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Monitekijäisten tautien genetiikka
Monitekijäisillä taudeilla tarkoitetaan sellaisia,
paljolti tavallisia tauteja, joiden syntyyn tiedetään sekä perimän että ympäristön vaikuttavan.
Esimerkkejä niistä ovat sydän- ja verisuonitaudit, astma, reumataudit ja monet neurologiset
ja psykiatriset sairaudet. Viime vuosien tekninen
kehitys on mahdollistanut perimän vaihtelun
aiempaa huomattavasti tarkemman mittaamisen, mikä on johtanut jo satojen alttiusgeenien
tunnistamiseen. Samalla on kuitenkin osoittautunut, että emme tunne vieläkään perinnöllisyyden ja geenien toiminnan mekanismeja tarpeeksi

hyvin.

DNA-sekvensointitekniikoiden

kiihtyvä kehitys muuttaa tutkimuksen näköaloja
nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

ja muiden tekijöiden vai
kutuksesta monitekijäisten tautien syntyyn
perustuvat kliinisiin huomioihin sekä perheja kaksostutkimuksiin. Perhetutkimuksin on
mahdollista mitata sairauden kasaantumista
yksittäisiin perheisiin ja laskea suoranaisesti
sukulaisten riskiä sairastua niissä perheissä,
joissa joku on sairastunut. Kaksostutkimuksin
voidaan laskea sairauden konkordanssiluvut
sama- ja erimunaisilla kaksosilla. Mitä suu
rempi konkordanssi on samamunaisilla kakso
silla suhteessa erimunaisiin, sitä suurempi on
perinnöllisyyden osuus. Esimerkiksi tyypin 2
diabeteksessa tai astmassa perinnöllisyyden
osuus on suuri: molemmissa konkordanssi
samamunaisilla kaksosilla on noin 50 % ja
erimunaisilla 5 %. Verenpainetaudissa perin
nöllisyyden osuus on selvästi vähäisempi ja
ympäristön suurempi, sillä samamunaisten
kaksosten konkordanssi on 30 % ja erimunais
ten 10 %.

Tietomme geenien

Ympäristövaikutusten ja periytyvyyden li
säksi puhdas sattuma voi vaikuttaa sairauksien
syntyyn. Tämä on erityisen ilmeistä syövässä.
Tiedämme, että syövän pohjimmaiset tapahtu
mat ovat mutaatioita, joiden perusteella solu
vähitellen alkaa jakautua yhä nopeammin ja
menettää normaalin kasvun hallinnan. Altis
tavat mutaatiot voivat olla periytyviä tai joh
tua ulkoisista tekijöistä, kuten altistumisesta
säteilylle tai mutageenisille aineille, ja olla sat
tumanvaraisia yhtä solua koskevia tapahtumia.
Perimänlaajuiset assosiaatiotutkimukset ovat
kuitenkin osoittaneet myös useiden vanhem
milta perittyjen mutaatioidenkin muokkaavan
alttiutta useille syöville (Petersen ym. 2010).
Sattuman suuri osuus syöpien ja muidenkin
tautien synnyssä vaikeuttaa sekä geneettisten
että ympäristötekijöiden tunnistamista lukuun
ottamatta selkeästi tunnistettuja perhekohtai
sia tautimutaatioita.

