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8.1 Yhteiset perusraportit 

8.1.001 Verenkiertoelinsairaudet Suomessa 

(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kuvata kansanterveydellisesti merkittävimpien verenkiertoelin-
sairauksien, niiden vaaratekijäin ja niistä koituvan toiminnan rajoitusten esiintyminen 
väestössä. 
Aineisto: Terveys 2000 30+ aineisto, mahdollisesti täydentäen nuorilla 
Tekijät: Koko SVT+D suunnitteluryhmä 
Aikataulu: 2003-4 
Julkaisumuoto: Laajahko monografia, mahdollisesti myös www-muodossa. Osia 
julkistetaan myös artikkeleina. 
Kieli: Ensisijaisesti suomi, vähintään yhteenveto ja erilliset artikkelit englanniksi 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä, mutta osia ulkopuolisten avulla 
Yhteistyö: Ainakin elintapojen osalta terveyskäyttäytymisryhmän kanssa 
1. Sisältö: Tämä suunnitteluryhmän pääaihealueeseen keskittyvä pääraportti 
tulee käsittämään tiiviissä muodossa mutta kattavasti kaikki perustutkimuksesta saatavat 
verenkiertoelinsairauksia ja niiden keskeisimpien vaaratekijäin esiintymistä kuvaavat 
tiedot. Raporttiin sisällytetään myös täydentävässä tutkimuksessa saadut tiedot 
kaulavaltimon seinämän ultraäänitutkimuksen tuloksista ja hyytymistekijöistä, mutta 
aikataulullisesti nämä tulokset saatettaneen ainakin osittain joutua raportoimaan 
erillisjulkaisuina. Tarvittaessa raporttia täydennetään nuorten tiedoilla. 
Pääraportti tulee keskittymään vain Terveys 2000-projektista saatuihin tuloksiin, mutta 
siinä luodaan kuvaa myös sairauksien esiintyvyyden muutoksiin Mini-Suomi-tutkimukseen 
nähden. Varsinaisiin tulevan sairastumiskehityksen ennakointiin keskitytään erillisissä 
julkaisuissa ja mahdollisessa koko projektin loppuraportissa. 
Julkaistu: 
Kattainen A, Salomaa V,  Jula A, Kesäniemi YA, Kukkonen-Harjula K, Kähönen M, 
Majahalme S, Moilanen L, Nieminen MS, Aromaaa A, Reunanen A. Gender differences in 
the treatment and secondary prevention of CHD at population level. Scandinavian 
Cardiovascular Journal (in press)2005;39:327–33. 

8.1.002 Diabetes Suomessa 

(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kuvata diabeteksen ja huonontuneen sokerinsiedon ja niiden 
vaaratekijäin esiintyminen aikuisilla suomalaisilla 
Aineisto: T2000 30+ täydennettynä nuorten aineistolla. 
Tekijät: SVT+D suunnitteluryhmä 
Aikataulu: 2003-2004 
Julkaisumuoto: Monografia, yhteenveto yhtenä tai useampana artikkelina. 
Kieli: Monografian osalta suomi, artikkelit englanniksi. 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä. 
Yhteistyö: Vaaratekijäin osalta ainakin terveyskäyttäytymisryhmän kanssa 
Sisältö: Diabeteksen ja sen keskeisimpien vaaratekijäin esiintyvyyttä kuvataan pääosin 
perustutkimuksesta saatavien tulosten mukaisesti. Kuvaukseen sisällytetään myös 
täydentävän tutkimuksen glukoosirasituskokeen tulokset. Tiedossa olevan diabeteksen 
osalta käytetään myös nuorten aineiston tietoja. 
Julkaistu: 



Reunanen A. Suomalaisten diabetes: Harvinaisuudesta kansansairaudeksi. Diabetes ja 
lääkäri 2004;No 6:6–11. 

8.2 Muut tieteelliset julkaisut 

8.2.1 Vaaratekijät 

8.2.1.001 Elintavat, kohonnut verenpaine ja perintötekijät valtimotaudin 
vaaratekijöinä suomalaisilla 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Raportissa kuvataan verenpaineen ja sen kehittymiseen altistavien 
tekijöiden yleisyys tutkitussa väestössä. 
Aineisto: T2000 30+ 
Tekijät: Antti Jula ym. 
Aikataulu: 2003-2004 
Julkaisumuoto: Useita erillisiä artikkeleita 
Kieli: Pääosin englanti 
Voimavarat: Etupäässä virkatyönä 
Julkaistu: 
Kattainen A, Salomaa V, Jula A, Kesäniemi YA, Kukkonen-Harjula K, Kähönen M, 
Majahalme S, Moilanen L, Nieminen MS, Aromaa A, Reunanen A. Gender differences in 
the treatment and secondary prevention of CHD at population level. Scandinavian  
Cardiovascular Journal.2005; 39:327-33 (in press). 

8.2.1.002 Kotona mitattu verenpaine valtimotaudin vaaratekijänä 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kotona mitattujen verenpainetulosten peruskuvaus. 
Aineisto: Kotimittarin saaneet 45-74-vuotiaat, jotka raportoineet mittaustulokset. 
Tekijät: Antti Jula, Silja Majahalme ym. 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Etupäässä virkatyönä 
Sisältö: Raportin ensisijainen tavoite on kuvata verenpaineen kotimittausten ja 
terveystarkastuksessa mitatun verenpaineen yhteyksiä toisiinsa ja muihin taustatekijöihin. 
Myöhemmässä vaiheessa raportointi tulee keskittymään ennustetuloksiin. 
Julkaistu: 
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Reunanen A. Prevalence of determinants of isolated 
clinic hypertension in the finnish population: the Finn-HOME study. J Hypertens. 2006 
Mar;24(3):463-70. 
 
Niiranen T, Jula A, Kantola I, Moilanen L, Kähönen M, Kesäniemi YA, Nieminen MS, 
Reunanen A. Home-measured blood pressure is more strongly associated with 
atherosclerosis than clinic blood pressure: the Finn-HOME Study. J Hypertens. 2007 
Jun;25(6):1225-31. 

8.2.1.003 Kotona mitatun verenpaineen viitearvot (T2000) 
(15.4.2003) 
 



Tarkoitus/tavoitteet: Kotiverenpainemittaustulosten viitearvojen määrittäminen. 
Aineisto: Kotimittarin saaneet ja mittaustulokset raportoineet 45-74-vuotiaat. 
Tekijät: Antti Jula, Antti Reunanen,   
Aikataulu: 2003-2004 (poikkileikkausasetelma) 
Kieli: Suomi (1) ja englanti (1) 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä. 
Sisältö: Hyvin toteutettu verenpaineen kotimittaus on terveydenhuollossa toteutettuja 
mittauksia luotettavampi ja vuorokausirekisteröinnin veroinen verenpaineen 
mittausmenetelmä. Kansalliset otimittauksiin perustuvat viitearvot kuitenkin puuttuvat. 
Tutkimuksen tarkoituksena/tavoitteena on määrittää tavanomaisiin mittauksiin 
rinnastettavat kotimittauksien viitearvot (poikkileikkausasetelma) ja ennusteeseen 
perustuvat viitearvot (seuranta-asetelma, 5-10 v; sairaus- ja kuolinrekisterit). 
Julkaistu: 
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Reunanen A. Comparison of agreement between clinic 
and home-measured blood pressure in the Finnish population: the Finn-HOME Study. J 
Hypertens. 2006 Aug;24(8):1549-55. PMID: 16877957 

8.2.1.004 Kohonneen verenpaineen esiintyvyys ja hoitoisuus eri mittausmenetelmin 
arvioituna 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Nykyisiä Käypä hoito-suosituksia vastaavien kriteerein määritellyn 
verenpaineen ja sen hoitoisuuden esiintyvyyden kuvaus 
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99v; kotimittausosio 45-74 v) 
Tekijät: Antti Jula, Antti Reunanen, Simo Ahotupa, Juhani Mäki 
Aikataulu: 2003-2004 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli  
Kieli: Suomi (1) ja englanti (1-2) 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä. 
Sisältö: Verenpaineen kertamittauksiin perustuvien tutkimusten mukaan noin puolet 
henkilöistä, joiden verenpaine on kohtalaisesti kohonnut (>160/100 mmHg) ovat hoidossa 
ja hoidetuista noin 20 % hoitotavoitteessa (<140/90 mmHg). Kertamittaukset yliarvioivat 
hoidon tarvetta ja aliarvioivat hoitoisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena/tavoitteena on 
arvioida ja vertailla kohonneen verenpaineen esiintyvyyttä ja hoitoisuutta kertamittauksiin 
(2 hoitajan tekemää mittausta) ja toistettuihin kotimittauksiin (28 tutkittavan itse tekemää 
mittausta) perustuen. 
Julkaistu:  
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Reunanen A. Prevalence and determinants of isolated 
clinic hypertension in the Finnish population: the Finn-HOME study. J Hypertens. 2006 
Mar;24(3):463-70. 

8.2.1.005 Kohonneen verenpaineen lääkehoidon rationaalisuus diabetesta ja 
metabolista oireyhtymää sairastavilla 
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida I ja II tyypin diabeetikoiden ja 
metabolista oireyhtymää sairastavien potilaiden kohonneen verenpaineen lääkehoidon 
rationaalisuutta nykyisten Käypä hoito-suositusten valossa.  



Aineisto: Terveys 2000 (30+) Kelan ylläpitämällä reseptitiedostolla täydennettynä sekä 
reseptitiedostosta ja erityiskorvattaviin diabeteksen ja kohonneen verenpaineen lääkkeisiin 
oikeutettujen rekistereistä muodostettu erillinen tiedosto. 
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: artikkeli (1-2) 
Kieli: englanti 
Julkaistu: 
Ahola TL, Jula AM, Kantola IM, Mäki J, Klaukka T, Reunanen A.  Positive change in the 
utilization of antihypertensive and lipid-lowering drugs among adult diabetics in Finland. 
Results from large national database between 2000 and 2006. J Hypertens. 2009 Oct 14. 
(Epub ahead of print) 

8.2.1.006 Valkotakkihypertension esiintyvyys, yhteys perimä- ja ympäristötekijöihin, 
muihin sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin ja ennusteeseen 
(3.12.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida kotimittauksiin perustuen valkotakkihypertension 
esiintyvyyttä, yhteyksiä elintapoihin ja muihin sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin 
(poikkileikkausasetelma) ja seuranta-asetelmassa (rekisterit/potilaskysely?) sen merkitystä 
verenpaineen kohoamisen ja sydän- ja verisuonitautitapahtumien ennustajana. 
Aineisto: Kotimittarin saaneet ja mittaustulokset raportoineet 45-74-vuotiaat 
Tekijät: Antti Jula, Antti Reunanen,  
Aikataulu: 2004-2005 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli  
Kieli: Suomi (1) ja englanti (1-2) 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu: 
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Reunanen A. Prevalence and determinants of isolated 
clinic hypertension in the Finnish population: the Finn-HOME study. J Hypertens. 2006 
Mar;24(3):463-70. PMID: 16467649 

8.2.1.007 Vasemman kammion hypertrofian esiintyvyys, yhteys perimä- ja 
ympäristötekijöihin ja verenpaineeseen 
(3.12.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida leposydänfilmillä todetun vasemman kammion hypertrofian 
esiintyvyyttä, taustasyitä (poikkileikkausasetelma) ja ennusteellista merkitystä (seuranta-
asetelma). 
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99v) 
Tekijät: Antti Jula, Silja Majahalme, Markku Nieminen, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2004-2005 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli  
Kieli: Suomi (1) ja englanti (1-2) 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu: 
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, KarankoH, Reunanen A. Home-measured blood 
pressure is more strongly associated with electrocardiographic left ventricular hypertrophy 
than is clinic blood pressure: the Finn-HOME study. J Hum Hypertens. 2007 
Oct;21(10):788-94.  



8.2.1.007_1 Vasemman kammion hypertrofian esiintyvyys, yhteys perimä- ja 
ympäristötekijöihin ja verenpaineeseen 
(3.12.2003, päivitys 28.8.2013) 
 
Taustaa: Sydänfilmin (EKG) ja sydämen kaikututkimuksen (UKG) perusteella arvioitu 
vasemman kammion hypertrofia (LVH) ennustaa sydän- ja verisuonitautitapahtumia (1). 
EKG:n kyky tunnistaa LVH:ta on UKG:ta huonompi (1). EKG-LVH on yleensä määritelty 
dikotomisesti (1). EKG:n Cornell -amplitudit ja -tulo tunnistavat jatkuvina muuttujina ja 
yhdessä painonindeksin ja verenpainetason kanssa anatomista LVH:ta dikotomisia 
muuttujia paremmin (2). Jatkuvamuuttujaisen EKG-LVH -estimaatin lisäarvoa sydän- ja 
verisuonitautiriskin arvioinnissa Finriskilaskurin, Scoren, tai Framighamin riskipisteiden 
rinnalla ei tunneta. 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida leposydänfilmillä todetun vasemman kammion hypertrofian 
esiintyvyyttä, taustasyitä ja ennusteellista merkitystä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on 
tutkia 
1.EKG:hen, painoindeksiin ja systoliseen verenpaineeseen perustuvan LVH-laskurin (Varis 
ym. 2013) merkitystä sydän- ja verisuonitautiriskin arvioinnissa klassisiin EKG-LVH-
mittareihin verrattuna (T2000 seuranta-asetelma) 
2.Voidaanko EKG:hen, painoindeksiin ja systoliseen verenpaineeseen perustuvan LVH-
estimaatin avulla parantaa klassisten valtimotaudin riskimittareiden (SCORE, 
Finriskilaskuri, Framingham) kykyä ennustaa valtimotautitapahtumia (T2000 ja Mini-Suomi 
aineistot, seuranta-asetelma) 
3.EKG-LVH:n määrittäjiä (T2000 poikkileikkausasetelma)  ja ennustajia (T2011 seuranta-
asetelma) 
4.LVH:ta kuvaavien EKG-löydösten pysyvyyttä ja muutosten määrittäjiä (T2000 – T2011 
vertailu)Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011 ja Mini-Suomi (kohta 2) aineistot  
Tekijät: Juha Varis, Teemu Niiranen, Markku Nieminen, Mika Kähönen, Veikko Salomaa 
ja Antti Jula ja kohdassa 2 edellä mainittujen lisäksi Heikki Huikuri työryhmineen, Paul 
Knekt, Markku Heliövaara ja Harri Rissanen. 
Aikataulu: 2013-2015  
Julkaisumuoto: Artikkeleita  
Kieli: Suomi ja englanti  
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Kirjallisuus:  
1.Schillaci G, Battista F, Pucci G. A review of the role of electrocardiography in the 
diagnosis of left ventricular hypertrophy in hypertension. J Electrocardiology 2012 
2.Varis JP, Puukka PJ, Karanko HM, Jula AM. Risk assessment of echocardiographic left 
ventricular hypertrophy with electrocardiography, body mass index and blood pressure. 
Blood pressure 2013. 

 

8.2.1.008 Aleksitymia kohonneen verenpaineen ja sydän- ja verisuonisairauksien 
indikaattorina  ja ennustajana 
(15.4.2003, päivitys 1.6.2007 ja 3.11.2010) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena/tavoitteena on tutkia aleksitymian 
yhteyksiä sydän ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin ja ilmenemismuotoihin (poikki-
leikkausasetelma) ja arvioida sen merkitystä sydän- ja verisuonitautitapahtumien ja -
kuolemien vaaratekijänä (seuranta-asetelma).  



Osatutkimukset:  
a) Aleksitymian yhteyksiä hypertensioon ja vasemman kammion hypertrofiaan 
b) Aleksitymian yhteyksiä tyypin 2 diabetekseen  
c) Aleksitymian yhteyksiä metaboliseen oireyhtymään  
d) Aleksitymian yhteyksiä elintapoihin  
e) Aleksitymian yhteyksiä ateroskleroosiin  
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99v) osatöissä a-d, ja SVT+D aineisto (45-74v) 
osatyössä e  
Tekijät: Aino Mattila, Antti Jula, Eeva Voutilainen, Pauli Puukka, Erkki Kronholm, Simo 
Saarijärvi, Jouko Salminen, Matti Joukamaa,  
Aikataulu: 2007-2009 (poikkileikkausasetelma)  
Julkaisumuoto: Artikkelit, osajulkaisuihin perustuva väitöskirja  
Kieli: Englanti (1-2)  
Voimavarat: Pääosin virkatyönä.  
Sisältö: Noin 50-60 % hypertensiivisistä miehistä ja naisista on aleksityymisiä 
(kykenemättömiä tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan), kun aleksitymian 
esiintyvyys väestössä on n. 10 %. Tupakoitsijoilla ja henkilöillä, joiden seerumin kolesteroli 
on koholla, aleksitymiaa ei näyttäisi esiintyvän muuta väestöä enempää. Aleksitymian 
yhteyksiä tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, ateroskleroosiin ja sydän- ja 
verisuonisairauksien yhteyksiä ennusteeseen, sekä mahdollisia yhteyksiä selittäviä 
tekijöitä (elintavat) ei tunneta. Tutkimuksessa tullaan selvittämään miten T2000:ssa 
sovelletuin kriteerein määritetty aleksitymia assosioituu verenkiertoelinsairauksiin ja niiden 
vaaratekijöihin. 
 
