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Monen periytyvän taudin diagnostiik-
ka on aiemmin perustunut oireisiin 
ja elimistön senhetkistä tilanne�a 

kuvaaviin laboratoriotutkimuksiin. Sitä mukaa 
kun tautien genee�inen syy on selvinnyt ja gee-
nivarian�ien tutkiminen tullut edullisemmak-
si, joidenkin tautien diagnostiikka on alkanut 
paino�ua geenitutkimuksiin. Esimerkiksi lak-
toosi-intoleranssin selvi�elyssä geenitutkimus 
on lähes kokonaan korvannut vanhan laktoosi-
rasituskokeen.

Genomitutkimuksen tekniikoiden kehi�y-
minen on lyhyessä ajassa johtanut tilanteeseen, 
jossa tuotetun tietomäärän käsi�ely ja tulkinta 
käytännössä on vaativaa (1,2). Genominlaa-
juisten potilastulosten tuo�aminen kliinistä 
päätöksentekoa tukemaan on nykyisin sekä 
tutkimusten nopeuden e�ä kustannusten puo-
lesta mahdollista, kuten esimerkiksi sydän- ja 
verisuonitautien osalta on osoite�u (3,4). Laa-
jojen tulosaineistojen yhtenä haasteena kuiten-
kin on, e�ä vain pieni osa genomista pystytään 
toistaiseksi lii�ämään tie�yihin sairauksiin tai 
sai rauk sien riskitekijöihin. 

Genomin määrityksen halpeneminen pa-
rantaa genomitutkimusten kustannusvaiku�a-
vuu�a ja tuo tiedon terveydenhuollon ulo�u-
ville (5). Samalla genominlaajuisten analyysien 
määrän lisääntyminen tuo�aa jatkuvasti uu�a 
tutkimustietoa kirjallisuuteen. Kliinisesti re-
levantin tiedon tuominen terveydenhuoltoon 
edelly�ää tietoteknisiä ratkaisuja, jotka tarjo-
avat oikean genomitiedon oikeaan aikaan ter-
vey denhuollon amma�ilaisille ja kansalaisille.

Ulkomaiset yritykset tarjoavat nykyään yk-
si�äisiä geenitutkimuksia ja laajempia genomi-
tutkimuksia helposti kulu�ajien saataville. Kui-
tenkin varsinkin kulu�ajan, mu�a myös lääkärin 
tai muun terveydenhuollon henkilökunnankin 
ymmärrys löydöksen syysuhteesta, esimerkiksi 
sairauden poissulkemisesta tai varmistamisesta, 
voi olla puu�eellista (6�9). Siten riski tulosten 
puu�eellisesta ymmärtämisestä ilman rii�ävää 
tulkinta-apua on merki�ävä.

Lähitulevaisuudessa biopankeista tulee mer-
ki�ävä genomitiedon lähde. Biopankkidatan 
sisältämät laboratoriotulokset yhdessä tutkit-
tavien potilaiden taustatiedon kanssa mahdol-
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listavat yhteyksien löytämisen genomitiedon ja 
sairauksien, sairastumisriskien sekä terveyteen 
lii�yvien taipumusten välillä (10). Geeneihin 
lii�yvien tutkimusten osalta ee�iset näkökoh-
dat, potilaan ja yksilön oikeudet suhteessa esi-
merkiksi lähisukulaisiin, tietosuoja sekä tutki-

musetiikka ovat digitaalisten prosessien lisäksi 
keskeisiä (11). Lääkärikunnan on siis valmis-
taudu�ava arkipäivän työssään kohtaamaan 
genomitietoa eri yhteyksissä. Tämä edelly�ää 
toimivia tiedonsiirtoratkaisuja ja päätöksente-
koa helpo�avia digitaalisia apukeinoja (12,13).
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KUVA 1. Genomitiedon käytön terveydenhuollossa mahdollistavat järjestelmät kaavamaisesti. A) Tavanomai-
nen järjestely, jossa lääkäri tilaa laboratoriotutkimuksen potilaan antamien esitietojen ja kliinisten löydösten 
pohjalta sekä tekee hoitoratkaisun laboratoriotuloksen huomioiden. B) Sydän- ja verisuonitautien genomi-
tiedosta ja esitiedoista lasketun riskin hyödyntämiseksi kliinisessä työssä käytetty järjestely (17). C) Farmako-
geneettisen paneelin käyttöön liittyvä järjestely Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n ja Abomics Oy:n yhdessä 
tuottamassa, kliinisessä käytössä olevassa palvelussa.
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Genomitieto arkipäivään

Käytännön lääkärin arkeen soveltuakseen ge-
nomi tieto on jaloste�ava kliinisesti käy�ö-
kelpoiseen muotoon, mu�a samalla on tie-
doste�ava nykyisin käyte�ävissä olevan infor-
maation nopea vanheneminen. Tiedon on 
olta va oikea-aikaisesti käyte�ävissä, ja siten 
on tarpeen tarjota genomista saatua tietoa lää-
kärille automaa�isesti esimerkiksi lääkitystä 
suunnitel taessa. Lisäksi varsinkin erikoissai-
raanhoidossa harvinaisenkin sairauden epäilyn 
herätessä lääkärin tulee saada helposti käsiinsä 
tieto siitä, voiko potilaan jo olemassa olevaa 
genomitietoa hyödyntää (12). Tämäntyyppi-
nen genomitiedon hyödyntäminen vaatii uusia 
rakenteita niin potilaskohtaisen laajan tiedon 
säilytysratkaisuihin kuin järjestelyihin, joilla 
lääkäri voi pyytää käy�öönsä tarvitsemansa 
potilaan geenitiedon.