Ehdokasgeenitutkimukset
Geenejä voidaan etsiä ns. valistuneen arvauk
sen perusteella, jolloin käytetään hyväksi
ennakkotietoa tiettyjen geenien toiminnas
ta. Esimerkiksi tieto interleukiini 4:n (IL-4)
tärkeästä tehtävästä immuunijärjestelmän ja
erityisesti erityyppisten auttaja-T-solujen eri
laistumisessa johti kysymykseen, voisiko IL‑4geeni olla tärkeä alttiusgeeni astmassa. Kysy
mykseen on saatu vastaus etsimällä geenistä
monimuotoiset (polymorfiset) kohdat eli ne
kohdat, joissa osa yksilöistä eroaa toisistaan
geneettisesti, ja tutkimalla niiden yleisyyttä
potilailla ja verrokeilla. Yleisimmin käytetty
jä geenimerkkejä nimitetään snipeiksi (single
nucleotide polymorphism, SNP, yhden emäk
sen polymorfismi). Suurin osa perimänlaajuis
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Y D I N A S I AT
88 Teknologinen kehitys on muutaman viime vuoden
aikana mullistanut kansantautien geenitutkimuksen.
88 Satoja kansantaudeille altistavia geenejä on jo
tunnistettu.
88 Lukumäärästään huolimatta nämä geenit selittävät vain pienen osan yksilöllisestä tautialttiudesta.
88 Tulevat suuret perimänlaajuiset sekvensointiprojektit tuovat arvokasta lisätietoa harvinaisten
geenimuotojen merkityksestä tautialttiudelle.
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ten menetelmien geenimerkeistä on niitä. Ku
ten assosiaatiotutkimuksissa yleensä tilastolli
sesti huomattavan poikkeavat alleelitaajuudet
tapausten ja verrokkien välillä viittaavat geenin
osuuteen sairauden alttiustekijänä. IL‑4:n suh
teen on osoittautunut, että geenin polymorfis
mi ennustaa huonosti astman syntyä (Laitinen
ym.1997). Jokainen solutasolla tärkeä mole
kyyli ei välttämättä vaikuta sairauksien riskiin.
Valistuneiden arvausten periaatteellise
na ongelmana on se, että tiedämme geenien
toiminnasta yhä vähän – vain noin 50 %:n
toiminta tunnetaan edes alustavasti. Ehdo
kasgeenitutkimuksia on 1990-luvulta alkaen
julkaistu tuhansittain, mutta nykykäsityk
sen mukaan monet ennen perimänlaajui
sia assosiaatiotutkimuksia (Genome-Wide
Association Study, GWAS) julkaistuista tut
kimuksista ovat vääriä positiivisia tuloksia
tai ainakin niiden vaikutus on yliarvioitu yk
sittäisissä tutkimuksissa. Tästä on saatu tie
toa lähinnä viime vuosina genominlaajuisten
assosiaatiotutkimusten myötä, kun on alettu
myös geenitutkimusten yhteydessä asettaa
löydöksille kriteerit, jotka antavat löydöksille
merkityksen koko perimän tasolla. Samalla
eturivin tutkimuksiin sisällytetty vaatimus
löydösten toistamisesta vielä useissa riippu
mattomissa otoksissa jo ensijulkaisuvaihees
sa on lisännyt tulosten luotettavuutta ja sitä
kautta toistettavuutta. Ennen vuotta 2007 jul
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kaistuissa tutkimuksissa on sovellettu sellaisia
rajoja yhteyksien tilastolliselle merkitsevyy
delle, joita ei enää nykyisin pidetä riittävinä
geneettisen yhteyden osoittamiseen. On toki
julkaistu paljon todellisiakin geenilöydöksiä
jo ennen GWAS-aikaa. Moni koko perimän
assosiaatiotutkimusten paikantama johonkin
fenotyyppiin yhdistyvä geeni on jo kauan sit
ten tiedetty merkittäväksi fenotyypin taustalla.
Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi ApoE4geeni ja Alzheimerin tauti (Harold ym. 2008)
tai CETP-geeni ja HDL-kolesteroli (Willer
ym. 2008).

Geneettinen kytkentä
monitekijäisissä taudeissa
Menestys monogeenisten tautien geenien
etsinnässä perheissä tehtävän kytkentätutki
muksen avulla 1990-luvun alkupuolella johti
perheanalyysien soveltamiseen laajalti myös
monitekijäisissä sairauksissa (Peltonen ym.
2006). Koottiin perheitä, joissa tietty sairaus
tai ominaisuus oli kasaantunut, ja etsittiin al
tistavia geenejä. Oli selvää, että usean geenin
yhteisvaikutukset sekä ympäristötekijöiden ja
sattuman monimutkaiset vaikutukset vaikeut
tivat myös kytkentäanalyyseja. Ratkaisuksi
otettiin käyttöön ns. affected only -analyy
si, jonka ideana on etsiä yhteisiä alueita vain
varmoilta potilailta kussakin suvussa. Näin
toimittiin, koska terveet perheenjäsenet voi
vat sairastua myöhemmin ja heidät olisi siten
luokiteltu väärin kytkentäanalyysia ajatellen.
Monitekijäisistä sairauksista julkaistiin kym
menittäin kytkentäanalyyseja, mutta varsinai
sia alttiusgeenejä löydettiin vain muutamia,
esimerkiksi NPSR1 astman alttiusgeeninä
(Laitinen ym. 2004).