Päivitetty suunnitelma hyväksytty 25.11.2015: 
8.2.1.008 Aleksitymia kohonneen verenpaineen ja sydän- ja verisuonisairauksien 
indikaattorina ja ennustajana 
(15.4.2003, päivitys 1.6.2007, 3.11.2010 ja 25.11.2015) 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena/tavoitteena on tutkia aleksitymian 
yhteyksiä sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin ja ilmenemismuotoihin 
(poikkileikkausasetelma ja seuranta-asetelma) ja arvioida sen merkitystä sydän- ja 
verisuonitautitapahtumien ja -kuolemien vaaratekijänä (seuranta-asetelma). 
Osatutkimukset: 
a) Aleksitymian yhteydet hypertensioon ja vasemman kammion hypertrofiaan 
b) Aleksitymian yhteydet tyypin 2 diabetekseen 
c) Aleksitymian yhteydet metaboliseen oireyhtymään 
d) Aleksitymian yhteydet elintapoihin 
e) Aleksitymian yhteydet ateroskleroosiin 
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99v) ja kohortin seurantatutkimus (Terveys 2011) 
osatöissä a-d, ja SVT+D aineisto (45-74v) 
osatyössä e 
Tekijät: Aino Mattila, Antti Jula, Pauli Puukka, Erkki Kronholm, Simo 
Saarijärvi, Jouko Salminen, Matti Joukamaa, Max Karukivi, Olli Raitakari, Noora Kanerva, 
Satu Männistö. TAR: lisätään mukaan ryhmään Katri Sääksjärvi. 
Aikataulu: 2015-2017  
Julkaisumuoto: Artikkelit, osajulkaisuihin perustuva väitöskirja (?) 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Virkatyönä ja ulkopuolisella tutkijarahoituksella  
Sisältö: Noin 50-60 % hypertensiivisistä miehistä ja naisista on aleksityymisiä 
(kykenemättömiä tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan), kun aleksitymian 



esiintyvyys väestössä on n. 10 %. Tutkimuksessa tullaan selvittämään miten T2000:ssa 
sovelletuin kriteerein määritetty aleksitymia assosioituu verenkiertoelinsairauksiin ja niiden 
vaaratekijöihin. Aleksitymian yhteys tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, 
ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin on viime vuosina julkaistuissa 
tutkimuksissa vahvistunut, mutta yhteyttä selittävät tekijät tunnetaan edelleen 
puutteellisesti. On todennäköistä, että ravintotottumukset selittävät tästä osan, mutta 
tutkittua tietoa asiasta ei ole. Osana osatyötä d on tarkoitus selvittää frekvenssityyppisen 
ruoankäyttökyselyn (FFQ) avulla arvioidun ruoan käytön ja ravinnonsaannin yhteyttä 
aleksitymiaan. 
 

8.2.1.009 Hyperkolesterolemian hoidon tarpeet 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida hyperkolesterolemian hoidon tarpeita (hoidettavien 
lukumääriä) ja strategioita (lääkehoito/elintavat) hyperkolesteroleemisilla henkilöillä 
diabeetikot ja valtimotautia sairastavat erikseen huomioiden. 
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99 v)  
Tekijät: SVT+D -ryhmä  
Aikataulu: 2004-2005 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Kieli: Suomi (1-2) 
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella. 

Reproduktiohistoria ja sydän- ja verisuonitaudit (ks. kohta 4.2.001) 

8.2.1.011 The association between immune response to oxidation specific epitopes, 
oral pathogens and atherosclerosis 
(13.2.2003/päiv. 21.1.2010, päiv. 26.1.2011) 
 
Original Project: 8.2.1.011 Hapettuneiden lipidi-epitooppien aiheuttaman immuunivasteen 
sekä hapettuneen LDL:n ja kaulavaltimoiden ateroskleroosin välinen yhteys (T2_018)  
New Project Identification: The association between immune response to oxidation 
specific epitopes, oral pathogens and atherosclerosis.  
Background: Atherosclerotic cardiovascular diseases remain the leading cause of death 
and disability in Western societies resulting in a vast consumption of health care 
resources. It is a chronic inflammatory disease, and experimental studies have clearly 
demonstrated that modulation of immune mechanisms can profoundly impact 
atherogenesis. Periodontal infection has been suggested to be a risk factor for 
development of atherosclerosis independent of its classical risk factors such as 
hypercholesterolemia, hypertension and smoking [reviewed in Scannapieco et al 2003]. 
We have previously demonstrated that humoral immune response to oxidation specific 
epitopes, one of the fundamental epitopes in atherogenesis, cross reacts with epitopes 
present of certain pathogens such as Streptococcus pneumonie [Binder et al 2003]. 
Furthermore, our preliminary unpublished data has clearly demonstrated that newly cloned 
mouse monoclonal antibodies to oxidized epitopes cross react with epitopes present in 
oral pathogens. We have also demonstrated that in humans the immune response to 
oxidation specific epitopes are associated with the extent of atherosclerosis measured as 
intima-media thickness of carotid artery and the parameters of glucose metabolism 
[Karvonen et al 2003, Sämpi et al 2010].  



Aim of the project: The objective of the present project is to investigate the association 
between the humoral immune response to oxidation specific epitopes and oral pathogens. 
Also, we want to assess the association of these factors in combination to the extent of 
atherosclerosis measured as intima-media thickness of carotid artery and parameters of 
lipid and glucose metabolism.  
Study Cohort:  
a) The associations between the serum antibody titers to oxidation specific epitopes and 
serum antibody titers to oral pathoges as well as their presence in saliva by PCR will be 
assessed in the sub-cohort (n=667) of the 1500 subjects of Health 2000 Examination 
Survey where all these measurements are available. In this sub-cohort, we will also 
analyse the associations to the extent of atherosclerosis measured as intima-media 
thickness of carotid artery and to parameters of lipid and glucose metabolism.  
b) The association between the antibody titers to oxidation specific epitopes and the 
parameters of clinical oral health examination (number of teeth with probing-pocket 
depths) will be assessed in the 1500 subjects of Health 2000 Examination Survey where 
both measurements are available. We will also analyse the associations to the extent of 
atherosclerosis measured as intima-media thickness of carotid artery and to parameters of 
lipid and glucose metabolism.  
Parameters:  
1. Measured for the T2_018 project: MAA-IgG, MAA-IgA, MAA-IgM, CuOx-IgG, CuOx-IgA, 
CuOx-IgM (n=1500)  
2. Serum IgA and IgG antibody titers to Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) and 
Porphyromonas gingivalis (Pg): Aa-IgA, Aa-IgG, Pg-IgA, Pg-IgG (in common with the 
parameters of point 1, n=667).  
3.Salivary bacterial detection (PCR) of Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 
Porphyromonas gingivalis (Pg) Treponema denticola (Td), Tannerella forsythia (Tf), 
Prevotella intermedia (Pi), Campylobacter rectus (Cr) (in common with the parameters of 
point 1, n=667).  
4. Oral examination data: number of teeth / number of teeth with probing-pocket depths(s) 
> 4mm / > 6 mm (n=1500).  
Researchers: Sohvi Hörkkö, Lauri Vehkala (Medical student at University of Oulu, a new 
member in this research project), Olavi Ukkola, Antero Kesäniemi, Pirkko Pussinen, Eija 
Könönen, Liisa Suominen, Matti Knuuttila  
Funding: Academy of Finland, Sigrid Juselius Foundation, Finnish Foundation for 
Cardiovascular Research, Finnish Cultural Foundation, Paavo Nurmi Foundation, 
Sohlberg Foundation  
References:  
Binder, C.J., Hörkkö, S., Dewan, A., Chang, M., Kieu, E.P., Goodyear, C.S., Shaw, P.X., 
Palinski, W., Witztum, J.L. & Silverman, G.J. Pneumococcal vaccination decreases 
atherosclerotic lesion formation: molecular mimicry between Streptococcus pneumoniae 
and oxidized LDL. Nat Med 2003, 9: 736-743.  
Karvonen, J., Päivänsalo, M., Kesäniemi, Y.A. & Hörkkö, S. Immunoglobulin M type of 
autoantibodies to oxidized low-density lipoprotein has an inverse relation to carotid artery 
atherosclerosis.Circulation 2003, 108: 2107-2112  
Scannapieco FA, Bush RB & Paju S (2003) Associations between periodontal disease and 
risk for atherosclerosis, cardiovascular disease, and stroke. A systematic review. Ann 
Periodontol 8: 38–49.  
Sämpi M, Veneskoski M, Ukkola O, Kesäniemi YA, Hörkkö S. High plasma 
immunoglobulin (Ig) A and low IgG antibody titers to oxidized low-density lipoprotein are 



associated with markers of glucose metabolism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95:2467-
2475.  
 

8.2.1.012 Seerumin greliinin sekä greliinigeenin ja greliinireseptorigeenin 
polymorfioiden, seerumin leptiinin, leptiinireseptorigeenin polymorfioiden, seerumin 
resistiinin ja resistiinigeenin polymorfioiden ja seerumin adiponektiinin ja 
adiponektiinigeenin polyorfioiden yhteys lihavuuteen, valtimotautien 
vaaratekijöihin, kaulavaltimon ateroskleroosiin, diabetekseen ja muihin 
sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin. 
(13.2.2003/päiv. 21.1.2010) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää seerumin greliinin sekä greliinigeenin ja 
greliinireseptorigeenin polymorfioiden, seerumin leptiinin, leptiinireseptorigeenin 
polymorfioiden , seerumin resistiinin ja resistiinigeenin polymorfioiden ja seerumin 
adiponektiinin ja adiponektiinigeenin polymorfioiden yhteys lihavuuteen, valtimotautien 
vaaratekijöihin, kaulavaltimon ateroskleroosiin , diabetekseen ja muihin 
sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin.  
Aineisto: Kaikki T2000 aineiston terveystarkastukseen osallistuneet.  
Tekijät: Olavi Ukkola, Antero Kesäniemi ym. 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 
 

8.2.1.013 Kolesterolin (CETP) ja fosfolipidien (PLTP) kantajaproteiinien yhteydet 
kaulavaltimoiden ateroskleroosiin 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Täsmentää kantajaproteiinien ja ateroskleroosin välistä yhteyttä 
täydentävän tutkimuksen aineistossa. 
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet 45-74-vuotiaat 
Tekijät: Matti Jauhiainen, C Ehnholm, J Metso, V Olkkonen, M Kärkkäinen  
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Osin virkatyönä, osin ulkopuolisella rahoituksella. 
Mahdollisesti kohdat 8.2.1.013 ja 8.2.1.014 yhdistetään jatkossa. 
Julkaistu: 
Jänis MT, Siggins S, Tahvanainen E, Vikstedt R, Silander K, Metso J, Aromaa A, Taskinen 
MR, Olkkonen VM, Jauhiainen M, Ehnholm C.Active and low-active forms of serum 
phospholipid transfer protein in a normal Finnish population sample. J Lipid Res. 2004 
Dec;45(12):2303-9.  

8.2.1.013b Selective determination of the low-active and high-active forms of  
phospholipid transfer protein (PLTP): mass and activity in a random healthy Finnish 
population.  
 



Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimus liittyy isompaan kokonaisuuteen, jossa selvitetään 
verenkierron fosfolipidisiirtäjäproteiinin (PLTP) jakaumaa suomalaisessa väestössä. PLTP 
osallistuu lipoproteiinimetabolian säätelyyn painopisteen ollessa HDL ja VLDL 
aineenvaihdunnassa. Koska HDL toimii nykytietämyksen mukaan ainoana anti-
aterogeenisenä tekijänä lipoproteiinien joukossa PLTP:n funktion selvitys on täten tärkeää 
ja aikaisemmissa töissämme olemme osoittaneet, että PLTP muuntaa HDL:ää (sen 
partikkeliominaisuuksia) enemmän anti-aterogeeniseen suuntaan. Tämän lisäksi PLTP 
näyttää olevan oleellinen tekijä poistettaessa ateroskleroottisesta verisuonen seinämästä 
(siellä olevista makrofaagi-vaahtosoluista) kolesterolia ns. kolesterolin käänteis-
kuljetuksessa. PLTP:llä  on lisäksi yhtymäkohtia glukoosiaineenvaihduntaan. Koska 
tutkimukset ovat tähän asti käsitelleet vain PLTP-aktiivisuuden mittauksia, on oleellista 
määrittää myös PLTP-massa verenkierrossa. Olemme äskettäin osoittaneet, että ihmisen 
verenkierrossa on sekä aktiivista että inaktiivista PLTP proteiinia. Näille kahdelle muodolle 
olemme kehittäneet ELISA-metodin, jonka verifioimme käyttäen hyväksi Terveys 2000 
aineistoa (n=80). Tämä julkaisu on ilmestynyt juuri (Siggins et al. 2004 J Lipid Res 
2004;45:387-395). Käsillä oleva tutkimus on jatkoa tälle ja haluamme selvittää Terveys 
2000 materiaalia hyväksikäyttäen PLTP jakauman (aktiivisuus ja massajakaumat) ja sen 
yhteyden muihin relevantteihin muuttujiin (lipidit,glukoosiparametrit, CRP, BMI, sukupuoli, 
waist-to-hip ratio jne). Työ tulee olemaan ensimmäinen laatuaan, jossa PLTP:n molemmat 
verenkierron muodot kvantitoidaan ja korreloidaan yo. muuttujiin. 
Aineisto: Seeruminäytteet Terveys 2000 tutkimuksesta 250 henkilöstä (45-74 vuotiaat, 
random-otos) 
Tekijät: Matti Jauhiainen, Christian Ehnholm, Vesa M. Olkkonen, Arpo Aromaa, Minna 
Kärkkäinen, Sarah Siggins ja Esa Tahvanainen (KTL/MLO) 
Aikataulu: Kevät 2004 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Osin virkatyönä, osin ulkopuolisella rahoituksella. 
(Mahdollisesti kohdat 8.2.1.013 ja 8.2.1.014 yhdistetään jatkossa.) 
Yhteistyö: Terveys 2000 projekti/prof Arpo Aromaa KTL/ Molekyylilääketieteen osasto 
Julkaistu: 
Siggins S, Karkkainen M, Tenhunen J, Metso J, Tahvanainen E, Olkkonen VM, Jauhiainen 
M, Ehnholm C. Quantitation of the active and low-active forms of human plasma 
phospholipid transfer protein by ELISA. J Lipid Res. 2004;45:387-95. 
 

8.2.1.014 LDL- ja HDL -partikkeleiden koko ja ateroskleroosi 
(13.2.2003/20.5.2009) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selventää keskeisimpien lipidipartikkeleiden koon vaikutusta 
ateroskleroosiin täydentävän  tutkimuksen aineistossa. 
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet 45-74-vuotiaat 
Tekijät: Marja-Riitta Taskinen, Matti Jauhiainen, Antti Reunanen, Pirkka-Pekka Laurila ym. 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella 
Lisäys: Tässä tutkimuksessa on tarkoitus sekvensoida luvan 8.2.1.014 henkilöt, jotka on 
siis valittu niin, että heillä on joko poikkeuksellisen korkea tai matala HDL-kolesteroli. 
Näistä henkilöistä (n=266) on jo tehty genominlaajuinen genotyyppaus käyttäen Illumina 



370K-menetelmää. Genotyyppauksen tuloksena HDL:lään parhaiten assosioituvat geenit 
on nyt tarkoitus sekvensoida käyttäen Solexa –sekvensointimenelmää. Tämä tulee 
auttamaan uusien geenien funktionaalisten varianttien löytämisessä.  
Julkaistu: 
Söderlund S, Watanabe H, Ehnholm C, Jauhiainen M, Taskinen MR. Increased 
apolipoprotein E level and reduced high-density lipoprotein mean particle size associate 
with low high-density lipoprotein cholesterol and features of metabolic syndrome. 
Metabolism. 2010;59:1502-1509.  
 
Yetukuri L, Söderlund S, Koivuniemi A, Seppänen-Laakso T, Niemelä PS, Hyvönen M, 
Taskinen MR, Vattulainen I, Jauhiainen M, Oresic M. Composition and lipid spatial 
distribution of HDL particles in subjects with low and high HDL-cholesterol. J Lipid Res. 
2010 Aug;51(8):2341-51. 
 
