesta hoidosta
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Mikä on geeni, mikä on genomi?

• Geeni on periytymisen perusyksikkö. Se on DNA-jakso, joka 
luetaan soluissa siten, että lopputuloksena on valkuaisaine, 
jolla on tietty tehtävä. 

• Genomi on koko perintöaines eli perimä. Se sisältää yksilön 
kaikki geenit ja myös muuta geneettistä materiaalia.
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Ehdokasgeenitutkimukset
Geenejä voidaan etsiä ns. valistuneen 
arvauksen perusteella, jolloin 
käytetään hyväksi ennakkotietoa 
tiettyjen geenien toiminnasta.
Esimerkiksi tieto interleukiini 4:n (IL-4)
tärkeästä tehtävästä 
immuunijärjestelmän ja erityisesti 
erityyppisten auttaja-T-solujen 
erilaistumisessa johti kysymykseen, 
voisiko IL-4- geeni olla tärkeä 
alttiusgeeni astmassa.
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Miten päästään tarkkaan geenitason 
diagnoosiin?

• Eilen: Kliinikko tutki huolella potilaan, havainnoi 
kaikki oireet ja löydökset. Kirjojen, julkaisujen  
yms. avulla hän päätyi kliiniseen diagnoosiin, 
joka oli joskus mahdollista varmistaa 
geenitasolla. 



Miten päästään geenitason diagnoosiin?

• Tänään: Kliinikko rekisteröi potilaan pääoireet ja 
löydökset. Hän valitsee paneelitestin, jossa on 
muutamia kymmeniä tai jopa satoja ko
oirekuvaan liitettyjä geenejä.



Miten päästään geenitason diagnoosiin?

• Huomenna: Diagnostiikka lähtee liikkeelle
genomitestauksesta; löytyy mutaatioita ja 
variantteja ja kliinikko päättelee miten ne 
sopisivat liittymään potilaan taudinkuvaan. 
Sopiva variantti ohjaa geenitason diagnoosiin. 



Elämmekö eilisessä, tässä päivässä vai 
huomisessa?
• Eilen: Kliinikko tutki huolella potilaan, havainnoi kaikki oireet 

ja löydökset. Kirjojen, julkaisujen  yms avulla päätyi kliiniseen 
diagnoosiin, joka oli joskus mahdollista varmistaa 
geenitasolla. 

• Tänään: Kliinikko rekisteröi potilaan pääoireet ja 
löydökstn. Hän valitsee paneelitestin, jossa on muutamia
kymmeniä tai jopa satoja ko oirekuvaan liitettyjä
geenejä.

• Huomenna: Diagnostiikka lähtee liikkeelle
genomitestauksesta; löytyy mutaatioita ja variantteja ja 
kliinikko päättelee miten ne sopisivat liittymään potilaan
taudinkuvaan. Sopiva variantti ohjaa geenitason
diagnoosiin. 



Tarvitaanko geenitason diagnoosia?

• Länsimainen terveydenhuolto on hyvin diagnoosikeskeistä!

• Oikea diagnoosi lopettaa diagnoosin etsimisen.
• Oikea diagnoosi selkiyttää ennustetta.
• Oikea diagnoosi auttaa löytämään vertaistukea Suomesta ja 

muualta.
• Oikea diagnoosi voi mahdollistaa osallistumisen kliinisiin 

hoitotutkimuksiin.
• Oikea geenitason diagnoosi varmistaa periytymistavan ja 

mahdollistaa lähisuvun tutkimisen ja perhesuunnittelun.
• Joskus harvoin oikea diagnoosi ohjaa spesifiseen 

lääkehoitoon.
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Mikä muuttuu, kun tehdään genominlaajuisia 
testejä?

• Joka potilaan kohdalla löytyy lukuisia geenivariantteja eli 
geenin kirjoituksessa tai sen luennassa olevia 
poikkeavuuksia.

• Suuri osa näistä ei aiheuta mitään tautia, koska
– Muutos on niin vähäinen
– Riittää kun geeniparista toinen toimii

• Laboratorio vastaa varmasti tai todennäköisesti tautiin liittyvät 
variantit ja harkintansa mukaan myös merkitykseltään 
tuntemattomia variantteja.

• Kokemus tuntemattomista varianteista kasvaa pikku hiljaa.
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Tautikokonaisuudet muuttuvat

• Tauti, jonka on ajateltu olevan selkeästi tietyn geenin 
mutaatioista johtuva, saattaakin aiheutua myös jonkin aivan 
toisen geenin virheistä.
– Diagnoosia ei voi poissulkea tutkimalla vain sen tunnetuimman 

geenin
• Toisaalta tietyn geenin hieman erilaiset virheet saattavat 

johtaa aivan erilaisiin tauteihin.
• Taudit osoittautuvat oireiltaan vaihtelevammiksi kuin on luultu.