Genominlaajuiset
assosiaatiotutkimukset
Geneettisen kytkentäanalyysin vaikeudet
vauhdittivat osaltaan pyrkimyksiä koko geno
min kattavien geneettisten assosiaatioanalyy
sien kehittämiseen. Ratkaisevia askeleita, jotka
lopulta tekivät tämän mahdolliseksi oli kolme:
Hapmap-projektin avulla ihmisperimän hie

norakenteen selvittäminen (The International
HapMap Consortium 2005), mikrosiruteknii
kan kehitys tasolle, joka mahdollisti satojentu
hansien polymorfisten kohtien taloudellisen,
rinnakkaisen ja luotettavan analyysin, sekä
riittävän suurten ja harhattomien väestöaineis
tojen käyttö, jotta tutkimuksiin saatiin riittävä
tilastollinen voima löytää usein yksittäisten
perimän muutosten pienehköt vaikutukset.
Genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset
perustuvat oletukseen, että tavallisten tautien
yleiset alttiusalleelit ovat syntyneet ja levin
neet varhain ihmiskunnan historian kuluessa
ja vaikuttavat sairausriskeihin useissa eri väes
töissä (”common disease−common variant”
hypoteesi). Tämän mukaisesti voidaan yhdis
tää tapaus-verrokkitutkimusaineistoja useista
eri väestöistä ja muodostaa jopa kymmenien
tuhansien potilaiden aineistoja. Tällä tutki
mustavalla on mahdollista mitata hyvinkin
pieniä geneettisten tekijöiden aiheuttamia
riskimuutoksia – monet löydetyt riskivaiku
tukset ovat suuruudeltaan vain 1,1−1,4, eli
tunnistettu riskitekijä lisää sairauden riskiä
vain 10−40 %. Aineistojen suuruuden ansiosta
näinkin pienet riskivaikutukset voidaan mi
tata hyvin luotettavasti, ja geneettisen yhtey
den merkitsevyyden uudeksi kynnysarvoksi
onkin tullut p = 5 x 10-8. P-arvon merkitse
vyyden näin suuri inflaatio johtuu siitä, että
GWAS-analyyseissa tehdään satojatuhansia
tilastollisia testejä, kun verrataan tutkittavaa
tautia jokaiseen sirulla olleeseen snippiin.
Tämä merkitsee käytännössä myös sitä, että
useimmat jopa 10-4:n tai 10-5:n tasolla aiem
min tunnistetut ehdokasgeenit eivät saavuta
genomintasoista merkitsevyyttä ja todennä
köisesti valtaosa niistä on vääriä positiivisia
löydöksiä. Nykyaikaisissa yleisten tautien gee
nitutkimuksissa on siis otoksen oltava iso ja
geenimerkkikartan tiheä: tuhansia näytteitä ja
satojatuhansia geenimerkkejä.
GWAS-tutkimuksissa on löydetty yhteen
sä muutamia tuhansia erittäin merkitsevästi
monitekijäisiin sairauksiin yhdistyviä snippe
jä (kuva http://www.genome.gov/gwastudies).
Nämä eivät välttämättä ole varsinaisia sairauk
sille altistavia mutaatioita vaan sijaitsevat lä
hellä niitä ja toimivat eräänlaisina perimän
= Artikkeliin liittyy Internet-oheisaineistoa