Badeau R, Metso J, Kovanen PT, Lee-Rueckert M, Tikkanen MJ, Jauhiainen M. The 
impact of gender and serum estradiol levels on HDL-mediated reverse cholesterol 
transport. Eur J Clin Invest 2013 in press 
 

8.2.1.014_1 Hyytymistekijä 13-aktiivisuuden mittaus henkilöiltä, joilla on joko korkea 
tai matala HDL-kolesteroli 
(12.5.2009) 
 
Preliminääristä dataa: Tässä tutkimuksessa olemme löytäneet uuden HDL-kolesteroliin 
assosioituvan geenin, joka on hyytymistekijä 13 (F13). Yhteensä 450 suomalaista (joista 
266 T2000-tutkimuksesta), joilla oli joko poikkeuksellisen korkea (>90. ikä- ja 
sukupuolikohtainen väestöpersentiili) tai matala (<10.persentiili) seerumin HDL-
kolesterolitaso genotyypattiin genominlaajuisesti Illumina 370K- menetelmällä. Näillä 
henkilöillä havaitsimme, että jo tunnetun CETP:n jälkeen toiseksi paras geneettinen 
assosiaatio selitettäessä seerumin matalaa HDL-pitoisuutta oli hyytymistekijä 13 (F13, 
rs7766109 p=1E-5). F13 on veren hyytymiskaskadin viimeinen entsyymi, ja sen tunnettu 
tehtävä on fibrinogeenin polymerisoiminen fibriiniksi. F13-geenin yhteyttä lipidi- ja 
erityisesti HDL-metaboliaan ei kuitenkaan ole aikaisemmin tunnettu. Tässä tutkimuksessa 
olemme keränneet ihonalaisia rasvabiopsioita 54 henkilöltä ja tehneet näistä henkilöistä 
myös seerumin kattavan lipidianalyysin, lipidomiikan, jossa seerumin HDL-fraktioista on 
määritetty 330 erilaista lipidiä. Rasvakudoksesta saatavasta RNA:sta olemme tehneet 
Affymetrixin mikrosiruteknologiaa hyödyntäen genominlaajuisen ekspressioanalyysin, mikä 
osaltaan auttaa ymmärtämään geenien toimintaa. Olemme osoittaneet, että hyytymistekijä 
13 ekspressoituu huomattavasti korkeammalla tasolla henkilöillä, joilla on poikkeuksellisen 
matala seerumin HDL-taso (p=0.007). Lisäksi olemme osoittaneet, että HDL:ään parhaiten 
assosioituva F13:n polymorfismi rs7766109 ei ainostaan assosioidu HDL-
kolesterolitasoihin, vaan myös F13:n mRNA-tasoihin rasvakudoksessa. Näin ollen 
vaikuttaa siltä, että DNA-muutokset F13-geenissä matalan HDL:n henkilöillä johtavat 
tämän geenin lisääntyneeseen ekspressioon rasvakudoksessa, mikä puolestaan saattaa 
vaikuttaa HDL-tasoihin. Olemme toistaneet DNA-assosiaatiolöydöksemme kahdessa 
normaalisti jakautuneessa populaatioaineistossa (T2000) ja näin rajanneet HDL-
kolesteroliin vaikuttavan funktionaalisen variantin F13:ssa 60 000 emäsparin alueelle 
alunperin 170 000 emäsparin mittaisessa geenissä.  
Olemme toistaneet myös ekspressiolöydökset viidessä insuliinisensitiivisessä ja viidessä 
insuliiniresistentissä naisessa, joille teimme insuliini clamp –tutkimuksen, jonka aikana 



insuliinia infusoidaan henkilöille 3 tunnin ajan. RNA-tasojen (=ekspression) 
määrittämiseksi otimme ennen ja jälkeen clamp-kokeen heidän ihonalaisrasvastaan 
rasvabiopsiat. Insuliiniresistenteillä naisilla hyytymistekijä 13:n mRNA-tasot olivat 6 kertaa 
korkeammat kuin insuliinisensitiivisillä, mikä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että myös 
matalan HDL:n henkilöillä F13:n mRNA-tasot olivat koholla. HDL-kolesteroli korreloi 
käänteisesti insuliinisensitiivisyyden kanssa, ja insuliiniresistenteillä henkilöillä olikin 2 
kertaa matalammat HDL-kolesterolitasot kuin insuliinisensitiivisillä. Näissä potilaissa 
osoitimme myös, että insuliinin anto aiheuttaa F13:n ekspression putoamisen 
insuliiniresistenteillä henkilöillä kun taas insuliinisensitiivisillä, joilla on jo valmiiksi matala 
F13:n ekspressiotaso, tätä muutosta ei tapahdu.  
Suunnitelma: Tulemme nyt mittaamaan T2000-potilailta (n=266) F13-aktiivisuudet 
veressä nähdäksemme, johtaako F13:n korkeammalla tasolla oleva ilmentyminen matalan 
HDL:n omaavissa potilaissa myös F13:n korkeampaan aktiivisuuteen verenkierrossa. Tätä 
varten tutkittavista on tarkoitus saada 0,5-1 mL Na-sitraatti-plasmaa, joista tullaan 
mittaamaan F13-aktiivisuus korkea-matala-HDL-potilailla sekä keskeiset 
hyytymiskaskadiin liittyvät laboratoriokokeet, kuten hyytymistekijät FVIII, fibriini, D-dimeeri, 
TT ja APTT. Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin veren hyytymisen ja rasva-
aineenvaihdunnan välistä yhteyttä. 
Työryhmä: Pirkka-Pekka Laurila (LK), Jussi Naukkarinen (LK, väit.), Sanni Söderlund 
(LL), Marja-Riitta Taskinen (professori), Matti Jauhiainen (dosentti), Christian Ehnholm 
(professori), Leena Palotie (professori) 
Aikataulu: Suorittaminen ja tulosten raportointi vuosien 2009-2010 aikana 
Julkaisusuunnitelma: Tieteellinen artikkeli (väitöskirjan osajulkaisu) 
Kieli: englanti 
 

8.2.1.015 Rasvahappojen yhteys valtimotaudin vaaratekijöihin ja kaulavaltimon 
ateroskleroosiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia rasvahappojen saannin ja aineenvaihdunnan yhteyksiä 
valtimotaudin vaaratekijöihin, kaulavaltimoiden ateroskleroosiin ja komplianssiin.  
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet 45-74-vuotiaat 
Tekijät: Antti Jula, Jukka Marniemi, Risto Huupponen, Tapani Rönnemaa, Leena 
Mykkänen, ym 
Aikataulu: 2005-2006 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli  
Kieli: Englanti (1-2) 
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.016 Sykkeen ja verenpaineen lyhytaikaisen vaihtelun ja 
baroreseptoriheijasteen yhteys valtimotaudin vaaratekijöihin ja kaulavaltimon 
ateroskleroosiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida valtimotaudin suoja- ja vaaratekijöiden ja kaulavaltimoiden 
komplianssin ja ateroskleroosin suhdetta baroreseptori-heijasteeseen ja sykkeen ja 
verenpaineen lyhytaikaiseen  vaihteluun. 
Aineisto: T2000 SVT+diabetes täydentävä otos, Turun ja Tampereen aineistot (45-74 v)  . 
Tekijät: Raine Virtanen, Antti Jula, Juhani Airaksinen, Tampereen SVT+D-ryhmä, Leena 
Mykkänen, ym 



Aikataulu: 2005-2006 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Kieli: Englanti (1-2) 
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.017 Perinteisten ateroskleroosin vaaratekijöiden, insuliiniresistenssin ja 
huonontuneen glukoosin siedon yhteys hemodynamiikkaan (valtimokomplianssiin), 
endoteelifunktioon ja autonomiseen säätelyyn 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia poikkileikkaustutkimuksessa sekä myöhemmin  arvioida 
etenevässä asetelmassa sekä perinteisten vaaratekijäin että insuliiniresistenssin yhteyttä 
hemodynamiikkaan, erityisesti valtimokomplianssiin, endoteelifunktioon ja autonomiseen 
säätelyyn. 
Aineisto: Tampereella ja Turussa SVT täydentävään osallistuneet, joille tehty 
hemodynaamiset mittaukset. 
Tekijät: Mika Kähönen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 
Julkaistu: 
Sipilä K, Koivistoinen T, Moilanen L, Nieminen T, Reunanen A, Jula A, Salomaa V, Kaaja 
R, Kööbi T, Kukkonen-Harjula K, Majahalme S, Kähönen M. Metabolic syndrome and 
arterial stiffness: the Health 2000 Survey. Metabolism. 2007 Mar;56(3):320-6. 

8.2.1.018 Hemodynamiikan, erityisesti valtimokomplianssin, endoteelifunktion ja 
autonomisen säätelyn yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia poikkileikkausasetelmassa hemodynaamisten suureiden, 
erityisesti valtimokomplianssin, endoteelifunktion ja autonomisen säätelyn yhteyttä 
kaulavaltimon ateroskleroosiin. 
Aineisto: SVT+D täydentävän tutkimuksen Tampereella ja Turussa 
hemodynamiikkatutkimukseen osallistuneet. 
Tekijät: Mika Kähönen, Leena Mykkänen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.019 Autonomisen säätelyn yhteys endoteelifunktioon ja valtimokomplianssiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia autonomisen säätelyn yhteyttä endoteelifunktioon ja 
valtimokomplianssiin valikoitumattomassa väestöaineistossa. 
Aineisto: SVT+D täydentävän tutkimuksen hemodynamiikkatutkimukseen osallistuneet 
Tampereella ja Turussa 
Tekijät: Mika Kähönen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 



Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.020 Hyytymistekijöiden yhteys ateroskleroosiin 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää täydentävässä tutkimuksessa mitattujen D-dimeerin ja 
fibrinogeenin (sekä Lewis-antigeenin) yhteyttä kaulavaltimoiden aterogeneesiin. 
Aineisto: Kaikki SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet 45-74-vuotiaat. 
Tekijät: Veikko Salomaa, Vesa Rasi, Risto Kaaja ym. 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Osin virkatyönä, mutta pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.021 Suun mikrobisto, parodontiumin tulehdukset ja yleissairaudet 
(13.2.2003, täydennetty 22.12.2005 / päiv. 14.3.2012) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää mikrobiologisten, immunologisten, kliinisten ja 
röntgenologisten parodontiumin tulehdusta kuvaavien löydösten yhteyttä sydän- ja 
verisuonisairauksiin ja diabetekseen sekä niiden riskitekijöihin (CRP, lipidiprofiili, 
tupakointi, verenpaine, obesiteetti, alkoholin käyttö jne.). 
Aineisto: T2000/Etelä-Suomen tutkittavat (30+) ja SVT+D-ryhmän syventävän osion 
tutkittavat, joilta on kerätty sylkinäyte. Syljen mikrobiologinen tutkimus, seerumin vasta-
ainemääritys (kts. kohta 003), suun kliininen tutkimus (plakki, hampaiden lukumäärä, 
hampaiden kunto, ientaskut ja ienverenvuoto, irrotettavat proteesit ja niiden kunto), 
röntgenologinen tutkimus (kts. kohta 002), rekisteritietoja (HILMO) sekä kliininen 
lääkärintutkimus (valtimopainetauti, verenpainetauti, aivohalvaus, TIA-oireyhtymä, 
Diabetes ( ja II) ja laboratorionäytteet (CRP, lipidiprofiili).  
Aikataulu: T2000-sylkiaineistosta on jo tehty useita mikrobiologisia, immunologisia ja 
tulehdusmarkkerianalyysejä, ja niitä analysoidaan valittujen yleisterveydellisten 
parametrien suhteen.  
Tekijät ja yhteistyötahot: Eija Könönen ja Ulvi Gürsoy (Turun yliopisto ja THL), Liisa 
Suominen-Taipale (Itä-Suomen yliopisto ja THL), Pirkko Pussinen ja Timo Sorsa 
(Helsingin yliopisto, Biomedicum), Francesco D’Aiuto (UCL Eastman Dental Institute, 
London), Antti Jula (THL).  
Julkaisumuoto: alkuperäisartikkeli kansainvälisessä tieteellisessä aikakausijulkaisussa  
Kieli: englanti  
Voimavarat: virkatyönä sekä ulkopuolisella rahoituksella (mm. Suomen Akatemia)  
 
 

8.2.1.021_1 Suun mikrobisto, parodontiumin tulehdukset ja yleissairaudet: Terveys 
2011/seurantatutkimus liittyen Terveys 2000 -tutkimussuunnitelmaan 
(seurantatutkimus hyväksytty 17.6.2015) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää mikrobiologisten, immunologisten, kliinisten ja 
röntgenologisten parodontiumin tulehdusta kuvaavien löydösten yhteyttä sydän- ja 
verisuonisairauksien ja diabeteksen sekä niiden riskitekijöiden (CRP, lipidiprofiili, 
verenpaine, metabolinen oireyhtymä, obesiteetti, tupakointi, alkoholin käyttö jne.) 
ilmaantuvuuden kanssa. 



Aineisto: T2000/Etelä-Suomen tutkittavat (30+) ja SVT+D-ryhmän syventävän osion 
tutkittavat, joilta on kerätty sylkinäyte. Sylkinäytteet ovat peräisin perustutkimuksessa 
HUS:n miljoonapiirin alueelta (noin n=1200) ja SVTD -syventävien otoksesta (noin n=600). 
Niistä on tehty syljen mikrobiologinen tutkimus (parodontiitin patogeenit) ja seerumin 
vasta-ainemääritys (IgA ja IgG parodontitiin patogeeneille). Suun kliininen (plakki, 
hampaiden lukumäärä, hampaiden kunto, ientaskut ja ienverenvuoto, irrotettavat proteesit 
ja niiden kunto) ja röntgenologinen tutkimus, rekisteritietoja (HILMO) sekä kliininen 
lääkärintutkimus (valtimopainetauti, verenpainetauti, aivohalvaus, TIA-oireyhtymä, 
diabetes (I ja II) ja laboratorionäytteet (CRP, lipidiprofiili) tulevat T2000- ja T2011-
tutkimuksista. 
Aikataulu: T2000-sylkiaineistosta on tehty useita mikrobiologisia, immunologisia ja 
tulehdusmarkkerianalyysejä ja niitä voidaan tehdä lisää. Tilastolliset analyysit sekä 
tulosten raportointi tehdään vuosien 2015-2018 aikana. 
Tekijät ja yhteistyötahot: Eija Könönen, Ulvi Gursoy ja Mervi Gursoy (Turun yliopisto), 
Liisa Suominen (Itä-Suomen yliopisto ja THL), Pirkko Pussinen (Helsingin yliopisto, 
Biomedicum), Antti Jula (THL), Francesco D’Aiuto (UCL Eastman Dental Institute, Lontoo) 
ja tapauskohtaisesti muita T2000- ja T2011-ryhmien jäseniä. 
Julkaisumuoto: alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa 
Kieli: englanti 
Voimavarat: virkatyönä sekä ulkopuolisella rahoituksella  
 

 
8.2.1.022 Parodontiumin tulehdukset ja verenkiertoelinsairaudet ja diabetes 
(26.8.2009/2.9.2009) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa parodontologisten infektioiden (marginaaliset 
ja periapikaaliset parodontiitit) yhteydestä sydän- ja verenkiertosairauksien ja diabeteksen 
ilmaantumiseen ja niistä johtuvaan kuolleisuuteen. Tavoitteena on myös selvittää välittäviä 
tekijöitä, jotka voivat olla edellä mainitun yhteyden taustalla. 
Aineisto: Aineistona käytetään Terveys 2000 perustutkimuksen suun kliinistä tutkimusta, 
terveyshaastatteluja, terveystarkastusta ja laboratoriotutkimuksia. Sairastavuus- ja 
kuolleisuustiedot perustuvat hoitoilmoitusrekisteriin ja kuolinsyytietoihin.  
Tekijät: Dos Antti Jula, Prof. Matti Knuuttila, FT Pekka Ylöstalo, HLT Liisa Suominen-
Taipale, Prof. Veikko Salomaa ja Prof.Mika Kähönen. Tutkimushankkeeseen pyritään 
saamaan mukaan väitöskirjatyöntekijä. Mikäli tarvitaan muun kuin parodontologian 
asiantuntemusta, tehdään yhteistyötä suun tutkimusryhmän (pj. Dos Anne Nordblad) 
muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä laboratoriotyöryhmän 
(pj. Jouko Sundvall) kanssa.  
Aikataulu: 2009 – 2011  
Julkaisumuoto: Tieteelliset artikkelit, mahdollisesti väitöskirja  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Pääosin virkatyönä Oulun yliopistossa ja THL:ssa ja, osin ulkopuolisella 
rahoituksella.  
Yhteistyö: SVT ja diabetes  -työryhmä, suun terveyden ryhmä, laboratoriotyöryhmä  
Julkaistu:  
Saxlin T, Suominen-Taipale L, Leiviskä J, Jula A, Knuuttila M, Ylöstalo P. Role of serum 
cytokines tumour necrosis factor-alpha and interleukin-6 in the association between 
bodyweight and periodontal infection. J Clin Periodontol. 2009 Feb; 36(2):100-5 
 



Saxlin T, Suominen-Taipale L, Kattainen A, Marniemi J, Knuuttila M, Ylöstalo P. 
Association between serum lipid levels and periodontal infection. J Clin Periodontol. 2008 
Dec;35(12):1040-7 
 
Ylöstalo P, Suominen-Taipale L, Reunanen A, Knuuttila M. Association between body 
weight and periodontal infection. J Clin Periodontol. 2008 Apr; 35(4):297–304 

 

8.2.1.023 Vaskulaarisen adheesioproteiinin (sVAP) yhteys diabetekseen 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia keskeisen vaskulaarisen adheesioproteiinin (sVAP-1) 
yhteyttä diabetekseen ja sen komplikaatioihin täydentävän tutkimuksen aineistossa. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet diabeetikot, joille valittu 
kullekin kaksi verrokkia. 
Tekijät: Sirpa Jalkanen, Veikko Salomaa ym. 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.024 Perinteisten vaaratekijäin yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Täydentävän tutkimuksen aineistossa selvitetään sekä 
poikkileikkaustutkimuksessa, että etenevässä tutkimusasetelmassa perinteisten 
vaaratekijäin yhteyttä karotisvaltimoiden ateroskleroosiin. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet. 
Tekijät: Leena Mykkänen ym. 
Aikataulu: 2003- 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 

8.2.1.025 Verenpaineen ja vasemman kammion hypertrofian yhteys kaulavaltimon 
ateroskleroosiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoite: Selvittää poikkileikkausasetelmassa perustutkimuksessa, 
täydentävässä tutkimuksessa ja kotimittauksissa mitatun verenpaineen, aiemmin 
diagnosoidun verenpaineen ja EKG:ssa todetun LVH:n yhteyttä kaulavaltimon 
ateroskleroosiin. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet 
Tekijät: Leena Mykkänen, Antti Jula, Silja Majahalme ym. 
Aikataulu: 2003-2004 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus 



8.2.1.026 Insuliiniresistenssin, huonontuneen glukoosin siedon ja diabeteksen 
yhteys ateroskleroosiin 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Täydentävän tutkimuksen aineistossa selvitetään 
glukoosiaineenvaihdunnan heikentymisen eri asteiden yhteyttä kaulavaltimon 
ateroskleroosin sekä poikkileikkaus- että etenevässä tutkimusasetelmassa. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet 
Tekijät: Leena Mykkänen, Risto Kaaja ym. 
Aikataulu: 2003 – 2005 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella 

8.2.1.027 Metabolisen oireyhtymän yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoite: Selvittää poikkileikkausasetelmassa eri tavoin määritellyn (WHO, 
EGIR, NCEP, faktorianalyysi) metabolisen oireyhtymän yhteyttä kaulavaltimon 
ateroskleroosiin. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet 
Tekijät: Leena Mykkänen, Risto Kaaja ym. 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus 
Julkaistu:  
Sipilä K, Moilanen L, Nieminen T, Reunanen A, Jula A, Salomaa V, Kaaja R, Kukkonen-
Harjula K, Lehtimäki T, Kesäniemi YA, Koivistoinen T, Nieminen MS, Tuomilehto J, 
Kähönen M: Metabolic syndrome and carotid intima media thickness in the Health 2000 
Survey. Atherosclerosis 2009;204:276–281.   