Genomitiedon saa�aminen lääkärin arkipäi-
vään on kiivaan perus- ja kliinisen tutkimuksen 
lisäksi monitahoisten tietoteknisten prosessien 
takana (14). Hyödynne�ävissä ole van genomi-
tiedon tuo�amiseen vaadi�avat rakenteet, niin 
analytiikan tuo�aminen, laajan tietoaineiston 
säily�äminen ja louhiminen sekä tulkintamal-
lien ja päivitysratkaisujen luominenkin, ovat 
merki�äviä informaatioteknologisia haastei-
ta. Näiden lisäksi genomitiedon tuominen 
terveydenhuollon arkeen edelly�ää tervey-
denhuollon erityispiirteet ja potilastietojärjes-
telmät huomioivia tiedonsiirtoratkaisuja (15). 
Lisä haasteena on kulu�ajien huomioiminen 
prosessissa, koska kulu�ajalla on yleensä oi-
keus päästä käsiksi omiin terveystietoihinsa, 
myös genomitietoonsa (16). Laajan tieto-
aineiston tuo�aminen ja yhdistäminen labo-
ratoriotietojärjestelmien muihin tietoihin sekä 
tiedonsiirto erilaisten potilastieto- ja päätök-
senteon tukijärjestelmien, genomitutkimuksia 
tarjoavien yksiköiden ja kansallisten arkistojen 
välillä on kuitenkin toteute�avissa. Edellä mai-
ni�uihin kysymyksiin on luotavissa ratkaisuja 
yhteistyössä useiden tahojen kesken, kuten 
kuvaamamme päätöksenteon tukijärjestelmän 
avustama GeneRISK-projekti sekä farmako-
genetiikkaan lii�yvä geenitaltiopalvelu osoi�a-
vat (17,18).

Esimerkkejä geeni- ja genomitiedon 
käytöstä

Yksi�äisen geenin mutaation tai polymor�s-
min tutkiminen on hyödyllistä lähinnä yhden 
geenin toimintamuutokseen perustuvien pe-
rinnöllisten sairauksien osalta. Genomitietoa 
voidaan sen sijaan hyödyntää yhdistämällä 
yksi�äisten sairaudelle altistavien geeniva-
rian�ien tietoja toisiinsa, mikä mahdollistaa 
monigeenisten sairauksien riskikertoimien 
luomisen (3). Suomessa on käynnissä tutki-
mushanke GeneRISK, jossa henkilön sydän- ja 
verisuoni tautiriskin määri�ämiseksi yhdiste-
tään noin 50 000 geeni variantin tieto kliiniseen 
tutkimukseen ja peruslaboratoriotutkimuksiin 
(KUVAT 1 ja 2 A) (17,19, WidØn ja Ripa�i tässä 
numerossa). 

Farmakogenetiikkaan lii�yvissä geenitesteis-
sä tutkitaan geeneihin pohjautuvia lääkkeiden 
aineenvaihduntaan lii�yviä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia. Esimerkiksi CYP-entsyymit 
ovat keskeisessä asemassa monien lääkkeiden 
aineenvaihdunnassa. Koska näiden taustalla 
olevat geenit ja niiden yleisimmät variantit on 
varsin hyvin tutki�u, on olemassa jo melko 
tarkkaa tietoa siitä, mihin varian�eihin lii�yy 
nopeutunut tai hidastunut aineenvaihdun-
ta. Yksi�äisten lääkärin pyyde�ävissä olevien 
farmakogenee�isten testien lisäksi Suomes-
sa on käytössä palvelu, jossa useiden geenien 
farmakogenee�inen tieto välitetään terve-
ydenhuollon tietojärjestelmän lisäksi myös 
erillisen geenitaltion kau�a potilaalle tai ku-
lu�ajalle  (Pt-Farma-D-testi). Lääkäri saa tulok-
set ja lisäksi kulu�aja pystyy palvelun avulla 
katso maan, minkä lääkkeiden käytön osalta 
 hänen genomitietonsa tulee o�aa huomioon 
(KUVA 2 B). Farmakogenetiikkaa kuvataan tar-
kemmin teemanumeron toisessa artikkelissa 
(Porkka ym. tässä numerossa).

Genomitieto kliiniseen työhön

Tiedon määrä ja luote�avuus. Tavallisimmat 
menetelmät laajan genomitiedon tuo�ami-
seksi ovat sirupohjainen jopa kymmenien- tai 
satojentuhansien yksi�äisten varian�ien tut-
kiminen kerralla ja uuden sukupolven sekven-
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KUVA 2. Genomitiedon käytännön hyödyntämiseen liittyvien sovellusten näkyminen käyttäjälle. A) Päätöksen-
teon tuen näkymä lääkärille. Kyseisessä tapauksessa järjestelmä on havainnut potilaan klopido greelilääkityksen 
ja lisäksi CYP-2C19-entsyymin 2/2-homotsygotian, minkä vuoksi klopidogreeli on tehoton. B) Farmakogenetiik-
kapaneelin kansalaiselle tarkoitetun sovelluksen näkymä matkapuhelimessa siten, että yksilöllinen farmakoge-
neettinen tieto näkyy lääkekohtaisesti. C) Carean E�ca-potilastietojärjestelmän päätöksenteon tuen näkymä 
 siten, että GeneRISK-hankkeessa käytetty KardioKompassi-sovellus on lääkärin nähtävillä.
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