merkkipaaluina. Tällainen löydös johtaa tutki
jat alueelle, josta voidaan sitten etsiä varsinai
nen sairaudelle altistava geenimuutos. Vaikka
GWAS-tulokset ovat yleensä erittäin luotetta
via, ne ovat tuottaneet useita yllätyksiä. Suu
rin osa erittäin merkitsevästi assosioituvista
snippijaksoista sijoittuu geenien ulkopuolelle
tai geenienvälisille alueille, eikä niiden vaiku
tustapaa useimmiten ymmärretä vielä ollen
kaan. Monet geeneihinkin sijoittuvista mer
kitsevistä yhteyksistä ovat olleet yllätyksellisiä
ja osoittaneet sellaistenkin geenien liittyvän
tautien riskin määräytymiseen, joiden osuutta
taudin synnyssä ei ollenkaan ole osattu epäil
lä eikä mekanismia ole helppo päätellä. Hyvä
esimerkki tästä on kromosomin 9 lyhyeen
haaraan (9p21) osunut sydäninfarktille altis
tava alue, jossa ei sijaitse proteiinia koodaavaa
geeniä (Samani ym. 2007, Wellcome Trust
Case Control Consortium 2007). Tämä pe
rimän alue on osoittautunut vahvimmaksi sy
däninfarktiin assosioituvaksi emäsvariantiksi
ja yhteys on varmistettu lähes kaikissa tutki
tuissa väestöissä. Toinen vastaava vahva vielä
selittämätön löydös on FTO-geenin yhteys
painoindeksiin (Frayling ym. 2007). Kum
paakaan perimäaluetta ei olisi alettu tutkia sen
perusteella, mitä näistä ominaisuuksista tiede
tään, ja kumpikin löydös on avannut uusia uria
tautimekanismien selvittämiseen. Mielenkiin
toista on myös se, että vahvimmat yhteydet on
yleensä löydetty alueilla, joita ei aiemmin ollut
tunnistettu geneettisissä kytkentäanalyyseis
sa. Osaltaan tämän selittää tutkimusasetelma:
perhetutkimukset identifioivat parhaiten har
vinaisia, vakavia mutaatioita, kun taas GWAStutkimukset on räätälöity löytämään yleisiä
variantteja.
Ehkä suurin yllätys GWAS-tutkimuksista
on ollut se, että toistaiseksi tunnistetut yhtey
det selittävät yhdessäkin vain murto-osan
odotetusta geneettisestä vaikutuksesta. Esi
merkiksi tästä ilmiöstä käy ihmisen pituus
kasvun säätely. Pituus on helposti ja tarkasti
mitattavissa oleva suure, jonka määrittely ei
ole ongelma – toisin kuin monissa sairauk
sissa, joissa joudutaan miettimään diagnoo
sin kriteereitä. Lisäksi pituuskasvun säätelyn
tiedetään olevan hyvin vahvasti geneettistä:
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arviot geenien osuudesta vaihtelevat välillä
80−90 % ja pituustiedot ovat saatavilla lähes
jokaisesta olemassa olevasta kohortista (Pero
la ym. 2007). Kahdessa suuressa tutkimukses
sa (kummassakin 15 000−16 000 tutkittavaa)
tunnistettiin toisessa kymmenen ja toisessa
20 pituuskasvuun merkitsevästi assosioituvaa
geeniä (Gudbjartsson ym. 2008, Weedon ym.
2008). Ne selittivät pituuskasvun vaihtelusta
kuitenkin alle 10 % tai vain muutaman sen
tin. Huolimatta selkeästä geneettisestä taus
tasta, suurehkosta näyteaineistosta ja helposti
määritettävissä olevasta ilmiasusta suuri osa
geneettisestä vaikutuksesta jäi siis tuntematto
maksi. Viimeisimmät valtavat, yli 100 000 tut
kittavan sisältävät konsortiot, ovat löytäneet
jo lähes 200 pituuteen yhdistyvää varianttia,
mutta tunnistetut geenimerkit selittävät edel
leen vain kymmenisen prosenttia pituuden
kokonaisvaihtelusta. Onkin luultavaa, että
pituutta sääteleviä perimän variantteja on sa
toja ellei tuhansia (Yang ym. 2010). Tämä ja
samankaltaiset tulokset monissa monitekijäi
sissä taudeissa johtivat uuden käsitteen, näky
mättömän periytyvyyden (”dark inheritance”)
syntyyn (Eichler ym. 2010).