8.2.1.028 Fyysisen aktiivisuuden yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin 
sokeriaineenvaihdunnan häiriössä 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoite: Selvittää kysytyn fyysisen aktiivisuuden yhteyttä kaulavaltimon 
ateroskleroosin eriasteisissa sokeriaineenvaihdunnan häiriöissä. 
Sisältö: SVT+D täydentävään tutkimuksen osallistuneet 
Tekijät: Leena Mykkänen, Katriina Kukkonen-Harjula ym. 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolinen rahoitus 

8.2.1.029 Myomien suhde verenkiertoelinsairauksien vaaraan 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tarkennetaan alun perin Mini-Suomi -aineistossa havaittua 
myomien ja verenkiertoelinsairauksien välistä yhteyttä. 
Aineisto: Kaikki T2000 perustutkimukseen osallistuneet naiset. 



Tekijät: Riitta Luoto ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Osin virkatyönä osin ulkopuolisella rahoituksella. 
Julkaistu:  
Luoto R, Kharazmi E, Niemi R, Eberle A, Giersiepen K. Hypertension and pelvic 
inflammatory disease in women with leiomyomata: evidence from Germany and Finland. 
Internet Journal of Gynecology and Obstetrics 2008;10:4. 

8.2.1.030 DNA-saanto ja verenkiertoelinsairaudet 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Täsmentää uutta FINRISKI-aineistossa ensi kertaa havaittua DNA-
eristyksen saannon ja verenkiertoelinsairastavuuden välistä yhteyttä 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen osallistuneet, joilta otettu näyte DNA-eristystä varten. 
Tekijät: Mervi Alanne, Markus Perola, Veikko Salomaa 
Aikataulu: 2002 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu: 
Alanne M, Salomaa V, Saarela J, Peltonen L, Perola M. DNA Extraction yield is associated 
with several phenotypic characteristics - Results from two large population surveys. J  
Thrombosis Haemostasis; 2004;2:2069-71. 

8.2.1.031 Fyysisen aktiivisuuden (ja terveyskunnon) yhteys metaboliseen 
oireyhtymään 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida eri tavoin määritellyn fyysisen aktiivisuuden ja kunnon 
yhteys metabolisen oireyhtymän esiintymiseen. Erityinen mielenkiinto asetetaan 
kysymykselle pystyykö ns. terveysliikunnan riittävyys ehkäisemään metabolista 
oireyhtymää. 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen osallistuneet 30+ -vuotiaat, joista määritetty 
paastoinsuliinipitoisuus sekä osaryhmänä SVT+D täydentävään tutkimukseen 
osallistuneet. 
Tekijät: Katriina Kukkonen-Harjula, Seppo Miilunpalo, Jaana Suni + Tampereen SVT+D -
ryhmä 
Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: 1-2 artikkelia 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: UKK -instituutin (em. 3 tekijää) osalta pääosin ”virka”työnä. 

8.2.1.032 Verenpaineen muutokset iän mukana tyypin 1 diabeetikoilla ja 
vertailuaineistossa 
(22.5.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  Terveys 2000 –perustutkimukseen osallistuneita käytetään 
vertailuaineistona tutkittaessa verenpaineen ja erityisesti pulssipaineen suurenemista 



tyypin 1 diabeetikoilla 3000 suomalaista tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä 
käsittävässä DIANE-tutkimuksessa. 
Aineisto: Vertailuaineiston osalta kaikki terveystarkastukseen osallistuneet 30 +  -vuotiaat. 
Tapaukset ovat peräisin DIANE –aineistosta. 
Tekijät: Mats Rönnback, Johan Fagerudd, Carol Forsblom, Antti Reunanen, Per-Henrik 
Groop 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Yksittäinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: T2000:n osalta virkatyönä, muutoin ulkopuolisella rahoituksella. 
Julkaistu: 
Rönnback M, Fagerudd J, Forsblom C, Pettersson-Fernholm K, Reunanen A, Groop PH; 
Finnish Diabetic Nephropathy (FinnDiane) Study Group. Altered age-related blood 
pressure pattern in type 1 diabetes. Circulation 2004;110:1076-82. 

8.2.1.033 Seerumin lipidien (kolesteroli, LDL-kolesteroli, HDL-kolesteroli, 
triglyseridit) yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin ja valtimokomplianssiin 
(20.10.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioida seerumi lipiditasojen yhteyttä ateroskleroosiin täydentävän 
tutkimuksen aineistossa 
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet 45-74-vuotiaat 
Tekijät: Antti Jula, Antti Reunanen, Leena Mykkänen, SVT+D-ryhmä 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella 
Julkaistu: 
Nakanishi S, Vikstedt R, Söderlund S, Lee-Rueckert M, Hiukka A, Ehnholm C, Muilu M, 
Metso J, Naukkarinen J, Palotie L, Kovanen PT, Jauhiainen M, Taskinen MR. Serum, but 
not monocyte macrophage foam cells derived from low HDL-C subjects, displays reduced 
cholesterol efflux capacity. J Lipid Res. 2009 Feb;50(2):183-92 

8.2.1.034 Body composition assessment with segmental multifrequency 
bioimpedance method   
(20.10.2003 ) 
 
Tavoite: Tutkimuksessa (Kehonkoostumuksen arviointi segmentaalisella monitaajuus 
bioimpedanssi menetelmällä) arvioidaan segmentaalisen monitaajuus bioimpedanssi-
menetelmän (SMFBIA) soveltuvuutta ja tarkkuutta kehonkoostumuksen analysoinnissa 
sekä  arvioidaan rasvattoman massan (FFM) jakautumista kehon eri osiin. 
Tutkimuksen tuloksista muodostetaan indeksit suomalaisen väestön 
kehonkoostumuksesta. Samoin tutkimuksen perusteella arvioidaan segmentaalisella 
bioimpedanssi-menetelmällä mitatun kehonkoostumuksen vahvuutta ylipainoon liittyvien 
kroonisten sairauksien (aikuistyypin diabetes, verenpainetauti, nivelrikko) riskiin. 
Tutkimus antaa hyödyllistä tietoa kehonkoostumuksen ja sen eri osien arvioinnin 
tarkkuudesta, luotettavuudesta ja hyödyistä. Näin voidaan tulevia tutkimuksia 
suunnitellessa jo etukäteen ottaa huomioon käytettävissä olevien menetelmien tarve ja 
edut. Tutkimus kuuluu syventäviin tutkimuksiin. 
Aineisto:T2000 aikuiset 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787236


Tekijät: Jukka Antero Salmi, KuY, Fysiologian laitos (vastuullinen tutkija), väitöskirjan 
ohjaajina  toimivat dosentti Markku Heliövaara, KTL, TTO, professori Heikki Kröger, KuY, 
Kirurgian klinikka, dosentti Heikki Pekkarinen, KuY, Fysiologian laitos. 
Aikataulu: Tutkimusraportointi on tarkoitus toteuttaa väitöskirjaksi, osatöineen vuoden 
2004 loppuun mennessä. Osatöiden julkaisu tapahtuu vuosien 2003 ja 2004 aikana. 
Julkaisumuoto: Väitöskirja: Body composition assessment with segmental multifrequency 
bioimpedance method, artikkeleita. 
Osatyöt: Validation of segmental multifrequency bioimpedance method by whole body 

DXA 
Segmental distribution of fat free mass in Finnish population assessed by 
SMFBIA 
Segmental body composition assessment predicting the risk of obesity related 
diseases 

Kieli: Tutkimuksen raportointi tapahtuu englannin kielellä. 
Voimavarat: 

8.2.1.035 Kehon koostumus suomalaisilla 2000-luvun alussa 
(18.12.2003) 
 
Tavoite: Kuvata kehon koostumusta ja siihen liittyviä tekijöitä suomalaisessa 
aikuisväestössä hyödyntämällä erilaisia lihavuuden ja kehon koostumuksen mittareita 
Aineisto: Terveys 2000 – ja Mini Suomi –tutkimuksen aineistot 
Tekijät: Marjaana Lahti-Koski, Satu Männistö, Pirjo Pietinen, Markku Heliövaara, Jukka 
Montonen, Antti Reunanen ja Paul Knekt 
Aikataulu: 2004 – 2005 
Julkaisumuoto: Useampi englanninkielinen artikkeli 
Voimavarat: Toteutus virkatyönä + mahdollisen opinnäytetyön tekijän avustamana 
Julkaistu: 
Reunanen A. Lihavuuden epidemiologia. Kirjassa Lihavuus-painavaa asiaa 
painosta.Konsensuskokous 24.-26.10.2005.Suomalainen lääkäriseura Duodecim,Suomen 
akatemia 2005:9-12 
 
Lahti-Koski M, Seppänen-Nuijten E, Männistö S, Härkänen T, Rissanen H, Knekt P, 
Rissanen, A Heliövaara M. Twenty-year changes in the prevalence of obesity among 
Finnish adults. Obesity Reviews. 2010 Mar;11(3):171-6. Epub 2009 Oct 27. (yhteistyössä 
13.2.009) 
 
Seppänen-Nuijten E, Lahti-Koski M, Männistö S, Knekt P, Rissanen H, Aromaa A, 
Heliövaara M. Fat free mass and obesity in relation to educational level. BMC Public 
Health. 2009 Dec 4;9:448. (yhteistyössä 13.2.009)  
 

8.2.1.036 Tyypin 2 diabeteksen ja terveiden verrokeiden geneettiset taustatekijät 
(15.1.2004) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Muodostaa osa-aineisto laajaan kansainväliseen FUSION –
tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään tyypin 2 diabeteksen geneettistä taustaa 
väestöpohjaisissa tutkimuksissa käyttämällä lähtökohtana T2000 –tutkimusta. 
Tutkimus on syventävä tutkimus, jossa koehenkilöitä pyydetään antamaan verinäyte 
lähimmässä terveyskeskuksessa. DNA –näyte otetusta verinäytteestä analysoidaan 
FUSION- tutkimuksen keskuslaboratoriossa Bethesdassa, USA:ssa 



Aineisto: SVT –täydentävään tutkimukseen osallistuneista, joille on tehty oraalinen 
glukoosirasitus, poimitaan kaikki, joiden glukoosin sieto on normaali tutkimuksen 
verrokkiaineistoksi. Tyypin 2 diabeetikkoaineisto koostuu Terveys 2000 
terveystarkastukseen osallistuneista 30-69 vuoden ikäisistä henkilöistä, joilla on 
varmuudella todettu tyypin 2 diabetes. 
Tekijät: Jaakko Tuomilehto, Timo Valle, Antti Reunanen ja SVT+D ryhmä 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisin voimin niin tutkimuksen suorittamisen, näytteiden oton, 
niiden analyysin kuin raportoinninkin osalta 

8.2.1.037 C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja tulehdusta säätelevien geenivaihtelujen, 
näiden yhdistelmien sekä haplotyyppien yhteys CRP tasoihin, hemodynamiikkaan, 
kaulasuonten ultraäänilöydöksiin ja sepelvaltimotaudin riskitekijöihin 
(03.11.2004 / DNA-ryhmä 03.05.2005) 
 
Tarkoitus / tavoitteet: Selvitämme yleisen kansan taudin geneettistä etiologiaa 
ateroskleroosin tulehdushypoteesin kautta. Tutkimuksen tekemistä juuri Terveys2000 
aineistosta puoltaa myös se että siitä on mitattu biokemiallisesti useita tulehdus 
markkereita joiden pitoisuudet ovat geneettisesti säädeltyjä ja joiden pitoisuuksia (mm. hs-
CRP, interleukiinit, TNF-alfa) säätelevää genetiikkaa selvitämme sepelvaltimotaudin taudin 
lisäksi tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tieteelliset perusteet ja hypoteesit on esitetty 
tarkemmin yksityiskohtaisessa tutkimussuunnitelmassa joka on hyväksytty Terveys 2000 
projektiryhmän 3.11.2004 pitämässä kokouksessa (hanke koodi 8.2.1.037). 
 
Selvitämme 1) millä tavalla mainitut (taulukko 1) tulehdukseen tai CRP tasoihin vaikuttavat 
geenit, niiden yhdistelmät tai haplotyypit selittävät ateroskleroosin erilaisia 
ilmenemismuotoja kuten poikkileikkaustutkimuksen kaulasuonten intima-media paksuutta 
ja elastisuutta, hemodynaamisia tekijöitä, endoteelin toimintaa, ja seurannassa 
sepelvaltimotautia ja infarktin tai sydänkuoleman riskiä. 
2) millä tavalla mainittujen tulehdusta tai CRP tasoja säätelevien geenien vaihtelu on 
yhteydessä sepelvaltimotaudin riskitekijöihin kuten poikkileikkaustutkimuksen CRP:n, 
lipidien, hapettuneen LDL:n, insuliinin, D-dimeerin tai homokysteiinin korkeaan plasma 
pitoisuuteen, matalaan HDL pitoisuuteen, korkeaan verenpaineeseen, metabolisen 
oireyhtymän piirteisiin ja ylipainoisuuteen. 
3) onko edellä mainittujen polymorfismien, niiden yhdistelmien tai haplotyyppien ja 
perinteisten ateroskleroosin riskitekijöiden välillä interaktioita jotka saattaisivat vaikuttaa 
ateroskleroosin varhaisten muutosten ja sepelvaltimotaudin kehittymiseen. 
Aineisto: Terveys 2000–tutkimuksen SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet 
(n=1500) iältään 45-74-vuotiaat henkilöt. Viiden tutkimuskeskuksen osalta SVT+D 
tutkittavat jakautuvat seuraavasti: HUS/HYKS 500, Turku/Kela 225, TAYS 350, KYS 275, 
OYS 225, yhteensä noin 1500 henkilöä. DNA pyyntö koskee tätä TERVEYS 2000 SVT+D 
täydentävään tutkimukseen osallistunutta 1500 henkilön alaotosta. Tämän alaotoksen 
DNA näytteiden keräykseen tarvittavia tarkkoja ID koodeja meillä ei Tampereella ole, 
koska meille ei ole toimitettu siitä dataa ts. ko. alaotoksen koodit täytyy selvittää KTL:n 
toimesta.  
Tekijät: Tutkimusryhmä ja tutkimusyhteistyötahot, jotka lueteltu ”yhteistyö” –kohdassa. 
Professori Mika Kähönen. LK Salla Höyssä, LK Jussi Hernesniemi, tutkija Sahenuul Islam, 



tutkija YueMei Fan, tutkija Meng Fan, FT Riikka Rontu, Professori Terho Lehtimäki (TAY) 
ja Tampereen yliopistollinen sairaala, kliininen kemia ja kliininen fysiologia. 
Aikataulu: Tämä tutkimuksen genotyyppauksien kesto on arviolta 6 kk siitä kun DNA-
näytteet on saatu käyttöön Tampereelle. Tulosten analysointi saataneen valmiiksi noin 6-
12 kk tämän jälkeen ja ensimmäiset julkaisut 1-2 vuosina tutkimuksen alkamisesta. 
Julkaisumuoto: Tämän tutkimuksen tulokset analysoidaan Tampereen yliopiston ja 
yliopistollisen sairaalan Kliinisen fysiologian ja kemian yksiköissä. Tulosten raportointi 
alkaa noin 6-12 kk tutkimuksen genotyyppausten päättymisen jälkeen. Tutkimuksesta 
tullaan kirjoittamaan useita artikkeleita, jotka julkaistaan arvostetuissa kansainvälisissä 
englanninkielisissä tieteellisissä sarjoissa. 
Kieli: englanti 
Voimavarat: Tutkimuksen tekijöinä toimivat tutkimusryhmässä mainitut henkilöt ja 
kohdassa 5 mainitut yhteistyötahojen jäsenet. Tutkijan palkka A 22, 35.000 euroa/vuosi x 3 
= 107000 euroa. Budjetti yhteensä 177.000 euroa / 3 vuotta. Tutkimuksen 
kokonaiskustannuksissa ei ole huomioitu professorien palkkoja, jotka yliopisto ja/tai 
sairaala maksavat, eikä yliopiston stipendeistä perimää hallinnointipalkkiota (n. 12.0 %). 
Myös tilat ja laitteet ovat käytössämme erillisen rahoituksen turvin. Tutkimusta varten on 
saatu jo rahoitusta mm. Sydäntutkimussäätiöltä ja Tampereen yliopistollisen sairaalan 
lääketieteellisestä EVO-rahastosta sekä kuvantamiskeskuksesta yhteensä 60.000 euroa. 
Tämän lisäksi Terveys 2000-tutkimuksen geneettiseen alatutkimukseen haetaan 
erillisrahoitusta myös muilta säätiöiltä. 
Yhteistyö: Viiden keskuksen ja KTL:n yhteistyöprojektista. Tutkimuksen vastuuhenkilöinä 
eri keskuksissa ovat seuraavat henkilöt: HUS/HYKS, prof. Markku Nieminen, dos. Risto 
Kaaja ja LT Janne Rapola; Kelan kuntoutustutkimuskeskus, Turku, LT Antti Jula; TAYS, 
dos. Silja Majahalme ja prof. Mika Kähönen, prof. Terho Lehtimäki, dos. Katriina 
Kukkonen-Harjula, KYS, dos. Leena Mykkänen ja prof. Markku Laakso; OYS, prof. Antero 
Kesäniemi; KTL, dos. Antti Reunanen, prof. Jaakko Tuomilehto, dos. Veikko Salomaa ja 
dos. Matti Jauhiainen. 
Tehtävät DNA-analyysit ja DNA-analyysissä käytettävät tekniikat: Kandidaattigeenien 
kartoitus (ks. Taulukko 1): Tutkimus on tullut mahdolliseksi uusien entistä halvempien 
reaaliaikaiseen PCR:n perustuvien genotyyppausmenetelmien tultua käyttöön (ABI Prism 
7900HT TagMan laitteistot) laboratoriossamme. Käytössämme on kaksi laitteistoa. 
Olemme moninkertaistaneet ABI Prism 7900HT laitteistomme genotyyppauskapasiteetin 
tekemällä ensin geenin monistuksen (PCR) erillisellä  käytössämme olevalla 4-blokkisella 
geenimonistuslaitteella (MJ Research DNA Engine Tetrad, PTC-225), jossa voidaan 
monistaa kerralla (4x384) 1536 ja ABI Prism 7900HT laitteella itsellään samanaikaisesti 
384 näytettä/2h (yhteensä 1920 näytettä/2h). Toinen laite toimii varalaitteistona ja/tai 
genotyyppauksen lisäkapasiteettina. Tämän jälkeen  monistettujen näytteiden genotyypit 
määritetään tekemällä muutamia  minuutteja kestävä genotyyppien tunnistusmittaus ABI 
Prism-laitteistolla. Olemme hankkineet laboratorioomme pipetointiautomaatin (TECAN 
Freedom EVO-100-malli), joka kykenee hyvin pipetoimaan em. näytemäärän päivässä. 
Uusi laite on asennettu käyttöön vuoden 2004-2005 vaihteessa. Näillä laitteella voidaan 
ajaa ja mitata noin 6000 näytettä päivässä.  
 
