KIRJEITÄ JA
MIELIPITEITÄ

Vastine edelliseen
Kiitämme Matti Hakamaa ja
Syöpärekisterin tutkijakaartia
keskustelun herättämisestä ai
heesta, joka on lukijakunnallem
me selvästi haastava. Samantyyp
pistä keskustelua ei ole herännyt,
kun vastaavia asioita on kuvattu
kansainvälisissä tieteellisissä
julkaisuissa, joten tässä tapauk
sessa on hyvä miettiä, millaisin
termein asioista tulisi puhua
suomeksi (1,2). Olisiko esimer
kiksi kirjeessä ehdotettu termi
varianssiosuus Duodecimin luki
jakunnalle helpompi ymmärtää
kuin käyttämämme ilmaus ”peri
män osuus syöpäriskin kokonais
vaihtelusta”? Tässäpä haastetta
Suomen epidemiologisen seuran
sanastotyöryhmälle!
Pääkirjoituksemme tarkoi
tuksena oli verrata kahdessa eri
tutkimusasetelmassa (kaksostut
kimus ja molekyyligeneettinen)
tehtyjen tutkimusten tuloksia
toisiinsa. Molempien tavoitteena
oli arvioida, missä määrin syöpä
riskin vaihtelu väestössä selittyy
ihmisten välisillä ituradan geno
min eroilla. Tietyn syövän keski
määräiseen ilmaantuvuuteen liit
tyy suuri yksilöllinen syöpäriskin
vaihtelu. Tämä vaihtelu selittyy
geneettisillä tekijöillä, ulkoisilla
syillä ja diagnostiikalla (esimer
kiksi prostataspesifisen antigee
nin testaus). Arvio geneettisten
ja ulkoisten syiden suhteellisesta
merkityksestä tiettynä aikana
tietyssä väestössä voidaan tiivis
tää perimäosuudeksi tai periyty
vyysasteeksi. Periytyvyysaste ei
ole taudin muuttumaton ominai
suus (3,4).
Hakaman ym. kuvaus geenien
ja ympäristön roolista syövän
syinä perustuu määritelmään,
joka oli vallitseva parikymmen
tä vuotta sitten. Siinä otettiin
huomioon vain mendelistisesti
periytyvät syövät, joissa osa syö
vän synnyssä olennaisista peri
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mämuutoksista on jo ituradassa
ja yksittäisten geenivarianttien
merkitys on potilaan ja lähisu
vun kannalta huomattava. Kym
menen viime vuoden aikana
laajat genominlaajuiset molekyy
ligeneettiset tutkimukset ovat
paljastaneet satoja uusia geenejä,
jotka vaikuttavat syöpäriskiin.
Vuoden 2014 World Cancer
Reportissa on ansiokas katsaus
näistä (5). Yksittäisen varian
tin vaikutus esiintyvyyteen on
laskennallisesti vähäinen, mutta
yhdessä varianteista voidaan las
kea syövän periytyvyysaste yleis
ten geenivarianttien perusteella.
Nämä arviot eivät huomioi har
vinaisempia variantteja, koska
laajoja sekvensointiin perustuvia
aineistoja ei ole vielä saatavilla.
Toisin kuin Hakaman ym.
kirjeestä voisi ymmärtää, mole
kyyligeneettisissä tutkimuksissa
potilaan genomi määritellään
potilaan terveistä soluista eli
ituradan genomista eikä syöpä
kudoksesta. Verrokkien genomi
tutkitaan niin tapaus-verrok
kitutkimuksissa kuin biopank
ki- tai kohorttitutkimuksissakin
terveiden ihmisten vastaavasta
kudoksesta, yleensä veren valko
soluista. Siten periytyvyysasteen
yliarviointia ei tapahdu.
Hakama ym. mainitsevat, että
syövän ilmaantuvuusmuutokset
johtuvat ihmisen aiheuttamista
ympäristömuutoksista. Tässä ar
viossa ei otettane huomioon sel
laisia elimistön sisäisiä muutok
sia, jotka ovat tulevan syöpäsolu
kon kannalta ulkoisia syitä. Esi
merkiksi estrogeenipitoisuuksien
muutokset sukukypsyyden alka
essa, raskauksien aikana ja me
nopaussin myötä vaikuttavat rin
tasyövän ilmaantuvuuteen. Sekä
epäsuorat ulkoiset vaikutukset
– vaikkapa lapsuudenaikainen
ravitsemus ja perheiden lisäänty
miseen liittyvät päätökset – että
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naisten geneettiset ominaisuudet
vaikuttavat hormonialtistuksen
kestoon ja voimakkuuteen. Mo
lekyyligeneettiset tutkimukset
ovat löytäneet menarken ajoi
tukseen vaikuttavia geenejä. Niin
suorat kuin epäsuorasti vaikutta
vat geneettiset erot huomioidaan
kaksos- ja molekyyligeneettisten
tutkimusten periytyvyysaste
arviois
sa. Arviot tarkentuvat,
kun voidaan ottaa ulkoisia te
kijöitä huomioon, niin kuin on
tehty tupakointia ja keuhkosyö
pää käsittävässä kaksostutkimuk
sessamme (6).
Olemme tietysti kaikki samaa
mieltä siitä, että tunnetut syö
pien ulkoiset etiologiset tekijät
tulee poistaa, kun se vain suinkin
on mahdollista. Viime vuosi
kymmenten aikana on onnistu
neesti puututtu lukuisiin fyysisen
ja kemiallisen ympäristömme
syöpävaarallisiin aineisiin niin
työpaikoilla kuin muuallakin.
Sen sijaan kansanterveydellises
ti tärkeimpien syövän ulkoisten
etiologisten tekijöiden – tupa
kan, alkoholin, lihavuuden ja riit
tämättömän liikunnan – osalta
yhteiskunnassa ja syöpien ehkäi
syssä törmätään yhä vahvoihin
vastavoimiin.
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