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+
Kompleksisuus 

n  Complexity is generally used to characterize something with 
many parts where those parts interact with each other in 
multiple ways.  
n  Ei yleistä sääntöä triviaalin ja ei-triviaalin erottamiseksi 
n  Systeeminen muisti & takaisinsyöttösilmukat 
n  Adaptaatio muistin ja feedbackin mukaisesti 
n  Ympäristö-systeemi –suhde ei ole triviaali 
n  Systeemi voi sopeutua ympäristöö 
n  Hyvin herkkä perusasetuksille  

n  Ilmentymiä: fysiikassa, matematiikassa, komputaatiossa, 
fysikaalisissa systeemeissä, informaation prosessoinnissa ja 
kaikessa elävässä  

n  Itsesimilaarisuus & epäsymmetria 
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+
Terve vai sairas? 

n  Onko rajaa vai ei? 

n  Voiko rajaa olla? 

n  Onko kysymys edes mielekäs? 
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+
Pääperiaatteet 

n  1. Teknologia määrittää sitä mitä nähdään, tiedetään 
n  Technology = study of art, skills, means, devices: “organization of 

knowledge for practical purposes” 

n  2. Matemaattiset menetelmät määrittää invarianssia 

n  3. Serendipidity, hoitojen keksiminen sattumalta & 
teknologiset innovaatiot 

n  4. hoito voi seurata 1 + 2:sta, 1 voi seurata 3:sta  

n  1 ja 3 voivat korreloida: teemme jotain ja ajattelemme 
tietävämme mitä teemme 
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+
Tieto & psykiatria 

Erittäin monimutkaista, 
selityksillä pieni 

tarkkuus 

Tuomittu 
epäonnistumaan 
Ilmiöt satunnaisia 

Monimutkaisuus: 
Fraktaalinen & 
soluatomaatti 

“Raivostuttavan 
yksinkertaista” 

Psykiatria 
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Understanding the universe, brain and 
psychiatry a P/NP problem? 

Max Tegmarkin mukaan 
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PKU: fenylketonuria 

 336 mutatatiomuotoa 

Hetrotsygootti: sairaus 

100 % geneettinen 

100 % 
ympäristömanipulaatiota 
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•  Genotyyppivaihtelee oletettua 
enemmän 

•  Mihin PKU liittyy täsmällisesti? 



+
Sairaus 

n  Ihmiset sairastavat ilman määritelmiä 
n  Mikä on fenotyyppi? G x E 

n  “Illnesses are bad for you” 

n  1. Johtaako käsite ja riskihypoteesi ylimitoitettuun 
itsemonitorointiin ja tarpeettomaan hoidon käyttöön?  

n  2. Voiko jokin toinen käsite olla tehokkaampi? 

n  3. Vastaako terve/sairas lainkaan olennaiseen kysymykseen: 
ketä hoidetaan ja ketä ei?  
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+ Traditionaalinen malli 
Systematized Nomenclature of Medicine 
Somaattiset taudit paradigmaattisia  
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Tautimääritelmät näyttävät bakteereila:  
A)  ensimmäiset määritellyt taudit,  
B)  B) taudinaiheuttaja 

Sairauksien määrittely poikkeavan anatomian, toiminnan 
ja morfologian perusteella 
 



+
Sairaus? Onko niveliä? 

n  Normaali 
n  Poikkeama keskiarvosta: 2SD 

n  Luonnollinen vs. luonnoton 

n  Haittaa tuottava tila: kärsimys, toimintakyky & kuolema, 
valinnanvapauden rajoittuminen 

n  Sairaus: 
n  1. Luokka 

n  Käytännöllinen, sumea, luonnollinen 

n  2. Jatkumo terveestä sairaaseen 
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+
Diagnoosi 

n  Sarjoittainen päänsärky 
n  Oirekuva ja hoito, ei tietoa etiologiasta, ei jatkumo 

n  Prostata syöpä 
n  Tunnistaminen yksinkertaista, jokka toisella yli 50-vuotiaalla, 

diagnoosi ei ohjaa hoitoa, jatkumo 

n  Aikuisiän diabetes 
n  Etiologia selkeä, tyyppipotilas? jatkumo 

n  Paniikkihäiriö 
n  Oirekuva selkeä, hoito kohtalaisesti määriteltävissä, etiologia & 

patofysiologia? Liittyy moneen muuhun sairauteen, 
kompleksinene jatkumo 
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Normaali: psykiatria 

n Tilastollinen: 2 x SD (visible to naked eye) 

n Vertailu ideaaliin, “miten pitää” 
n  On normaalia pelätä tässä tilanteessa, “en tuntenut mitään surua 

kun hän kuoli, onko tämä normaalia?” 