Näkymätön periytyvyys

2308

Genominlaajuisten assosiaatiotutkimusten
tulokset ovat yhtäältä osoittautuneet suureksi
menestykseksi heikkojenkin geenivaikutusten
tunnistamisessa, mutta toisaalta paljastaneet,
että tiedoissamme geenien vaikutusmekanis
meista on vielä paljon puutteita. Miten voim
me selittää sellaisen periytyvyyden osuuden,
joka ei näy laajojenkaan aineistojen assosiaa
tiotutkimuksissa?
Useita mahdollisia selitysmalleja on ehdo
tettu. On mahdollista, että useimmat monite
kijäiset ominaisuudet tai sairausalttiudet joh
tuvat monien, jopa satojen hyvin heikosti ris
kiin vaikuttavien geenien tai säätelytekijöiden
yhteisvaikutuksista. Tämänsuuntaisia tuloksia
on saatu esimerkiksi pituuskasvusta ja koleste
rolipitoisuuksista yhdistämällä aiemmin tut
kittuja aineistoja valtaviksi konsortioiksi, jol
loin tilastollinen voima havaita ominaisuuksia
sääteleviä geenejä on kasvanut huomattavasti
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(Gudbjartsson ym. 2008, Weedon ym. 2008,
Aulchenko ym. 2009, Teslovich ym. 2010).
Osa monitekijäisestä periytyvyydestä voi riip
pua väestössä harvinaisten polymorfismien
tai yksittäisten mutaatioiden vaikutuksista.
Tällaiset tekijät eivät näy genominlaajuisissa
assosiaatiotutkimuksissa, koska ne perustuvat
oletukseen tavallisista ja eri väestöjen jaka
mista vaikuttavista alleeleista. Tämän mah
dollisuuden selvittämiseksi on mahdollista
sekvensoida jo tunnistettuja geenejä tai koko
yksilöllinen perimä suurelta joukolta potilaita
ja verrokkeja ja etsiä harvinaisia muutoksia,
jotka yhteensä olisivat potilailla tavallisempia
kuin verrokeilla. Kuitenkin koska mutaatiot
ovat harvinaisia väestössä, tulee niiden tunnis
taminen olemaan erittäin hankalaa (Clayton
2009).
On myös esitetty, että suuremmat kuin
yhden nukleotidin kokoiset rakenteelliset
perimän muutokset, kuten deleetiot, kahden
tumat ja translokaatiot, selittäisivät periyty
misen puutetta. Nykyiset perimänlaajuisissa
assosiaatiotutkimuksissa käytössä olevat gee
nisirutekniikat tunnistavat tällaisia muutoksia
vajavaisesti.
On myös mahdollista että osassa kaksos
tutkimuksista periytyvyyden osuus on yliar
vioitu, vaikka esimerkiksi pituuden osalta on
todettu genominlaajuisen tiedon perusteel
la, että näin ei näyttäisi olevan (Visscher ym.
2006). On myös huomioitava, että tähänasti
set GWAS-tutkimusten analyysit ovat olleet
melko yksinkertaisia ja erilaisten tutkimus
menetelmien ja -aineistojen yhdistäminen ja
innovatiivinen käyttö voi avata vielä lisää nä
kymätöntä periytyvyyttä (Kettunen ym. 2010,
Naukkarinen ym. 2010).