• Kaikki tämä aiheuttaa epäselvyyttä tautien nimien käytössä ja 
hämmennystä sekä lääkäreiden että potilaiden mielessä.
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Seulonnat ja alkio/sikiödiagnostiikka
• Vastasyntyneen aineenvaihduntatautien seulonta tähtää 

hoidettavien tautien löytämiseen ajoissa.
• Väestön geenikantajuusseulonnat tähtäävät geneettisen 

taudin riskin tunnistamiseen jo perhesuunnitteluvaiheessa.
– Suomessa ei ole valtakunnallisia kantajaseulontoja, mutta jotkut 

yksityisklinikat tarjoavat suomalaisen tautiperinnön tiettyjen 
etenevien aivo/kehitysvammatautien kantajien seulontaa.

– Kansalaiset voivat myös ostaa netistä erilaisia 
kantajaseulapaketteja.

• Alkioista seulotaan kromosomivikoja ja voidaan diagnosoida 
tauteja perheen tilanteen mukaan.

• Sikiöaikana sekä seulotaan että täsmädiagnosoidaan
sairauksia.
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Tulevaisuudessa erilaiset seulonnat varmasti 
lisääntyvät.

• ja toivottavasti niitä tarjotaan tasa-arvoisesti kansallisina 
ohjelmina!
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Eurooppalaiset osaamisverkot diagnostiikan ja 
hoidon tukena: diagnostiikka

• Vaikeasti diagnosoitavia potilaita voidaan verkkotyökalujen 
avulla pohtia yhdessä verkon muiden toimijoiden kanssa.

• Geenidiagnostiikka edellyttää jatkuvaa uuden tiedon 
julkaisemista joko klassisina ”tapausselostuksina”, jonkin 
geenivariaatioita julkaisevan tietokannan kautta tai ERN voi 
koota (ja julkaista) varianttitietoa. 

• Erityisen tärkeää tämä julkaiseminen on aiemmin 
tuntemattomien geenivarianttien (VUS-löydös) kohdalla, 
koska vain täten tieto tulee myös muiden potilaiden hyödyksi.

• Julkaisut ovat hyödyllisempiä, jos niihin kootaan ERN-tasolla
usean potilaan tietoa eikä julkaista erillisinä pikku raportteina. 
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Eurooppalaiset osaamisverkot diagnostiikan ja 
hoidon tukena: hoito

• Myös pulmallisista hoidon ongelmista voidaan neuvotella 
verkkotyökalun välityksellä.

• Monet ERNit suunnittelevat tautikohtaisten hoitosuositusten 
laatimista: työvoimana ovat jäsenkeskusten lääkärit eli muuta 
työvoimaa ei ole. Siten edistyminen tullee olemaan 
hitaanpuoleista.

• ERNit ovat apuna koordinoimassa hoitokokeiluja ja kliinisiä 
lääketutkimuksia.
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Hoitoon toiseen maahan?

• ERNien toiminta tähtää tiedon ja osaamisen  sujuvaan 
kulkemiseen.

• Toivotaan, että potilaiden hoito muissa EU-maissa olevissa 
ERN-keskuksissa säilyisi vain harvinaisena vaihtoehtona.
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ERNit 2017

• Keväällä 2017 perustettiin 24 ERNiä. 
• Näissä on mukana 25 EU-maata sekä Norja, yli 300 sairaalaa

ja yli 900 terveydenhuollon yksikköä.
• Suomesta mukana on14 yksikköä.
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Miten ERNien ajatellaan toimivan?

• ERNien toiminta on verkkomaista
• Kansalliset osaamiskeskukset tarjoavat osaamisensa ERNille

koordinoivan keskuksen kautta.
• Koordinoiva keskus organisoi toiminnan: miten ja kuka vastaa 

kosultaatioihin, laatii hoitosuosituksia jne
• Tärkeä osa-alue on luoda pohja yhtenäisille harvinaispotilas-

rekistereille ja tehdä yhteistyötä hoitoa kehittävien tahojen 
kanssa, kuten esim. lääkeyritysten.
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Esimerkki: ERN ITHACA

• Suomalainen osaamiskeskus on HUS kliinisen genetiikan 
yksikössä.