n Yksilöllinen: kuvaa esim. yksilön toimintaa ajan 
kuluessa 

n  Aivovammaiselle on tyypillistä väsyä helposti 

n Typologinen 
n  Normaali edellä kuvatussa mielessä, silti epänormaali 
n  Jos psykopaattista käytöstä arvostetaan jossain yhteisössä, niin 

onko se normaalia? 
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Sairaus poikkeavana tilana 

n  Fysiologisella ja anatomisella termistöllä voidaan kuvata 
anatomia ja fysiologia 

n  Norminmukainen toiminta ei ole määriteltävissä vain 
anatomisella tai fysiologisella termistöllä 
n  mitä seurauksia tilalla F/A on henkilön elämälle 

n  Dyskrominen spiroketoosi, punaisia läiskiä: Etelä-
amerikkalaisen heimon normaalina pitämä tila 
n  Patologinen tila 

n  Ilman tautia ei pääse naimisiin 

n  Dubos: Mana Adapting 1965 
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+
Sairaus? 

n  Ihmisellä ei tavallisesti ”kuulu olla” jatkuvaa päänsärkyä 
n  Peruste antaa tilalle nimi ja tehdä sille jotain 

n  Vaikea ahdistus 
n  Miten paljon ahdistusta ”kuuluu”/”voi” tietyissä tai 

elämänvaiheissa tilanteissa olla? 

n  Oletus universaali-ihmisestä jonka ahdistuksen sietokyky on 
vakioinen 

n  Olisi olemassa iätön  normaalitaso 
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+
Sairaus & diagnoosi 

�  Käyttökelpoinen tapa ilmaista tietyn prosessin lopputulos 
�  Oireet & merkit => selitys: mikä ja mistä? 

�  Havainnot joiden pohjalta diagnoosi asetetaan ovat hyvin 
vaihtelevia 

�  Tauteja tunnistettu pitkään ennen syiden tuntemista 

�  Psykiatria: jos syy tunnetaan sairaus ei ole psykiatrinen 
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+
Depressio 

n  Masennuksen tunteella/masennuksella tietyissä 
konteksteissa suojaava merkitys 
n  Suoja saavuttamattomiksi muuttuneita tavoitteita vastaan  
n  antautumissignaali vakavassa konfliktissa 

n  Tavallinen hedelmällisyysiässä 
n  Tauti on harvinaisuus tässä ikäryhmässä 

n  Ylimitoitettu tai liian pitkäkestoinen reaktio palauttavien 
tekijöitten puutteiden vuoksi 
n  Sairaus: toimintakyvyttömyys ja kärsimys, ei-vapaaehtoinen 
n  Kyvyttömyys palautua koettelemuksesta 

n  Aivot: “säilytä vitaalitoiminnot” => talvihorros 
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+ Tarkkarajaisten luokkien epätodennäisyys 

n Ihmisapinoihin verrattuna aivojen oleellisimmat 
erot valkean aineen määrässä ja aivojen eri osien 
välisten rakenteiden yhteyksissä 

n  Rilling ja Seligman 2002 

n Rakenteiden yhteydet ovat lisänneet kognitiivista 
joustavuutta, ajattelun sujuvuutta 

n Aivojen modulariteetti apinoilla suurempaa, 
ihmisellä vähäisempää 
n  => jos modulariteetti suurta, olisivat häiriöt yleensä 

diskreettejä 
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n  Fenotyyppikonvergenssi & geenidivergenssi JA päinvastoin  

n  Kompleksinen fenotyyppi, monien geenien pieni panos 

N-määrä GxE 

Ph 
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Diagnoosituotannon talous 
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Terveys 
diagnoosien 
lukumäärä 

Diagnoosituotanto 

Tasapaino: 
Edullinen “hinta” 
-tiede & käytäntö 

potilas 

lääketiede 

1)  Missä määrin tieteellinen kysymys?, 
2)  Miten voidaan tietää että “tämä riittää”? 