Geenien sisäinen hieno seulonta haplotyyppianalyysiä varten: Uskomme taulukossa 1. 
mainittujen geenien joukosta löytyvän muutamia geenejä, joilla todetaan merkitsevä 
tilastollinen yhteys tutkittavaan sydän- ja verisuonivasteeseen. Nämä geenit tutkitaan 
tarkemmin analysoimalla geenin sisäisten SNP:ien (noin 10 SNPs/geeni) muodostama 
yhdistelmä eli haplotyyppi.  



Tarvittavan DNA:n määrä: Tarvitsemamme DNA:n määrä ja laimennokset yms. tekniset 
näkökohdat on toimitettu sähköisesti käyttämällä KTL:n verkossa olevaa DNA näytteiden 
tilauslomaketta (13.1.2005) ja pyyntö pakastenäytteiden poiminta/analysointi 28.1.2005, 
Sirkka Rinteen pyynnöstä (sähköpostikeskustelua myös Outi Repolan kanssa). 
 
Pyynnössä oli toivottu: 1 mikrogramma DNA:ta laimennettuna veteen vakiotavalla 20 
ng/mikrolitra ja pipetoituna valmiiksi 96-kuoppalevyille. Käytämme TagMann teknologiaa 

384 formaatissa ja Tecan EVO100 robottia pipetoinnissa. Tecan pipetoi n 0.5 l 
litraa/genotyyppaus, joten näyte määrä per genotyyppi menee annettuun vaatimustasoon 
DNA:n käytön suhteen. 
 
DNA:n pitäisi riittää noin 50-60 genotyyppaukseen, joista 18 SNP esitelty oheisessa 
taulukossa. Tämän lisäksi taulukossa olevista valitaan tarkempaan haplotyyppi analyysiin 
alustavien tulosten perusteella 3-5 geeniä joista tutkitaan n. 5-10 SNP.  Haplotyyppien 
muodostamisessa käytetään apuna mm. kansainvälisen HapMap – projektin antamaa 
haplotyyppitietoa (http://www.hapmap.org/cgi-perl/gbrowse/gbrowse/hapmap). 
Hienoseulonnassa käytettävien SNP:en analyysisuunnittelussa käytetään apuna 
kaupallisia (CELERA, http://publication.celera.com/ humanpub/index.jsp) ja julkisia 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/snp) SNP tietokantoja ja niistä saatavaa 
sekvenssitietoa. Tutkimusryhmällämme on käyttölisenssi CELERA:n tietokantaan joka 
sisältää tällä hetkellä useita miljoonia SNP:jä kattaen tiheästi koko perimän ja myös 
yksittäiset geenit. Tämän geenin sisäisen hienokartoituksen avulla muodostetaan tarkempi 
käsitys geenin eri alueiden (erityisesti promoottori ja säätelyalueet, aminohaponvaihto 
polymorfiat) funktionaalisesta merkityksestä suhteessa tutkittaviin vastemuuttujiin.   
Kustannukset: Tutkimuskohortista valitaan kattava alaotos jossa on 1500 koehenkilöä. 
Tästä joukosta tehdään geneettinen analyysi 18 SNP/henkilö x 1.0 euroa = 18 
euroa/potilas x 1500 = 27.000 euroa (kulutustarvikkeet). Näistä valitaan lisäksi 
jatkoanalyysiin arviolta 3-5 geeniä, jolle tehdään tarkempi analyysi (5-10 SNP/potilas), 
lisäkustannus tästä on 3 x 10 x 1500 x 1.0 euroa = 45.000 euroa.  Hankkeen 
genotyyppauskustannukset ovat yhteensä 72.000 euroa (kulutustarvikkeet).   

8.2.1.038 Ruokavaliotyyppien yhteys fenoliyhdisteiden seerumipitoisuuksiin sekä 
endoteelifunktioon ja kaulavaltimon ateroskleroosiin 
(01.06.2005, ks. suunnitelma 8.2.1.038_1) 
 
Tarkoitus 1. Validoidaan ravinnon fenoliyhdisteiden (kversetiini, enterolaktoni, fenolihapot) 
sekä paraksantiinin ja tokoferolien seerumipitoisuudet saannin biomarkkereina. Tutkitaan 
eroavatko biomarkkereiden seerumipitoisuudet eri ruokavaliotyypeillä (länsimainen vs. 
runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio) ja korreloivatko ne kasvisten tai kasvisperäisten 
ruokien käytön kanssa. 
2. Tutkitaan eroavatko endoteelifunktiota kuvaavien biomarkkereiden seerumipitoisuudet 
eri ruokavaliotyypeillä. Määritettäviä biomarkkereita ovat asymmetrinen dimetyyliarginiini 
(ADMA) ja adheesiomolekyylit (soluble intercellular adhesion molecule 1 eli sICAM-1, 
soluble vascular cell adhesion molecule 1 eli VCAM-1 ja von Willebrand factor eli vWF). 
3. Tutkitaan ovatko edellämainitut biomarkkerit ja eri ruokavaliotyypit yhteydessä 
kaulavaltimon seinämän intimamediakerroksen (IMT) paksuuteen ja endoteelifunktioon.   
Aineisto: Aineistona käytetään SVT+D aineiston seeruminäytteitä (n=800). Ensisijaisesti 
näytteet valitaan henkilöiltä, joille on tehty yksityiskohtainen ravintokysely, joilta on IMT 
arvo ja joille on tehty endoteelifunktiotutkimus. Viimeksi mainittu löytyy noin puolelta 
tutkittavista. 

http://www.hapmap.org/cgi-perl/gbrowse/gbrowse/hapmap
http://publication.celera.com/%20humanpub/index.jsp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/snp


Tekijät: Iris Erlund, Georg Alfthan, Paul Knekt, Antti Reunanen, Jukka Montonen ym. 
Määritykset: Seerumin fenoliyhdisteiden pitoisuudet määritetään GC-MS ja HPLC 
menetelmillä. ADMA määritetään HPLC:llä ja adheesiomolekyylit ELISA kiteillä. 
Aikataulu: Ravintoon liittyvät biomarkkerit analysoidaan seeruminäytteistä syksyllä 2005. 
Endoteelimarkkerit analysoidaan vuonna 2006. 
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Maa- ja metsätalousministeriö 

8.2.1.038_1 Kasvisvoittoisen ruokavalion ja ravinnonsaannin yhteys SVT riskin 
indikaattoreihin: typpioksidiin ja katekoli-O-metyylitransferaasiin liittyvien geenien 
polymorfioiden merkitys 
(10.4.2008) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: 
 
1. Tutkitaan, onko katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) polymorfioilla ja 
haplotyypeillä yhteys homokysteiinin plasmapitoisuuteen. Lisäksi tutkitaan modifioivatko 
ne polyfenolien saannin ja niiden metyloitujen metaboliittien plasmapitoisuuksien välistä 
yhteyttä. Pääasiallisen kiinnostuksen kohteena on yleinen Val(108/158)Met polymorfia. 
 
2. Tutkitaan modifioivatko endoteelisen typpioksidisyntaasin (eNOS) polymorfiat 
ja haplotyypit kasvisvoittoisen ruokavalion tai ravinnonsaannin yhteyttä sydän- ja 
verisuonitautien indikaattoreihin (esim. ADMA, ICAM-1). Tämä tehdään siinä tapauksessa 
että kyseiset polymorfiat on määritetty muita tutkimuksia varten.  
 
Aineisto: Aineistona käytetään SVT+D aineistosta jo kerättyjä seeruminäytteitä (n=724). 
Näytteet on kerätty henkilöiltä, joille on tehty yksityiskohtainen ravintokysely ja joilta on 
IMT arvo. Niissä tapauksissa kun tulokset on (tai on pian) olemassa koko SVT+D 
aineistosta (esim. COMT polymorfiat ja homokysteiini) niin silloin käytetään koko aineistoa. 
Tekijät: Iris Erlund, Georg Alfthan, Antti Jula, Paul Knekt, Markus Perola ym.  
Määritykset: Seerumin fenoliyhdisteiden pitoisuudet määritetty GC-MS ja HPLC 
menetelmillä, adheesiomolekyylit tehty ELISA kiteillä. ADMA määritetään HPLC:llä  
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Maa- ja metsätalousministeriö, Juho Vainion säätiö 
 

8.2.1.038_2 Ruokavaliotyyppien yhteys karotenoidien seerumipitoisuuksiin sekä 
sydän- ja verisuonitautien indikaattoreihin 
(20.5.2010) 
 
Tarkoitus: 
1. Validoidaan seerumin karotenoidipitoisuudet saannin biomarkkereina. Tutkitaan 
eroavatko karotenoidien seerumipitoisuudet eri ruokavaliotyypeillä ja korreloivatko ne 
kasvisten tai kasvisperäisten ruokien käytön kanssa. Verrataan seerumin 
karotenoidipitoisuuksien käyttökelpoisuutta biomarkkereina muihin tästä aineistosta 
mitattuihin biomarkkereihin (polyfenolit). 
2. Tutkitaan ovatko karotenoidien seerumipitoisuudet yhteydessä kaulavaltimon seinämän 
intimamediakerroksen (IMT) paksuuteen ja muihin SVT riskin indikaattoreihin.  



Aineisto: Aineistona käytetään SVT+D aineiston seeruminäytteitä (n=720). Käytetään  
suunnitelman 8.2.1.038 toteutukseen saatua alikvoottia. 
Tekijät: Iris Erlund, Paul Knekt, Antti Jula, Satu Männistö ym.  
Määritykset: Seerumin karotenoidipitoisuudet määritetään HPLC menetelmällä.  
Aikataulu: Kevät-syksy 2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Suomen Akatemia  
  

8.2.1.038_3 Verihiutaleaktivaation yhteys ravintotekijöihin ja sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijöihin. 
(27.9.2011) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkitaan verihiutaleaktivaation yhteyttä ravitsemukseen ja 
tunnettuihin SVT riskitekijöihin. Verihiutaleaktivaation biomarkkerina käytetään liukoisen 
glykoproteiini 5 pitoisuutta plasmassa (sGPV). Kyseinen proteiini on trombiinivälitteisen 
verihiutaleaktivaation biomarkkeri ja koholla mm. angiina pectoris potilailla. Ravitsemuksen 
mittareina käytetään laskettua ravinnonsaantia, ruokavaliotyyppiä sekä ravitsemusta 
kuvaavien plasmasta mitattavien biomarkkereiden pitoisuuksia.  
Aineisto: Aineisto (n=724) koostuu samojen henkilöiden plasmanäytteistä, joista aiemmin 
mitattiin ravitsemuksen biomarkkereita ja muita SVT riskitekijöitä (mm. adheesiomolekyylit, 
asymmetrinen dimetyyliarginiini). Näytteet on kerätty henkilöiltä, joille on tehty 
yksityiskohtainen ravintokysely ja joilta on IMT arvo.  
Tekijät: Iris Erlund, Paul Knekt, Antti Jula, Satu Männistö, Pirjo Mustonen ym.  
Aikataulu: Analyysit toteutetaan syksyllä 2011 
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Suomen Akatemia 
SVTD-ryhmä on hyväksynyt suunnitelman 10.8.2011. 
 

8.2.1.039 Perinnöllisten tekijöiden yhteys ateroskleroosin vaaratekijöihin ja 
kaulavaltimon ateroskleroosin kehitykseen - Ateroskleroosiin liittyvät DNA -
tutkimukset T2000:ssa  
(01.06.2005 / DNA-ryhmä 06.06.2005/Päivitys 22.11.2007/DNA-ryhmä ?, projektiryhmässä 
20.12.2007)  
(Suunnitelmat: 8.2.1.039_1, 8.2.1.039_2 ja 15.006 kuuluvat samaan DNA-määritys 
sopimukseen, Sanger) 
Tarkoitus/tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää koko genomin kattavien 
määritysten avulla perintötekijöiden yhteyttä kaulavaltimon ateroskleroosiin ja 
ateroskleroosin vaaratekijöihin poikkileikkaustilanteessa sekä etenevässä asetelmassa 
samojen tekijöiden yhteyttä ateroskleroosin ja sen riskitekijöiden kehitykseen 7-8 vuotta 
myöhemmin tehtävässä uusintatutkimuksessa ja rekistereistä kerättävien tietojen avulla. 
Tämä suunnitelma toimii sateenvarjomaisesti useiden erillisten hankkeiden yhteisenä 
nimittäjänä erityisesti DNA -näytteen osituksen helpottamiseksi. 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen ja T2000:n sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja 
diabeteksen (SVTD) täydentävään tutkimukseen osallistuneet.  
Tekijät: Antti Reunanen, Veikko Salomaa, Markus Perola, Antti Jula, Leena Palotie ja 
muut SVTD-ryhmän hyväksymät osahankkeiden tutkijat  
Aikataulu: Vuodesta 2005 alkaen ainakin vuoteen 2010  



Julkaisumuoto: Useita erillisiä osahankkeita  
Kieli: Pääasiassa englanti, joidenkin kokooma- ja yleistulosten osalta myös suomi  
Voimavarat: Osahankkeet toteutetaan useimmiten erillisten muualta saatujen 
apurahoitusten turvin, mutta osittain raportointia toteutetaan myös virkatyönä  
Yhteistyö: Hankekokonaisuuteen kuuluu lukuisia osahankkeita, joista osa on hyväksytty 
ja toteutus meneillään, mutta suuri osa on vasta suunnitteluvaiheessa. Yhteistyötahoina 
toimivat lukuisat yliopistojen tai tutkimuslaitosten laboratoriot, joissa on valmiudet 
geneettiseen analytiikkaan.  
Tehtävät DNA-analyysit: Tällä hetkellä hyväksytyissä tutkimushankkeissa on tarkoitus 
analysoida useita eri mekanismeilla ateroskleroosiin kytkeytyviä geenimarkkereita. Näistä 
aivan ensisijaisia ovat metabolisen oireyhtymän ja sen osakomponenttien, tulehduksen 
välittäjäaineiden, Lewis-tekijän, lipidiaineenvaihdunnan välituotteiden ja adiponektiinin, 
resistiinin, leptiinin ja greliinin geenit. Vastaisuudessa markkereiden valikoima laajenee, 
mutta yhteisenä nimittäjänä on oletettu yhteys ateroskleroosiin..  
DNA-analyyseissa käytettävät tekniikat: Määrityksissä sovelletaan yksinomaan yleisesti 
hyväksyttyjä geneettisiä määritystekniikoita  
Tarvittavan DNA:n määrä: Määritetään tarkemmin myöhemmin, mutta tämänhetkisen 
arvion mukaan tarve on n. 10 – 15 mikrogrammaa  
Kustannukset: Pääsääntöisesti niin DNA:n jako erillishankkeille kuin niiden vaatima 
varsinainen DNA analytiikka rahoitetaan kunkin hankkeen omasta budjetista. Tavoitteena 
on, että tämä SVTD:n syventävän tutkimuksen erillisnäytteen erottaminen voitaisiin 
kuitenkin rahoittaa T2000:n jatkorahoitukseen varatuista varoista.  