• Jos siellä olisi diagnoosin tai hoidon suhteen erityisen 
ongelmallinen potilas (eikä lähikuukausina olisi suomalaisten 
alan osaajien ns. ongelmapotilaskokousta), voisivat HUSin
kolleegat e-konsultoida ERNiä.

• Konsultaatio ohjautuisi ko tautiryhmään perehtyneille 
kolleegoille.
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Entä dysmorfinen potilas muualla Suomessa?

• Potilaat tai hoitavat lääkärit eivät voi suoraan konsultoida 
ERNiä.

• Kaikkien konsultaatioiden pitää kulkea kansallisen 
osaamiskeskuksen kautta.

• Entä jos ko tautiryhmään liittyen ei ole Suomalaista 
osaamiskeskusta (esim. ERN-EYE)?
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Uusien lääkehoitojen kehittäminen

• Harvinaistautien saralla lääkekehittely on vilkasta, koska 
kliinisten tutkimusten prosessia on kevennetty 
harvinaistautien osalta.

• Harvinaislääkkeet ovat kohtuuttoman kalliita.
• Suomessa harvinaislääkkeitä on otettu sujuvasti käyttöön 

verrattuna muihin EU maihin!
• Eurooppalainen yhteistyö tukee potilasaineistojen kokoamista 

ja siten edistää lääkkeiden kehittämistä.
• Uusia lääkehoitoja on odotettavissa, mutta suurimpaan osaan 

harvinaistaudeista ei ehkä koskaan tule merkittävästi 
tehoavaa lääkettä.
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Koska geenejä osataan korjata?

• Geenieditointi eli CRISPR-Cas on menetelmä, jolla geeniin 
voidaan tehdä muutos/korjaus paljon tarkemmin kuin entisillä 
menetelmillä.

• Tautimutaatioita pystytään jo korjaamaan esim. koe-eläimillä 
ja solulinjoilla; ilmeisesti myös alkioilla.

• Kehitysvammaisuus olisi, yleensä, hankalasti korjattava 
sairaus, koska ongelma on (mm.) aivosoluissa ja koska 
toiminta on ehkä jo peruuttamattomasti vaurioitunut silloin, 
kun diagnoosi tehdään.

• Korjataanko geenivirhe tulevaisuudessa jo alkiolla?  
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Harvinaistieto osana yleistä tietotulvaa

• Toisin kuin ennen, harvinaistaudeista on nykyään tarjolla 
runsaasti tietoa ja usein myös suomeksi.

• Ongelmalliseksi nyt ja tulevaisuudessa muodostuu 
luotettavan tiedon tunnistaminen.

• Esim Orphanet, Suomessa Terveyskylä ja monet kolmannen 
sektorin toimijat tuottavat luotettavaa tietoa 
harvinaissairauksista.

• Miten kansalaiset löytävät tämän tiedon?
• Ja haluavatko he vieraan asiantuntija tarjoamaa tietoa, 

vertaistietoa vai kritiikittömästi mitä tahansa tietoa?
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Potilaiden elämän kokonaisvaltainen hoito

• Monet potilaat/perheet kokevat, että harvinaistautien 
lääketieteellinen hoito kaikkine pulmineen on sittenkin se 
parhaita toimiva osa. 

• Arkielämän moniin pulmiin on vaikeampi löytää ratkaisua:tätä
korostetaan seuraavassa harvinaisten tautien kansallisessa 
ohjelmassa.

• Osa tähän liittyvistä ongelmista on valtakunnallisia, osa hyvin 
paikallisia.

• Potilaat myös etsivät yhä enemmän vertaistukea
• Eurooppalaisia potilaita kuunnellessa tulee vaikutelmaksi, että 

Suomessa monet arkielämän seikat ovat kuitenkin paremmin 
kuin valtaosassa EU-maita.
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Mikä auttaisi tulevaisuuden potilaan arkea?

– Hoidon jatkuvuus: sama lääkäri mutta myös sama 
sosiaalityöntekijä vuodesta toiseen.

– Luottamusta valvonnan sijaan (ettei esim. KELA kysy joka vuosi 
tarvitseeko vaikea kehitysvammainen hlö edelleen vaippoja).

– Kuntoutushoitaja/case manager/luotsi auttamaan järjestelmissä 
sukkuloimista.

– Ohjaus potilasjärjestön tai muun vertaistuen piiriin osaksi jokaisen 
hoitoa.

– Paremmat valmiudet neuvoloihin ja perusterveydenhuoltoon 
kohdata harvinaissairaita tavallisissa asioissa.

– Mutta: tulevaisuus voi tarjota harvinaistauteihin innovaatioita, joita 
emme osaa edes kuvitella.
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