Tulevaisuus
Mahdollisuutemme tutkia ihmisen perimää ja
sen vaikutuksia monitekijäisten ominaisuuk
sien ja sairauksien syntyyn on nyt parempi
kuin koskaan ennen. Erityisesti suurimittakaa
vainen, jopa koko yksilöllisen perimän laajui
nen DNA-sekvensointi on nopeasti yleisty
mässä. Nähtäväksi jää, tuleeko koko perimän
sekvensoinnista tutkimusmielessä sadoilta tai

tuhansilta ihmisiltä standardi monitekijäis
ten tautien perimätutkimuksessa vai auttaako
kohta käsillä oleva tuhansien ihmisten peri
män sekvenssi – mukana yli 100 suomalaista
− meitä valitsemaan varianteista ydinjoukon,
joka ajaisi saman asian (1000 genomia -pro
jekti www.1000genomes.org). Koko perimän
sekvensointi on kuitenkin jo tätä päivää.

Miksi etsiä geenejä?
Kun useimmat alttiusgeenit näyttävät olevan
riskivaikutuksiltaan hyvin heikkoja, voidaan
kysyä, miksi niitä kannattaa edes yrittää tun
nistaa. Yksittäisten geenien riskivaikutukset
ovat liian pieniä käytettäväksi seulontatestei
hin, joissa pyrittäisiin löytämään olennaisessa
tautivaarassa olevia henkilöitä, joihin taudin
ehkäisykeinoja voitaisiin kohdistaa. Sen si
jaan on vielä epäselvää, olisiko kymmenien
alttiusgeenien ja niiden satojen erilaisten riski
muotojen tunnistamisesta hyötyä diagnostii
kan kannalta. Tässä suhteessa tutkimme mm.
parhaillaan, miten kymmenien eturauhassyö
vän alttiusgeenien määrittäminen yhdessä
PSA-määrityksen kanssa tarkentaisi riskijou
kon rajaamista ja diagnostiikan osuvuutta, tai
kuinka toimisi tunnistettujen sydäntautiriskiä
muokkaavien geenien tutkimus yhdessä tavan
omaisten riskitekijöiden kuten verenpaineen
ja kokonaiskolesteroliarvon kanssa (Ripatti
ym. 2010).
Jo nyt satojen uusien alttiusgeenien tun
nistaminen muovaa tutkimuksen kenttää. On
erittäin mielenkiintoista selvittää, mitä yhteyt
tä eri alttiusgeeneillä on keskenään ja mitkä
yhteiset mekanismit saattaisivat olla välittäji
nä tautien syntytapahtumissa. Geenien tun

nistaminen on siten voimistanut kiinnostusta
sairauksien fysiologiaa kohtaan. Muuttamal
la koemalleissa geenien toimintaa niitä vai
mentaen tai stimuloiden ja mittaamalla koko
genomin laajuisia seurauksia voidaan saada
käsitys perimän säätelyverkoista. Vastaavas
ti voidaan järjestelmällisesti etsiä uusia, vielä
tunnistamattomia proteiinien välisiä vuorovai
kutuksia.
Yhä tarkentuva kuva solunsisäisistä ja elin
kohtaisista säätelymekanismeista parantaa
mahdollisuuksia löytää uusia vaikutuskohteita
uusille lääkeaineille. Samalla mahdollisuutem
me ennustaa mahdollisia haittavaikutuksia jo
etukäteen saattavat parantua ja lääkekehityk
sen tarkkuus kasvaa. Geenitutkimuksen tu
lokset vaikuttavat epäilemättä tulevaisuuden
lääketieteeseen monitekijäisissä taudeissa,
mutta pikavoittoja ei tule odottaa. Seuraavien
30 vuoden kehitys tuo mukanaan todennäköi
sesti paljon suuremman muutoksen kuin 30
viime vuotta on tuonut. ■
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Summary
Genetics of multifactorial diseases
Multifactorial diseases refer to diseases having a genesis known to be influenced both by the
genome and the environment. Examples include cardiovascular diseases, asthma, autoimmune
diseases and various neurological and psychiatric diseases. Technical development has made
possible a considerably more accurate measurement of genetic variation, having already led to the
identification of hundreds of predisposing genes. We do not, however, still understand enough
about the mechanisms of action of genes. The increasing progress in DNA sequencing techniques is
currently changing the prospects of research more quickly than ever before.
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