8.2.1.039_1 SVT+D täydentävän tutkimuksen genominlaajuinen kartoitus  
(10.4.2008) 
(Suunnitelmat: 8.2.1.039_1, 8.2.1.039_2 ja 15.006 kuuluvat samaan DNA-määritys 
sopimukseen, Sanger) 
Tarkoitus ja tavoitteet: 
Genotyypitetään Illumina Human1M BeadChip-menetelmällä ne SVT+D otoksen yksilöt, 
jotka eivät ole jo aiemmissa genominlaajuisissa otoksissa (MetS-projekti). Genotyypitys 
suoritetaan Sanger-instituutissa vuoden 2008 aikana ja datan analyysi tehdään 
yhteistyössä Leena Palotien ryhmän kanssa Sangerissa (genotyypitys QC, CNV-analyysit) 
ja Markus Perolan ryhmän kanssa MLOssa sekä terveys 2000-organisaation 
asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen päätavoitteena on löytää genominlaajuisin 
menetelmin geenivariantteja, jotka assosioituvat SVT-D otoksessa kerättyihin 
kardiovaskulaarisiin jatkuviin muuttujiin, joista tärkeimpänä laboratoriomääritykset (lipidit, 
insuliini, glukoosi, CRP), ultraäänimuuttujat (IMT, plakkidata), verenpaine, syke ja EKG-
muuttujat. Muuttujien analyyseja tuetaan relevanteilla kovariaateilla. 
Aineisto: SVT+D otos 
Tekijät: Leena Palotie, Veikko Salomaa, Antti Jula, Markku S. Nieminen, Markus Perola 
Aikataulu: genotyypitys pyritään tekemään vuoden 2008 aikana. Analyyseja tehtäneen vv 
2008-2009. 
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat:  
Genotyypitys n. 600.000€, Leena Palotien Sanger-instituutin projektirahoitus 
DNA-laimennos: MLO:n projektirahoitus 
Tutkijarahoitus: virkapalkat, mahdolliset väitöskirjantekijät/post-docit hankitaan rahoitus 
koti- ja ulkomaisista säätiöistä 
Tehtävät DNA-analyysit: Illumina Human 1M BeadChip 



Tekniikat: Illumina 
Tarvittava DNA-määrä: 3 mikrogrammaa 
Kustannukset: ks. yllä  
 
8.2.1.039_2 Perinnöllisten tekijöiden yhteys ateroskleroosin vaaratekijöihin ja 
kaulavaltimon ateroskleroosin kehitykseen - Ateroskleroosiin liittyvät DNA –
tutkimukset T2000:ssa  
(4.9.2008) 
 
(Suunnitelmat: 8.2.1.039_1, 8.2.1.039_2 ja 15.006 kuuluvat samaan DNA-määritys 
sopimukseen, Sanger) 
 

Tarkoitus/tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää koko genomin kattavien 
määritysten avulla perintötekijöiden yhteyttä kaulavaltimon ateroskleroosiin ja 
ateroskleroosin vaaratekijöihin poikkileikkaustilanteessa sekä etenevässä asetelmassa 
samojen tekijöiden yhteyttä ateroskleroosiin ja sen riskitekijöiden kehitykseen 7-8 vuotta 
myöhemmin tehtävässä uusintatutkimuksessa ja rekistereistä kerättävien tietojen avulla. 
Tämä suunnitelma toimii sateenvarjomaisesti useiden erillisten hankkeiden yhteisenä 
nimittäjänä erityisesti DNA -näytteen osoituksen helpottamiseksi.  
Aineisto: T2000 perustutkimukseen ja T2000:n sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja 
diabeteksen (SVTD) täydentävään tutkimukseen osallistuneet. 
Tekijät: Antti Reunanen, Veikko Salomaa, Markus Perola, Antti Jula, Leena Palotie ja 
muut SVTD-ryhmän hyväksymät osahankkeiden tutkijat  
Aikataulu: Vuodesta 2005 alkaen ainakin vuoteen 2010  
Julkaisumuoto: Useita erillisiä osahankkeita  
Kieli: Pääasiassa englanti, joidenkin kokooma- ja yleistulosten osalta myös suomi  
Voimavarat: Osahankkeet toteutetaan useimmiten erillisten muualta saatujen 
apurahoitusten turvin, mutta osittain raportointia toteutetaan myös virkatyönä. Geeni-
kohtaista genotyypitystä varten on projektirahoitusta mm. Sanger-instituutista, ja 18 kk 
aikavälissä on tarkoitus hakea rahoitusta myös genomilaajuiseen genotyypitykseen 
kaikissa T2000 näytteissä jotka eivät olleet genomilaajuisissa otoksissa (GenMets projekti, 
N=2400). 
Yhteistyö: Hankekokonaisuuteen kuuluu lukuisia osahankkeita, joista osa on hyväksytty 
ja toteutus meneillään, mutta suuri osa on vasta suunnitteluvaiheessa. Yhteistyötahoina 
toimivat lukuisat yliopistojen tai tutkimuslaitosten laboratoriot, joissa on valmiudet 
geneettiseen analytiikkaan. Tärkeänä yhteistyötahona on FINRISKI projekti, jossa vuosina 
2008-2009 genotyypätään noin 250-300 ateroskleroosiin ja metabolisen oireyhtymään 
liittyviä geenimarkkereita koko FINRISKI aineistossa.  
Tehtävät DNA-analyysit: Tällä hetkellä hyväksytyissä tutkimushankkeissa on tarkoitus 
analysoida useita eri mekanismeilla ateroskleroosiin kytkeytyviä geenimarkkereita. Näihin 
kuuluvat metabolisen oireyhtymän ja sen osakomponenttien, tulehduksen 
välittäjäaineiden, Lewis-tekijän, lipidiaineenvaihdunnan välituotteiden ja adiponektiinin, 
resistiinin, leptiinin ja greliinin geenit. Sen lisäksi, tarkoituksena on tutkia viime vuonna 
genomilaajuisten assosiaatio analyyseihin pohjalta löytyneet  vahvimmin assosioituneet 
geenimarkkerit (mukaan lukien GenMets). Vastaisuudessa tarkoitus olisi suorittaa 
genomilaajuinen analyysi kaikissa T2000 näytteissä.  
DNA-analyyseissa käytettävät tekniikat: Määrityksissä sovelletaan yksinomaan yleisesti 
hyväksyttyjä geneettisiä määritystekniikoita  
Tarvittavan DNA:n määrä: Tarve on n. 10 – 15 mikrogrammaa. Pelkästään 
genomilaajuiseen analyysiin kuluu 2.5 mikrogrammaa.  



Kustannukset: Pääsääntöisesti niin DNA:n jako erillishankkeille kuin niiden vaatima 
varsinainen DNA analytiikka rahoitetaan kunkin hankkeen omasta budjetista. 
Genomilaajuisten löydösten replikaatio tehdään pääosin Sanger-instituutin 
projektirahoituksella.  
 

8.2.1.040 Ionikanavasairauksien geenitutkimus 
(15.06.2005 / DNA-ryhmä 06.06.2005/ 15.6.2007) 
(8.2.1.040.1) Ionikanavasairauksien geenitutkimus: Projekti A.1 
(8.2.1.040.2) Ionikanavasairauksien geenitutkimus: Projekti A.2/(8.2.1.040.2) Genetic 
Study of Ion Channelopathies: Project A.2 
(8.2.1.040.3) Ionikanavasairauksien geenitutkimus: Projekti B 
(8.2.1.040.4) Ionikanavasairauksien geenitutkimus: Projekti C 
 
Tutkimuksen tavoitteet: Ionikanavat ovat monimutkaisia solukalvon läpäiseviä 
proteiineja, joita on lähes jokaisessa kehon soluissa. Periytyvät ionikanavien mutaatiot 
aiheuttavat mm. periodisia halvauksia, epilepsioita, munuaisten suolan erityksen häiriöitä 
sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä. Epiteliaalisen natriumkanavan (ENaC) mutaatiot 
aiheuttavat perinnöllisen Liddlen taudin, jonka kliinisiä piirteitä ovat varhain alkava 
hypertensio ja hypokalemia. Olemme itse löytäneet muutamia sukuja, joissa esiintyy DNA-
vahvistettu Liddlen tauti. Mielenkiintoisempi havainto oli se, että laajassa essentiaalisen 
hypertension aineistossa ”lieviä” ENaC variantteja esiintyi 9 %:lla potilaista, merkittävästi 
enemmän kuin terveillä verenluovuttajilla (3 %) ja normotensiivisilla ihmisillä (3 % ). 
 
Vakava rytmihäiriösairaus pitkä QT-oireyhtymä (LQTS) aiheutuu sydänlihaksen natrium- 
tai kaliumkanavien mutaatioista. Kun kaikkialla muualla maailmassa mutaation luonne 
vaihtelee suvusta toiseen, Suomessa neljä perustajageenivirhettä (KCNQ1-FinA, KCNQ1-
FinB, HERG-FinA, HERG-FinB) vastaa noin 75%:sta tunnettua LQTS-geenikirjoa. HERG-
FinB esiintyy 1%:lla suomalaisista. Nämä lähtökohdat tarjoavat hyvät mahdollisuudet 
väestötason geenitutkimuksille. Alustavat havaintomme viittaavat siihen, että LQTS on 
meillä yleisempi kuin muualla (jo nyt todettu 1200 DNA-vahvistettua tapausta, ja lista 
kasvaa viikoittain). 
 
Arytmogeeninen oikean kammion dysplasia (ARVD) on perinnöllinen rytmihäiriösairaus, 
jossa sähköisen toimintahäiriön lisäksi tavataan sydämen rakenteellisia muutoksia. ARVD 
on hiljattain osoittautunut desmosomaalisten rakenteiden taudiksi, ja olemme havainneet 
näiden geenien mutaatioita suomalaisissa ARVD-suvuissa hyvin vaihtelevalla 
penetranssilla.  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, (i) altistavatko kaksi suomalaisväestössä 
suhteellisen yleisenä esiintyvää ENaC- kohonneelle verenpaineelle, sydäninfarktille ja 
aivoinfarktille (projekti B), (ii) määrittää LQTS:n prevalenssi DNA-menetelmin 
suomalaisväestössä ja samalla tutkia, johtaako geenin mutaationkantajuus 
tautifenotyyppiin (EKG, oirekuva) myös väestötasolla (projekti A1), (iii) selvittää väestössä 
tavallisena esiintyvien ionikanavavarianttien EKG-fenotyypin ja sydän-verisuonisairauksien 
välinen mahdollinen yhteys (projekti A2) sekä (iv) tutkia desmosomaalisten 
geenimutaatioiden esiintyvyyttä väestötasolla sekä näiden mutaatioiden ja fenotyypin 
välistä yhteyttä. 
Aineisto: Terveys 2000-aineisto. Koehenkilöistä on käytettävissä hyvät tiedot sydän- ja 
verisuonisairauksien esiintymisestä sekä digitoidut EKG-rekisteröinnit. 



Tekijät: Prof. Kimmo Kontula (HUS), LT Heikki Swan, LL Annukka Marjamaa (ent 
Lehtonen), FM Annukka Lahtinen, FT Kati Donner, LT Timo Hiltunen. Lisäksi Lasse 
Oikarinen (HUS), Matti Viitasalo (HUS), Kimmo Porthan (HUS) ja Antti Reunanen (KTL). 
Aikataulu: Yhteistyössä Suomen Genomikeskuksen kanssa tehdyt genotyypitykset ovat 
valmistumassa kesän 2007 aikana.  
Julkaisumuoto: Useita korkeatasoisia originaalijulkaisuja. 1-2 artikkelia tulisi käyttöön LL 
Annukka Marjamaan (ent Lehtosen) väitöskirjan osatöinä. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Terveys 2000-hankkeen DNA-työryhmä osaa parhaiten arvioida työvoiman, 
joka tarvitaan näytteiden laimentamiseen ja pipetointiin mikrotitterilevyille. Omat 
tutkijamme pystyvät auttamaan SNP-tekniikan pystyttämisessä ja antavat positiiviset 
kontrollit. Genotyyppien ja fenotyyppien yhteyksien määrittämiseen tarvitaan Terveys 
2000-projektitutkijoiden apua.  
Yhteistyö: On toivottavaa ja suorastaan välttämätöntä, että syntyy läheinen yhteistyö 
Terveys 2000-projektin niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat selvittäneet verenpainetaudin 
ja rytmihäiriösairauksien esiintymistä ja epidemiologiaa samoin kuin suorittaneet EKG:n 
digitoinnin ja EKG-analytiikan. 
Tehtävät DNA-analyysit: Yhteensä 16 genotyyppiä: Kaksi ENaC-geenin varianttia 
(kunkin taajuus väestössä noin 1%), kaksi KCNQ1-geenin harvinaista mutaatiota, yksi 
harvinainen HERG-geenin mutaatio ja kolme melko tavallista HERG-mutaatiota/varianttia 
(taajuudet 1-15%) sekä lisäksi SCN5A-, KCNE1- ja KCNE2-geenien tavallista varianttia 
yhteensä viisi kappaletta. Lisäksi määritetään kaksi PKP2-geenin mutaatioita sekä yksi 
DSP-geenin mutaatio. 
Käytettävät tekniikat: Suomen Genomikeskuksen Sequenom-analysaattori, Folkhälsanin 
Tagman-analysaattori. 
Tarvittavan DNA:n määrä: Näytteistä määritetään kolmetoista ionikanavien genotyyppiä 
sekä kolme desmosomaalista genotyyppiä. DNA:n tarve on siten luokkaa 100-400 
nanogrammaa/näyte. 
Kustannukset: Pistemutaatioiden seulonta tapahtuu sujuvimmin ja edullisimmin 
yhteistyössä Suomen Genomikeskuksen kanssa. Jos yhden genotyypin hinnaksi oletetaan 
0,50 €, koko aineiston genotyypityskustannukset tulevat olemaan: 15 genotyyppiä x 6500 
näytettä x 0,50 €/genotyyppi/näyte = noin 50 000 euroa. Lisäksi Tagman-laitteella 
suoritettava yhden variantin analyysi 5 000 eur. Koko aineiston genotyypityskustannukset 
ovat n. 55 000 eur. Tämä summa voidaan kattaa professori Kimmo Kontulan tarkoitukseen 
haetusta tutkimusmäärärahasta.  
Julkaistu:  
Marjamaa A, Salomaa V, Newton-Cheh C, Porthan K, Reunanen A, Karanko H, Jula A, 
Lahermo P, Väänänen H, Toivonen L, Swan H, Viitasalo M, Nieminen MS, Peltonen L, 
Oikarinen L, Palotie A, Kontula. High prevalence of four long QT syndrome founder 
mutations in the Finnish population. Ann Med. 2009; 41(3):234-40 
 
Marjamaa A, Newton-Cheh C, Porthan K, Reunanen A, Lahermo P, Väänänen H, Jula A, 
Karanko H, Swan H, Toivonen L, Nieminen MS, Viitasalo M, Peltonen L, Oikarinen L, 
Palotie A, Kontula K, Salomaa V: Common candidate gene variants are associated with 
QT interval duration in the general population . J Intern Med 2009; 265:448-458 

8.2.1.041 Genetic vulnerability to metabolic syndrome 
(14.09.2005 / DNA-ryhmä 22.11.2005) 
 



Background and aims:  Our recent data on Finnish dyslipidemia families have shown 
that some critical genes contribute significantly to trait components of metabolic syndrome. 
(Pajukanta et al. Nature Genetics 2004, Suviolahti et al., J.Clin Invest, 2003).  We would 
like to pursue these findings at the population level and here we are applying for 
permission to use the Health-2000 sample to verify the role of these genes among Finns.  
Aim:   To identify critical genes behind trait components of the metabolic syndrome  
Sample: Up to 400 extreme dyslipidemic and obese individuals (200 males, 200 females 
for both traits) and 1000 male population controls (Finnish Health 2000) in initial analyses, 
to be later supplemented for follow-up genotyping of the entire Health 2000 panel.   
Genotyping and analyses: Initial analyses will be based on dense SNP genotyping (250 
SNPs) of 10 candidate genes ( usf 1, usf 2, ABCT1, lipin, lactase regulatory SNP, ApoE, 
nuclear factor 4 alfa, AGT1, CRP, insulin receptor genes ) on which we have found 
evidence for the effect on trait components in family-based (and for some also in Finrisk 92 
and 97 ) samples, in the full cohort.  Next round of analysis would include 300 000 SNPs in 
the extreme ends of the traits (genome-wide association), selected from the cohort for 
males and females. Genotyping will be conducted either locally or by subcontract by 
Perlegen Sciences or Illumina, such that anonymously coded DNA samples will be sent 
from the National Public Health Institute (KTL) to subcontract site for genotyping, and 
genotypes and all excess DNA will be returned to Finland. KTL will store the data in the 
research database and analyze all the data. 
 
Follow-up analyses of the genome-wide association for the best SNPs (some 500-100 of 
them) will be carried out  in the full cohort  Follow-up genotyping will be conducted in the 
laboratory of Leena Peltonen (KTL/MLO). Total amount of DNA required for all these DNA 
analyses will be 2.5-4 ug. 
Statistical analyses will be carried out primarily in Helsinki in collaboration with 
investigators from MLO, ETEO and TTO. Any data shared with investigators outside KTL 
will be fully anonymised. Should other investigators wish to study the data set, it will be 
accessible through a data enclave procedure setting up a secure database within KTL for 
access by outside investigators (without the possibility of data downloading).  
Investigators: Responsible investigators are Leena Peltonen and Markus Perola 
(KTL/MAO), Veikko Salomaa (KTL/ETEO), Jarmo Virtamo (KTL/ETEO) and Arpo Aromaa 
(KTL/TTO) 
Collaborators: US collaborator is Dr David Altshuler at MIT.  
Publications:  Results will be published in high-impact international journals 
Resources: All the required resources for sample identification, aliquotting, mailing, 
genotyping and phenotype data extraction will be covered by EU and NIH grants. 
DNA quantity: 2.5 ug for the full cohort, 4 ug for extreme ends of selected phenotypes 
Intellectual property rights: All DNA, genotype and phenotype information will remain the 
exclusive property of KTL .   
Timetable: 2005-2008 
Julkaistu: 
Kristiansson K, Perola M, Tikkanen E, Kettunen J, Surakka I, Havulinna AS, Stancáková 
A, Barnes C, Widen E, Kajantie E, Eriksson JG, Viikari J, Kähönen M, Lehtimäki T, 
Raitakari OT, Hartikainen AL, Ruokonen A, Pouta A, Jula A, Kangas AJ, Soininen P, Ala-
Korpela M, Männistö S, Jousilahti P, Bonnycastle LL, Järvelin MR, Kuusisto J, Collins FS, 
Laakso M, Hurles ME, Palotie A, Peltonen L, Ripatti S, Salomaa V. Genome-wide screen 
for metabolic syndrome susceptibility Loci reveals strong lipid gene contribution but no 
evidence for common genetic basis for clustering of metabolic syndrome traits. Circ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22399527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22399527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22399527


Cardiovasc Genet. 2012 Apr 1;5(2):242-9. doi: 10.1161/CIRCGENETICS.111.961482. 
Epub 2012 Mar 7. 