Terveyttä edistävä kysyntä 
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19 Diagnoosituotannon talous: diagnoosinrajahyöty ≠ pätevyys 



Dg-tuotanto 

terveys 
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20 A) Liian paljon hyvää:  
1)  Sivuvaikutukset suuria,  
2)  Saturaatiovaje: kysyntää liikaa => yhtä monta 

tarvetta kuin ihmistä 
B) Diagnoosiriistäminen: 1) uraputkia, 2) 
taloudellinen ryöstöviljely 

“More studies are needed” – money keeps flowing 



+
Kompleksinen sairausmalli 

Miltei tereve yhdessä, sairas toisessa 
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Construction of the diseasome bipartite network.  

Kwang-Il Goh et al. PNAS 2007;104:8685-8690 

©2007 by National Academy of Sciences 7.11.2015 
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Human disease (A) and disease gene (B) networks 

Kwang-Il Goh et al. PNAS 2007;104:8685-8690 

©2007 by National Academy of Sciences 

Ihmisen tärkeät geenit 
koodaavat napaproteiineja, jotka 
ekspressoidaan useissa 
kudoksissa 
 
Suurin osa sairausgeenejä on 
vähemmän tärkeitä eivätkä koodaa 
napaproteiineja ja 
ekspressiokuviot viittaavat siihen 
että ne paikallistuvat 
toiminnalliseen verkoston 
periferiaan 
“syrjäytyneitten  kapina” 

Mortaliteetti on suurempaa 
jos sairaus on lähellä toisia 
saman verkoston sairauksia 

Diseases are outsiders 
Psych 

CVD 

kliininen 

genomi 
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Syyt synnyttävät syitä 
Sairaudet synnyttävät:  

Syyt & sairaudet reinkarnoituvat toisella tasolla 
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Biology Biology 

No role for Gene 
Hackman here 

Krieger N: no singular spider 
Kendler: no “spirochete”  

Embeddedness 
Syyt toisiinsa 
uppoutuneita 
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Schizophrenia & low IQ = 
Long distance between connected functional nodes 



Oireverkostot 
kolmessa ryhmässä 

Psychol Med 2015 Epub 2015 Mar 25 

Exploring the underlying structure of mental disorders: cross-diagnostic 
differences and similarities from a network perspective using both a top-down 
and a bottom-up approach 
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Figure 6. The simulation of MDE and GAD and its results. 

Borsboom D, Cramer AOJ, Schmittmann VD, Epskamp S, et al. (2011) The Small World of Psychopathology. PLoS ONE 6(11): 
e27407. doi:10.1371/journal.pone.0027407 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0027407 
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Jotain oleellisia oireita sairaudessa? 
MDE ≈ anhedonia, GAD ≈ monitasoinen ahdistys 



+ Hypotettinen oirekenttä  
vuorovaikutus & muutokset ajankuluessa 
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Figure 3. Patient cohort network. 

Roque FS, Jensen PB, Schmock H, Dalgaard M, Andreatta M, et al. (2011) Using Electronic Patient Records to Discover Disease 
Correlations and Stratify Patient Cohorts. PLoS Comput Biol 7(8): e1002141. doi:10.1371/journal.pcbi.1002141 
http://127.0.0.1:8081/ploscompbiol/article?id=info:doi/10.1371/journal.pcbi.1002141 

Data-mining method 
 
Combination of hospital record, 
genetic and proteomic data 
 
 5,543 patient records from the  
Sct. Hans Hospital Denmark 
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1. Schizophrenia 
cluster 
comorbidity 

2. Cluster: SUD, anxiety, 
personality and depressive 
disorders 

1 

2 
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Psykiatrian sukulaiset: ensiasteen 
serkut, laskeva läheisyys 

n  1. Kardiovaskulaari 

n  2. Metabolia 

n  3. Neurologia 

n  4. Respiratoriset järjestelmät 

n  5. Iho 

n  Embryogenesis: germ layers (ectoderm, mesoderm inducing 
development neural plate ) 

n  Somitogenesis, organogenesis 
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