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Tiivistelmä - Referat – Abstract 

Perinnöllisissä sydänlihassairauksissa geeniteknologian ja bioinformatiikan kehityksen myötä uuden 

sukupolven sekvensointi on mahdollistanut laaja-alaisten geenipaneeleiden käytön rutiininomaisesti 

diagnostisena apuvälineenä ja kliinisen sairauden perinnöllisen etiologian selvittelyssä. Selvitimme 

Meilahden sairaalan perinnöllisten sydänlihassairauksien poliklinikan geenitutkimusten käyttöä, 

tuloksia laajojen geenipaneelien aikakauden alkuvuosilta ja varianttien luokittelumuutoksia 

seuranta-aikana. Kliiniset löydökset ja geenitulokset kerättiin perinnöllisten sydänlihassairauksien 

poliklinikan kautta indeksipotilailta ja sukulaisilta. 

 

Eri tautiryhmien osuudet kokonaisaineistosta vastasivat hyvin eurooppalaisessa kirjallisuudessa 

esitettyjä lukuja. Geenipaneeleiden käyttö oli selvästi suosituin geenitestauksen muoto. Kliinisesti 

merkittävien, eli patogeenisten tai todennäköisesti patogeenisten, geenivarianttien löytymisosuus 

kaikista indeksipotilaiden geeninäytteistä oli ryhmäkohtaisesti HCM:ssä 36%, DCM:ssä 31%, 

ARVC:ssä 14% ja LVNC:ssä 10%. HCM-potilaiden patogeenisista mutaatiolöydöksistä 

suomalaisten valtamutaatioiden osuus oli 54%, ja ne selittivät 14% HCM-indeksipotilaiden 

tautietiologiasta toisin kuin FinHCM-tutkimuksessa, jossa nämä mutaatiot kattoivat neljänneksen 

tautitapauksista.  

 

Mutaatioiden luokitteluissa nähtiin muutoksia geenitutkimus- ja nykyhetken välillä. Kasvua oli 

nähtävissä patogeenisten varianttien ja harmittomien varianttien luokissa. Laskua todettiin 

todennäköisesti patogeenisissa ja merkitykseltään tuntemattomissa varianteissa. Varianttien 

luokitteluiden polarisoituminen klassifikaation ääripäihin kuvaa geneettisen tiedon yhtenäistymisen 

kautta tapahtuvaa epävarmojen varianttien varmistumista jompaankumpaan suuntaan. Suuri 

muutosten määrä luokituksissa heijastelee alalla tapahtuvaa nopeaa kehitystä geenitiedon siirtyessä 

avoimiin laajoihin referenssitietokantoihin sekä niin diagnostisten laboratorioiden kuin 

tutkimuslaboratorioiden varianttitietokantoihin. 
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