8.2.1.042  Kohonneen verenpaineen lääkehoidon rationaalisuus 
sepelvaltimotautipotilailla 
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja arvioida 
sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden kohonneen verenpaineen lääkehoidon 
rationaalisuutta nykyisten käypä hoitosuositusten valossa Terveys 2000 - tutkimuksen 
aineistossa ( poikkileikkausasetelma ).  
Aineisto: Terveys 2000 (30+)  Kelan ylläpitämällä reseptitiedostolla täydennettynä sekä 
reseptitiedostosta ja erityiskorvattaviin sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen 
lääkkeisiin oikeutettujen rekistereistä muodostettu erillinen tiedosto 
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: artikkeli 
Kieli: englanti 

8.2.1.043 Kohonneen verenpaineen lääkehoidon rationaalisuus vasemman kammion 
hypertrofiaa sairastavilla.  
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja arvioida vasemman 
kammion hypertrofiaa sairastavien potilaiden kohonneen verenpaineen lääkehoidon 
rationaalisuutta nykyisten Käypä hoito-suositusten valossa Terveys 2000 - tutkimuksen 
aineistossa (poikkileikkaus- 
asetelma ). 
Aineisto: Terveys 2000 -tutkimuksen osallistuneet henkilöt (30+), joilla EKG:n perusteella 
on sydämen vasemman kammion hypertrofia.  
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: 1 artikkeli 
Kieli: englanti 

8.2.1.044 Kohonneen verenpaineen lääkehoidon rationaalisuus astmapotilailla 
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja arvioida astmaa 
sairastavien potilaiden kohonneen verenpaineen lääkehoidon rationaalisuutta  nykyisten 
Käypä hoito-suositusten valossa Terveys 2000 - tutkimuksen aineistossa ( 
poikkileikkausasetelma ). 
Aineisto: Terveys 2000 (30+) Kelan ylläpitämällä reseptitiedostolla täydennettynä ja 
reseptitiedostosta sekä erityiskorvattaviin astman ja kohonneen verenpaineen lääkkeisiin 
oikeutettujen rekistereistä muodostettu erillinen tiedosto. 
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: artikkeli 
Kieli: englanti 



8.2.1.045 Lääkitsemättömien hypertensiopotilaiden kokonaisriskin arviointi 
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Arvioida Framinghamin vaarafunktioon ja SCORE-mallin pohjalta 
laadittuihin vaarataulukoihin perustuen korkean ja matalan valtimotaudin vaaran 
esiintyvyyttä kohonneen verenpaineen, dyslipidemian ja diabeteksen lääkehoidon 
ulkopuolella olevassa väestönosassa, ja vaaratekijöiden, erityisesti verenpainetason, 
vaikutuksia korkean vaaran esiintyvyyteen sekä valtimotautivaaraa selittäviä elintapoja.  
Aineisto: Terveys 2000 (30+), josta on poistettu kohonneen verenpaineen, dyslipidemian 
ja diabeteksen lääkehoidossa olevat henkilöt (poikkileikkausasetelma). 
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: raportti (1-2) 
Kieli: englanti 

8.2.1.046 Kohonneen verenpaineen lääkehoidon eroavaisuudet suuren ja matalan 
riskin potilailla 
(14.09.2005) 
 
Tutkimuksen tavoite: Selvittää kohonneen verenpaineen lääkehoidon eroavaisuuksia 
suuren ja matala riskin potilaiden välillä Terveys 2000 - tutkimuksen aineistossa 
(poikkileikkausasetelma). 
Aineisto: Terveys 2000 (30+). Tutkimukseen osallistuneet kohonneen verenpaineen 
lääkehoidossa olevat henkilöt ja sekä reseptitiedostosta ja erityiskorvattaviin kohonneen 
verenpaineen lääkkeisiin oikeutettujen rekistereistä muodostettu erillinen tiedosto, josta on 
poistettu diabeteksen, sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja kroonisten 
rytmihäiriöiden johdosta erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt. 
Tekijät: Teemu Ahola, Antti Jula, Ilkka Kantola, Neill Booth, Antti Reunanen 
Aikataulu: 19.9.05 alkaen KTL:n alaisuudessa täyspäiväisesti 

Julkaisumuoto: artikkeli 
Kieli: englanti 

8.2.1.047 LDL-hapetusta estävän paraoksonaasi entsyymin aktiivisuuden 
(antioksidatiivinen potientiaali) ja HDL-tasojen välinen yhteys suomalaisessa 
väestössä 
(23.11.2005) 
 
Tavoite: Työn tarkoituksena on selvittää HDL:ään liittyneen paraoksonaasin 
potentiaalinen hapettumista estävä vaikutus kattavassa suomalaisessa väestössä sekä 
mitata LDL:n hapetusparametrejä ja verrata niiden yhteyttä tekijöihin, jotka altistavat 
sydän- ja verisuonitaudeille. Tutkimuksessa pyritään erityisesti löytämään HDL-tasojen ja 
paraoksonaasi entsyymin toiminnan (aktiivisuuden) välinen yhteys 
Aineisto: Terveys 2000. Tutkimusaineisto käsittää alaotoksen Terveys 2000- 
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden seeruminäytteistä. Alaotokseen valitaan 200 
henkilöä, HDL-kolesteroli tason mukaisesti: 

- alhainen HDL-kolesteroli < 5 percentiiliä  (50 miestä ja 50 naista)  
- korkea HDL-kolesteroli  > 95    ”            (50 miestä ja 50 naista ) 

 
Tutkimusaineistosta muuttujiksi valitaan HDL:n lisäksi mm. seuraavat parametrit: lipidi- ja 
lipoproteiini määrät (HDL-, LDL-kol, tot-kol,  TG, apoB, apoA-I, apoAII, apoE),  BMI,  WHR,  



ikä, herkkä CRP,  glukoosi ja insuliini-tasot,  antioksidantti-vitamiinit,   sytokiinit: 
interleukiini-1 ja -6, TNF-alfa. 
Tekijät: Raija Pahlman, Matti Jauhiainen, Maija Badeau, Jouko Sundvall, Marja-Riitta 
Taskinen, Hiroshi Watanabe 
Aikataulu: Aloitetaan syksy 2005   2006 
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu kansainvälisessä lehdessä  
Kieli: englanti 
Voimavarat: Osa tulosbudjetista, osa ulkopuolista rahoitusta  

8.2.1.048 Indoliamiini 2,3-dioksigenaasi (IDO) –välitteinen immuuniregulaatio 
ateroskleroosissa 
(25.01.2006, DNA-ryhmä 08.03.2006) 
 
Tarkoitus: Soluvälitteinen immuniteetti on osallisena ateroskleroosin patogeneesissä, 
mutta sen tarkka merkitys on vielä avoin. Koe-eläinmallit ovat osoittaneet, että T solujen 
tuottamat sytokiinit IL-10 ja TGF-
hidastumisessa. Näitä sytokiinejä erittää uusi, vielä puutteellisesti karakterisoitu T 
solualaryhmä, regulaattori T solut (Treg). Treg solujen induktioon ja toimintaan vaikuttaa 
keskeisesti tryptofaanikatabolia. Antigeeniä esittelevissä soluissa (APC) oleva entsyymi, 
indoliamiini 2,3-dioksigenaasi (IDO), hajoittaa tryptofaania ja sen tason paikallinen lasku 
johtaa T soluproliferaation inhibitioon. IDO:n aktivaattoreina in vivo ovat todennäköisesti 
Treg solut. TGF- -10 voisivat toimia sekä IDO:a tuottavien solujen kypsyttäjinä että 
myös Treg solujen toiminnan välittäjinä. Työryhmämme on äskettäin osoittanut, että 
verestä mitattu IDO-aktiviteetti korreloi merkittävästi alkavaan ateroskleroosiin (M. 
Pertovaara, A. Raitala, M. Juonala, T. Lehtimäki, H. Huhtala, SS Oja, E. Jokinen, JSA 
Viikari, OT Raitakari, M. Hurme: Indoleamine 2,3-dioxygenase enzyme is a more potent 
predictor of atherosclerosis than C-reactive protein in young female adults. The 
Cardiovascular Risk in Young Finns Study, käsikirjoitus lähetetty). Tämä löydös viittaa siis 
siihen, että Treg solut ovat  osallisena ateroskleroosin patogeneesissä. Nyt 
tutkimuksemme tarkoituksena on analysoida sama asia iäkkäämpien aikuisten kohortissa 
sekä tutkia  tunnettujen T solu/APC –interaktiossa toimivien geenien toiminta tässä 
mekanismissa. Geenejä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan Treg solujen syntyyn tai 
funktioon ovat esim. CTLA4, CD28, ICOS, TGFB1, IL10, IL2, AIRE, T-bet. Tämä 
geneettinen analyysi suoritetaan käyttäen tavanomaista funktionaalinen 
polymorfia/assosiaatioanalyysiä. 
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 tutkimuksen SVT+D täydentävään tutkimukseen 
osallistuneet iältään 45-74 vuotiaat henkilöt (n=1500). Analysoimme siis IDO-aktiviteetin 
korrelaation poikkileikkaustutkimuksessa kaulasuonten intima-paksuuteen, elastisuuteen 
ja endoteelin toimintaan sekä seurannassa ateroskleroosin kliinisiin manifestaatioihin. 
Tutkimme myös IDO-aktiviteetin yhteyden ateroskleroosin klassisiin riskitekijöihin. IDO:n 
säätelyyn osallistuvien geenien polymorfiat (tarve 1-3 SNP/geeni) analysoidaan 
käytössämme olevalla ”high throughput” –teknologialla. 
Tekijät: Prof. Mikko Hurme työryhmineen (dos. Marja Pertovaara, FM Annika Raitala). 
Yhteistyökumppaneina prof. (ma) Mika Kähönen ja prof. Terho Lehtimäki työryhmineen 
sekä SVT+D otoksen tutkijat. 
Aikataulu: 2006-2008 
Julkaisumuoto:Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä sarjoissa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Suoritettavista lisäanalyyseistä (IDO-aktiviteetti, genotyyppaukset) vastaa M. 
Hurme ulkopuolisin apurahoin. Henkilömenot varmistettu jo vuodeksi 2006. 



Julkaistu:  
Niinisalo P, Raitala A, Pertovaara M, Oja SS, Lehtimäki T, Kähönen M, Reunanen A, Jula 
A, Moilanen L, Kesäniemi YA, Nieminen MS, Hurme M. Indoleamine 2,3-dioxygenase 
activity associates with cardiovascular risk factors: the Health 2000 study. Scand J Clin 
Lab Invest.2008:68(8):767–70   

8.2.1.049 Muutokset verenpainetasossa sekä verenpainetaudin tietoisuudessa, 
hoitoisuudessa ja hoitotasapainossa 1980-2000. 
(25.01.2006) 
  
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkitaan miten edellä mainitut tekijät ovat muuttuneet 
suomalaisessa väestössä viimeisen 20 vuoden aikana ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti 
näiden muutosten takana. Tutkimuksen avulla saadaan selville miten kenties tärkein 
sydän- ja verisuonitaudeille altistava riskitekijä on muuttunut Suomessa lähiaikoina ja 
pitäisikö sekä lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitoa edelleen tehostaa.  
Aineisto: Terveys 2000 –aineisto, Mini-Suomi –aineisto 
Tekijät: Teemu Niiranen, Antti Jula, Teemu Ahola, Antti Reunanen, Veikko Salomaa, 
Anna Kattainen, Arpo Aromaa 
Aikataulu: syksy 2005-syksy 2006  
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: KTL:n omat tutkijat, apurahat 

8.2.1.050 Kalan Käyttö ja omega-3 rasvahappojen, dioksiinin ja metyylielohopean 
pitoisuudet plasmassa: validointitutkimus  
(29.8.2006) 
 

Tarkoitus/tavoitteet:  
Selvittää ravinnonkäyttökyselyn ja terveyskyselyn tarkentavien kalakysymysten avulla 
arvioidun kalankäytön (useuden, vuodenaikaisvaihtelun ja määrän sekä käytettävien 
kalalajien) yhteyttä kalankäytön biokemiallisiin markkereihin: omega-3 rasvahappojen, 
dioksiinien ja metyylielohopean pitoisuuksiin plasmassa.    
Aineistot:  

 Ympäristöterveyden osaston Ravinto, ympäristö ja terveys (RYT) -tutkimukseen 
osallistuneet (n=309) 

 Terveys 2000 (T2000) -tutkimuksen Verenkiertoelinten ja diabeteksen (SVT+D) 
täydentäviin tutkimuksiin osallistuneet (n=1 526)  

Tutkimusasetelma: Käytetään kahta aineistoa, joista RYT-tutkimukseen osallistuneet 
edustavat runsaasti kalaa käyttävää väestöä ja T2000-tutkimukseen osallistuneet Suomen 
perusväestöä. T2000-tutkimuksen aineistoa käytetään varmistamaan RYT-tutkimuksen 
aineistosta saatuja tuloksia ravinnonkäyttökyselyn kalakysymysten ja omega-3-
rasvahappopitoisuuksien osalta. Dioksiini- ja metyylielohopeapitoisuudet analysoidaan 
ainoastaan RYT-tutkimuksessa. 
Tekijät: Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osasto (YTOS, koordinaattori): Anu 
Turunen, Pia Verkasalo, Riina Räsänen ja Anne Jääskeläinen; Kansanterveyslaitoksen 
Terveyden ja toimintakyvyn osaston (TTO) Väestötutkimuslaboratorio: Antti Jula, Hannu 
Karanko ja Jukka Marniemi; Kansanterveyslaitoksen Terveyden edistämisen ja kroonisten 
tautien ehkäisyn osasto (ETEO): Satu Männistö  
Aikataulu: Tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi vuosina 2006–2007  
Julkaisumuoto/-muodot: Tieteellinen artikkeli (väitöskirjan osajulkaisu)  



Kieli: Englanti  
Voimavarat: Virkatyönä sekä osin ulkopuolisella rahoituksella  
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan Tekijät -kohdassa mainittujen tahojen, Terveys 2000 
SVT+D -ryhmän (Antti Jula) sekä tarpeen mukaan muiden Terveys 2000 -työryhmien 
yhteistyönä.  

8.2.1.051 Kotona mitatun verenpaineen yhteys valtimojäykkyyteen 
(11.12.2006) 
  
Tarkoitus/tavoitteet Tutkia onko kotona mitattu verenpaine vastaanottopainetta 
vahvemmin yhteydessä pulssiaallon nopeuteen. 
Aineisto 45-74 vuotiaat Terveys 2000-tutkittavat, jotka osallistuivat verenpaineen 
kotimittaukseen ja pulssiaallon mittaukseen.  
Tekijä(t) Teemu Niiranen, Antti Jula, Mika Kähönen, Antti Reunanen, ym. 
Aikataulu syksy 2006-kevät 2007 
Julkaisumuodot Artikkeli kansainvälisessä julkaisussa, väitöskirjan osatyö (8.3.007 
Kotona mitattu verenpaine verenpainetaudin diagnostiikassa ja hoidossa, valkotakki-ilmiön 
mittarina ja kohde-elinvaurioiden vaaratekijänä. Ohjaajat Antti Jula ja Ilkka Kantola) 
Kieli/kielet Englanti 
Voimavarat Rahoitus apurahoista. 
Julkaistu:  
Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Kähönen M, Reunanen A. Home Blood pressure has a 
stronger association with arterial stiffness than clinical blood pressure: the Finn-Home 
Study. Blood Press Monit 2009 Sep 9. (Epub ahead of print)   

8.2.1.052 Kalan käytön yhteys valtimotaudin vaaratekijöihin ja kaulavaltimon 
ateroskleroosiin 
(11.12.2006, päivitys hyväksytty 9.6.2008) 
 
Tarkoitus/tavoite: Tutkia kalan käytön ja kalan rasvahappojen yhteyksiä valtimotaudin 
vaaratekijöihin, kaulavaltimoiden ateroskleroosiin ja komplianssiin.  
Aineistot:  

 Ympäristöterveyden osaston Ravinto, ympäristö ja terveys (RYT) -tutkimukseen 
osallistuneet 

 Terveys 2000 -tutkimuksen perusotokseen osallistuneet  

 Terveys 2000 -tutkimuksen verenkiertoelinten ja diabeteksen (SVT+D) täydentäviin 
tutkimuksiin osallistuneet 

Tutkimusasetelma: Käytetään kahta aineistoa, joista RYT-tutkimukseen osallistuneet 
edustavat runsaasti kalaa käyttävää väestöä ja T2000-tutkimukseen osallistuneet Suomen 
perusväestöä. T2000-tutkimuksen aineistoa käytetään varmistamaan RYT-tutkimuksen 
aineistosta saatuja tuloksia. 
Tekijät: Anu Turunen, Pia Verkasalo, Antti Jula, Jukka Marniemi, Satu Männistö, Leena 
Moilanen, Liisa Suominen-Taipale, Terttu Vartiainen ym.  
Aikataulu: 2007–2008 (poikkileikkausasetelma)  
Julkaisumuoto: Tieteelliset artikkelit (2–3)  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella.  
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan Tekijät -kohdassa mainittujen tahojen, Terveys 2000 
SVT+D -ryhmän (Antti Jula) sekä tarpeen mukaan muiden Terveys 2000 -työryhmien 
yhteistyönä. 



