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MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT 
TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN?

Beyond Health Care: The Role of Social Determinants in Promoting Health and Health Equity,
Kaiser Family Foundation, 2015

Yksilöllä on suuri vastuu
omasta terveydestään

Geenit toiseksi
Suurimpana tekijänä

Onko sitä otettu huomioon?

Selviääkö niiden vaikutus kysymällä 
sukujuuria tai suvussa ilmenneitä 

sairauksia?

Vastaus molempiin: Ei



TITANIC: MIKÄ MENI VIKAAN?

• Ympäristötekijät näyttivät hyviltä

• Kapteeni “eli vaarallisesti”

• Kun vaara havaittiin, oli jo liian
myöhäistä

• Riskitekijöitä ei tunnistettu ajoissa

• Kokonaisvaltaista riskiarviota ei voitu
tehdä puutteellisen tiedon takia

• Vaikutus: kehitettiin tutka, jolla voidaan
nähdä myös pimeässä ja kauempana
olevia riskitekijöitä



80% 90%
Sepelvaltimotaudin esiintymistä

on ennaltaehkäistävissä
Tyypin 2 diabetes esiintymistä

on ennaltaehkäistävissä

jos riskihenkilöt tunnistetaan ajoissa

- WHO - - THL -

MIKSI VARHAINEN TUNNISTAMINEN ON TÄRKEÄÄ?



Yli 50% sydän- ja verisuonitautien
päätetapahtumista ilmenee henkilöille, joilla ei

nykyisillä mittareilla ole kohonnutta riskiä.

Sepelvaltimotaudin ensioire monessa tapauksessa
on sydäninfarkti.

ONKO TERVEYDELLE OLEMASSA TUTKAA, 
JOLLA VÄLTTÄÄ JÄÄVUORET?



30 - 50% tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin 
riskistä on perintötekijöiden aiheuttamaa.

Perinnöllinen riski ei muutu ihmisen elinaikana,
joten profilointi on mahdollista tehdä minkä ikäisenä tahansa

Nykyiset, käytössä olevat mittarit eivät huomioi
genetiikan aiheuttamia riskitekijöitä, joten oikeiden

riskihenkilöiden tunnistaminen on haastavaa.

GEENIEN VAIKUTUS KANSANSAIRAUKSISSA



TESTIHENKILÖ

Sukupuoli Mies

Ikä 50 vuotta

Kok. kolesteroli 5.5 mmol / l

HDL -kolesteroli 1.2 mmol / l

Pituus 179 cm

Paino 93 kg

Tupakoi Kyllä

Verenpaine 145/92
Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriski seuraavan 10 –vuoden aikana

laskettuna kolmelle henkilölle, joilla identtiset elintavat, mutta erilainen perimä.

Laskelma tehty suomalaisessa FINRISKI –aineistossa.

GENETIIKKA ENNUSTAA RISKEJÄ
– TYYPIN 2 DIABETES



UK biobank tutkimus 2018 (CHD)

• 480.000 ihmistä

• 1,7M SNPs

• GRS* parempi riskin määrittäjä kuin:

- diabetes

- tupakointi

- hypertensio

- BMI

• GRS + Elintavat ylivoimainen

PERIMÄ EROTTELEE YKSILÖT - SEPELVALTIMOTAUTI

*GRS = PolyGenic Risk Score



Tunne riskisi – säilytä terveytesi

Negen 360
Kansansairauksien genomianalyysi yhdistettynä

elintapatietoihin kokonaisvaltaisen riskin arvioimiseksi

Sepelvaltimotauti
Tyypin 2 diabetes

Laskimotukosalttius

Ylipainotaipumus
Verenpainetaipumus
Kolesterolitaipumus



Ymmärrettävät työkalut
omien riskientekijöiden
arviointiin



SUOMALAINEN GENERISK TUTKIMUS 18kk SEURANNAN JÄLKEEN (N > 7000)

• Lähes 90% osallistujista motivoitui elämään terveellisemmin genomiriskitiedon 

kuultuaan

• 17% tupakoitsijoista oli lopettanut tupakoinnin (normaalitaso 4%)

• Laihdutustavoitteessa oli onnistunut 13.7%

• 1/3 tutkittujen riskiprofiili vaihtui, kun genomiriski huomioitiin

- EUROPEAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS, PUBLIC RELEASE: 15-JUN-2018

MITÄ TIEDETÄÄN JO?



• Terveydenhuollon hyväksymää teknologiaa ei ole ollut olemassa

• Geneettisen datan hinta on ollut erittäin korkea

• Tutkimusnäyttö vahvistunut vasta viimeisen 24kk aikana merkittävästi

• Terveydenhuolto on ollut enemmän reaktiivista, eli keskittynyt sairauksien

hoitamiseen, kuin ennaltaehkäisyä painottavaa

MIKSEI TÄTÄ OLE TEHTY AIEMMIN?



MIKÄLI PÄÄTÄT HANKKIA GEENITESTIN

• Toimijoita on monia, arvioi tarjoavaa yritystä ja sen taustoja

• Minkälaisia tuloksia testeistä luvataan? Kuulostavatko tulokset 

uskottavilta? Onko tuloksille esitetty tieteellistä pohjaa?

• Mihin näytteesi lähetät ja mihin suostut lähettäessäsi näytteen

• Jos testataan perinnöllisiä alttiuksia esim. sairauksiin, tutkitaanko 

muutamia variantteja, vai koko perimän laajuudelta kattavasti

• Onko tuloksia validoitu? Jos on, missä väestössä?

• Yhdistetäänkö monitekijäisten sairauksien arvioon myös elintapoja?

Pohdi:



• Negen on suomalainen lääkäreiden ja geneetikkojen perustama genetiikan
teknologiayritys

• Tavoitteena on tunnistaa terveysriskit paljon ennen sairauden puhkeamista, 
jotta varsinainen sairastuminen voidaan välttää omilla valinnoilla

• Sairauden ennaltaehkäisyllä saavutetaan parempi elämänlaatu ja merkittävät
säästöt terveydenhuollon kuluissa

• Tarjoamme parhaat mahdolliset työkalut, jotta ihmiset voivat tehdä parempia
henkilökohtaisia terveyspäätöksiä oman terveytensä edistämiseksi

• Tulosten oikeellisuus suomalaisille on vahvistettu käyttäen suomalaista
väestöaineistoa

NEGEN YRITYKSENÄ



Negen genomipalveluiden
saatavuus

Kuluttajamyynti

Apteekki

Yksityisklinikat

Verkkokauppa

Terveydenhuolto

Laboratorio-
kumppanit

Työterveyshuolto

Yhteistyösairaalat

Tulkinta API

Biobankit

Sairaalat

Terveyden-
huollon yksiköt



KOMMUNIKOINTI HL7 / FHIR



Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is 
better and your better is best.

KIITOS!

Teillä on mahdollisuus tutkaan,
jolla kansantautien jäävuoret

on mahdollista välttää.