Julkaistu: 
Turunen AW, Männistö S, Kiviranta H, Marniemi J, Jula A, Tiittanen P, Suominen-Taipale 
L, Vartiainen T, Verkasalo PK. Dioxins, polychlorinated biphenyls, methyl mercury, and 
omega-3 polyunsaturated fatty acids as biochemical indicators of fish consumption. 2010 
Mar;64(3):313-23. Epub 2010 Jan 27. (yhteistyössä 13.2.004 ja 13.2.007) 
 

8.2.1.053 Viimeaikaisissa Genome-wide association (GWA) tutkimuksissa 
löytyneiden sepelvaltimotautiin voimakkaasti assosioituvien uusien geenivarianttien 
yhteys kaulavaltimon varhaisiin ateroskleroottisiin muutoksiin (intima-media 
paksuus, elastisuus ja plakit) sekä ateroskleroosin vaaratekijöihin 
(06.09.2007) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia poikkileikkaustutkimuksessa sekä myöhemmin arvioida 
etenevässä asetelmassa uusien GWA-tutkimuksissa (mm The Wellcome Trust Case 
Control Consortium; Nature 2007; 447;661-678; Samani NJ ym, New Engl J Med 2007, in 
press; McPherenson ym. Science 2007; 316: 1488-1491; Helgadottir A ym Science 2007; 
316: 1491-1493 ) löytyneiden sepelvaltimotautiin assosioituvien geenipolymorfismien 
yhteyttä kaulavaltimon varhaisiin ateroskleroottisiin muutoksiin (intima-media paksuus, 
elastisuus ja plakit) sekä ateroskleroosin vaaratekijöihin. Tarkoituksena on tutkia noin 15-
20 sepelvaltimotautiin vahvimmin assosioituneen polymorfismin (ainakin: SNP rs1333049, 
rs10757274 , rs2383206, rs10757278 ja rs2383207 kromosomista 9p21; SNP rs6922269, 
kromosomi 6q25.1; SNP rs4402960 kromosomi 3; SNP rs2943634, kromosomi 2q36.3; 
SNP rs599839, rs17465637, rs17672135, rs2516839; rs2073658, rs2774279; rs3737787, 
rs2516838 kromosomista 1; SNP rs17228212, kromosomi 15q22.33; SNP rs1994016 
kromosomi  15q25; SNP rs501120, kromosomi 10q11.21; SNP rs7903146  ja rs4506565 
kromosomi 10q25; SNP rs8050136 kromosomi 16) merkitystä varhaisten 
ateroskleroottisesten muutosten synnyssä. 
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet, joille tehty kaulavaltimon 
ultraäänitutkimus. Esitämme, että geneettisiin analyyseihin käytettäisiin ajan säästämiseksi 
pientä osaa tutkimussuunnitelman 8.2.1.037 DNA-näytettä (näyte jo Tampereella, ei 
haittaa oleellisesti suunnitelman 8.2.1.037 toteutusta). 
Tekijät: prof Mika Kähönen, prof Terho Lehtimäki, prof Nilesh Samani, Ph.D. Martin Tobin 
ym.  
Aikataulu: 2007 –  
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita kansainvälisiin julkaisusarjoihin. Tulokset julkaistaan 
joko omana raporttinaan/raportteinaan tai yhdistämällä tulokset samaan raporttiin toisen 
populaation tulosten kanssa, riippuen löydöksistä ja hankkeen etenemisnopeudesta. 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Ulkopuolisella rahoituksella, PSHP:n EVO ym. 
Julkaistu:  
Samani NJ, Raitakari OT, Sipilä K, Tobin MD, Schunkert H, Juonala M, Braund PS, 
Erdmann J, Viikari J, Moilanen L, Taittonen L, Jula A, Jokinen E, Laitinen T, Hutri-Kähönen 
N, Nieminen MS, Kesäniemi YA, Hall AS, Hulkkonen J, Kähönen M, Lehtimäki T. Coronary 
artery disease-associated locus on chromosome 9p21 and early markers of 
atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008 Sep; 28(9):1679–83 

8.2.1.054 FKH ja LCT sydän- ja verisuonitaudeissa 
(13.12.2007) 
 



Tutkimuksen tarkoitus: Selvittää familiaaliseen kombintoituun hyperlipidemiaan ja 
laktoosi-intoleranssiin yhdistettyjen SNPien yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin ja 
niiden riskitekijöihin T2000-aineistossa. 
Tekijät: Kaisa Silander, Markus Perola, Leena Palotie, Veikko Salomaa, Kati Kristiansson 
Aikataulu: 2007 
Voimavarat: MLO:n oma projektirahoitus 
Aineisto: Kaikki Suomen genomikeskuksessa jo olevat näytteet (n= noin 5200). Uusia 
pipetointeja ei ole tarkoitus tehdä joten DNA:n kulutus on minimaalinen (n. 5-10ng). 
Tutkijan nimi: Markus Perola 
Aiheryhmä: SVT 
Henkilö, johon ollut yhteydessä: Salomaa 
Vapaata tekstiä: Tullee 2 artikkelia, yksi FKH-SNPeistä ja toinen LCT-SNPistä. Alkuun 
yhteensä 6 SNPiä, jatkossa mahdollisesti muutama lisää (max 15). Jo valitut SNP:t: 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Julkaisukieli: englanti 

8.2.1.055 Lihavuudelle altistavat ja lihavuudelta suojaavat geenimuutokset Terveys 
2000-aineistossa 
(20.12.2007,   DNA –ryhmä 20.12.2007) 
Tutkimuksen tavoitteet: 
Lihavuus kehittyy ympäristötekijöiden ja elintapojen vaikutuksesta geneettisesti 
altistuneella ihmisellä. Lihavuuden periytyvyys on tyypillisesti monitekijäistä, ja vain 
harvoin lihavuus aiheutuu vain yksittäisen geenin mutaatiosta. Koska kompleksitaudeille 
altistavien muutosten vaikutukset ovat tyypillisesti pieniä, tarvitaan väestötason otos niiden 
esille saamiseksi. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia assosiaatiota lihavuuden (ja siihen liittyvien 
fenotyyppien, kuten vyötärö-lantio -suhde, seerumin lipidit, verenglukoosi) ja eräiden 
lihavuuden ehdokasgeenien varianttien välillä. Tärkeän osa tätä tutkimusta muodostaa 
yhteistyö McGillin yliopistossa toimivien prof. Tomi Pastisen ja prof. Jamie Engertin 
tutkimusryhmien kanssa. Vielä julkaisemattomissa tutkimuksissa he ovat identifioineet 
INSIG2- ja SREBF1-geenien variantteja, jotka liittyvät lihavuuteen Quebec Family 
Studyssa (QFS). Tarkoituksena on ns. replikoida tämä havainto ja julkaista tulokset 
yhdessä prof. Pastisen ja prof. Jamie Engertin työryhmien kanssa. Lisäksi haluamme 
tutkia rasvametaboliaa säätelevästä NRIP1-geenistä löytämäämme kahta aiemmin 
julkaisematonta varianttia. Assosiaation löytyessä voimme replikoida tuloksen QFS:ssä. 
Tänä päivänä tavallisten tautien geenien ”löytäminen” edellyttää havaintojen replikoimista 
vähintään kahdessa suuressa väestössä. Quebec’in asukkaat ovat suomalaisten tapaan 
olleet eristyksissä muusta väestöstä, joten replikointi toisessa isolaatissa on mielekästä. 
 
Muut tutkittavat geenit: MC4R-geenin mutaatiot ovat yleisin perinnöllinen syy sairaalloisen 
lihavuuden taustalla. Määritämme lisäksi Terveys 2000-aineistossa kaksi MC4R-geenin 
koodaavan alueen muutosta (V103I ja I251L), joiden on osoitettu suojelevan lihavuudelta 
kahdessa meta-analyysissä (Stutzmann et al. 2007, Young et al. 2007). Näitä 
aminohappomuutoksia ei ole aiemmin tutkittu yhtä laajassa väestö-otoksessa, vaan 
tutkimukset on suoritettu sairaalloisen lihavuuden perinnöllisyyttä selvittävissä tapaus-
verrokki -aineistoissa. Edelleen aineisto tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutkia sitä, 
vaikuttaako toistaiseksi vahvimmin painoindeksiin assosioituva FTO-geenivariantti väestön 
painoon Suomessa (Frayling et al 2007). 



Aineisto: Terveys 2000-aineisto. Koehenkilöistä on käytettävissä painoindeksi, vyötärö-
lantio–suhde, lipidit sekä diabetesstatus ja veren glukoosipitoisuus. 
Tekijät: Prof. Kimmo Kontula, LT Laura Oksanen, FT Kaisa Valli-Jaakola, Prof. Tomi 
Pastinen (McGill University), Prof. Jamie Engert (McGill University) , Prof. Aila Rissanen 
(HUS), Ylilääkäri Markku Heliövaara (KTL). 
Aikataulu: Kun hankkeesta on päästy sopimukseen Suomen Genomikeskuksen kanssa, 
työ voidaan aloittaa milloin vain. Oletusjaksoksi esitetään joulukuu 2007-helmikuu 2008. 
Julkaisumuoto: Yksi tai useampia korkeatasoisia englanninkielisiä originaalijulkaisuja. 
Kieli: Julkaisukieli on englanti. 
Voimavarat: Terveys 2000-hankkeen DNA-työryhmä osaa parhaiten arvioida työvoiman, 
joka tarvitaan näytteiden laimentamiseen ja pipetointiin mikrotitterilevyille. Genotyyppien ja 
fenotyyppien yhteyksien määrittämiseen tarvitaan Terveys 2000-projektitutkijoiden apua.  
Tehtävät DNA-analyysit: Yhteensä 11 genotyyppiä: kolme INSIG2-varianttia, kolme 
SREBF1-varianttia, kaksi NRIP1-varianttia, yksi FTO-variantti sekä kaksi MC4R-varianttia.  
Käytettävät tekniikat 
Suomen Genomikeskuksen Sequenom-analysaattori. 
Tarvittavan DNA:n määrä: Näytteistä määritetään yksitoista genotyyppiä. DNA:n tarve on 
siten luokkaa 100-400 nanogrammaa/näyte. 
Kustannukset: Yhdentoista pistemutaation seulonta tapahtuu sujuvimmin ja edullisimmin 
yhteistyössä Suomen Genomikeskuksen kanssa. Jos yhden genotyypin hinnaksi oletetaan 
0,20 €, koko aineiston genotyypityskustannukset tulevat olemaan: 11 genotyyppiä x 6500 
näytettä x 0,20 €/genotyyppi/näyte = noin 14 300 euroa. Tämä summa voidaan kattaa 
professori Kimmo Kontulan tarkoitukseen haetusta tutkimusmäärärahasta. 
Kirjallisuus: 
Frayling TM, Timpson NJ, Weedon MN et al. A common variant in the FTO gene is 
associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science. 
2007; 316: 889-894. 
 
Stutzmann F, Vatin V, Cauchi S. Non-synonymous polymorphisms in melanocortin-4 
receptor protect against obesity: the two facets of a Janus obesity gene. Hum Mol Genet. 
2007; 16: 1837-1844. 
  
Young EH, Wareham NJ, Farooqi S. The V103I polymorphism of the MC4R gene and 
obesity: population based studies and meta-analysis of 29 563 individuals. Int J Obes 
2007; 31: 1437-1441. 

8.2.1.056 Oireelliseen kaulavaltimoateroskleroosiin liittyvien geenien 
ilmentymismuutoksien genomisen taustan selvittäminen 
(12.2.2008, DNA –ryhmä 20.2.2008) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aivohalvausoireen 
aiheuttaneissa kaulavaltimoahtaumissa geenisirutekniikalla havaitsemiemme 
ilmentymismuutoksien geneettistä taustaa. Tutkimuksessa kartoitamme oireeseen 
liitettyjen geenien funktionaalisia polymorfioita ja näiden suhdetta geenin ilmentymiseen 
ateroskleroottisessa ahtaumassa. Tavoitteena on selvittää oireelliseen 
kaulavaltimoateroskleroosiin liitettyjen geenien säätelyä, sekä kartoittaa tunnettujen ja 
mahdollisesti löydettävien uusien geneettisten polymorfioiden funktionaalista assosiaatiota 
oireelliseen ateroskleroosiin. 
Aineistot: Tutkimusaineisto: Tutkimus hyödyntää Helsinki Carotid Endarterectomy 
Study:n (HeCES) aineistoa ja tästä saatuja tuloksia. HeCES–aineisto koostuu yhteensä 98 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17356525&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


kaulavaltimoahtaumasta (92 potilasta), jotka on jaettu kliinisin perustein aivohalvausoireita 
aiheuttaneisiin (oireelliset ahtaumat, n=54) ja näitä oireita aiheuttamattomiin (oireettomat 
ahtaumat, n=44) ahtaumiin. 
 
Kontrolliaineisto: Geneettisiin tutkimuksiin esitetään kontrolliaineistoksi Terveys 2000 
(T2000) –tutkimuskohortin alaotosta, joka käsittää viidessä yliopistollisessa 
keskussairaalassa T2000-tutkimukseen osallistuneet potilaat (noin 1500 potilasta), joista 
on saatavilla DNA-näytteet ja kaulavaltimoiden intima-media -kerroksen 
paksuusmittaustulokset (IMT).  
Tutkimusasetelma: HeCES-tutkimusprojekti tähtää kaulavaltimoateroskleroosin 
oireellisuusmuunnoksen perusmekanismien ymmärtämiseen. Aiemmissa 
geenisirututkimuksissamme oireelliseen kaulavatimoateroskleroosiin liitettyjen geenien 
funktionaalisia polymorfioita pyritään selvittämään vertaamalla polymorfioiden esiintyvyyttä 
kontrolliaineistoon. T2000-tutkimusaineistoa hyödynnettäisiin verrokkiaineistona, josta 
kaulavaltimon IMT-mittauksien perusteella on poissuljettu kaulavaltimotautia sairastavat 
potilaat.  
Tekijät: HUS/Molekylaarisen Neurologian Tutkimusohjelma: Perttu Lindsberg, Markku 
Kaste, Lauri Soinne, Petra Ijäs, Krista Nuotio, Jani Saksi, Riitta Turunen, Petri Luoma, Pia 
Isoviita, Pentti Tienari, Liisa Myllykangas, Johanna Eerola-Rautio ja Terhi Peuralinna; 
Wihurin tutkimuslaitos: Petri Kovanen, Mikko Mäyränpää ja Mikko Simolin; 
Kansanterveyslaitos: Matti Jauhiainen. 
Aikataulu: Tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi vuonna 2008. 
Julkaisumuoto/ -muodot: Tieteellinen artikkeli (väitöskirjan osajulkaisu) 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Tutkimuksesta koituvat juoksevat laboratoriokustannukset katetaan 
professori Perttu J. Lindsbergin Neurologian klinikan projektikohtaisista 
erityisvaltionosuuksista (EVO), sekä apurahoista Suomen Akatemialta ja Sigrid Juselius –
säätiöltä. 
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Tekijät –kohdassa mainittujen tahojen, 
Terveys 2000 Valtimosairauksien esiintyvyys, vaaratekijät ja perintötekijät suomalaisessa 
väestössä –ryhmän (Matti Jauhiainen) sekä tarpeen mukaan muiden Terveys 2000 –
työryhmien kanssa. 
Tehtävät DNA-analyysit: Edellä määriteltyä osaa T2000-aineistosta pyydetään 
kontrolliaineistoksi seuraaviin genomisiin analyyseihin: APOE genotyypitys ja APOE-
geenin promoottorialueen sekvensointi, haptoglobiini genotyypitys, CD163 genotyypitys, 
hemioksygenaasi genotyypitys ja promoottorialueen sekvensointi. 
DNA analyyseissa käytettävät tekniikat: Genomisissa analyyseissä tullaan 
hyödyntämään seuraavia tekniikoita:  restriction fragment length polymorphism (RFLP), 
minisekvensointi ja sekvensointi (APOE – ja hemioksygenaasi geenien promoottorialueet). 
DNA-määrä: Arvioimme edellä kuvattujen analyysien kuluttavan DNA:ta n. 600 ng/potilas. 
Toivottu DNA-näytteiden laimennos on 5 ng/µl. 
Otosmäärän riittävyys: Aiempiin tutkimustuloksiimme ja kirjallisuudessa aiemmin 
julkaistuihin tuloksiin perustuen arvioimme tässä esitetyn kontrolliaineiston otosmäärän 
(T2000 SVTD n. 1500 potilasta) olevan riittävä tilastollisesti merkittävien ilmiöiden 
havainnointiin aineistossamme (HeCES-aineisto n. 100  potilasta). Edellä kuvatun 
perusteella kontrolliaineiston otosmäärä on n. 15-kertainen verrattuna havaintoaineiston 
otokseen. 
 



8.2.1.057 Apolipoproteiini E genotyypin ja amyloidin kertymisen  merkitys 
Alzheimerin taudin varhaisessa erotusdiagnostiikassa 
(12.2.2008, päivitetty 20.2.2008, DNA –ryhmä 8.5.2008) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: 1. ApoE genotyypin merkitys kognitiivisen suorituskyvyn alenemisen 
vaaratekijänä. 2. Amyloidi PET-merkkiaineen [11C]PIB kertyminen iäkkäillä Apolipoproteiini 

E 4 kantajilla , joilla ei ole CERAD-tutkimuksella havaittavaa kognitiivista häiriötä. 
Aineisto: Tutkimusaineistona käytetään Terveys 2000 SVT+D syventävään tutkimukseen 
Turussa vuonna 2001 osallistuneita alun perin 45-74 -vuotiaita henkilöitä. Täydentävään 
PET-tutkimukseen kutsutaan ikäryhmistä 50-65, 66-75 ja 76-85 vuotta (ikä vuonna 2008) 
aiemmin terveitä henkilöitä, joilla ei ole CERAD tutkimuksessa havaittavaa kognitiivista 
häiriötä. Tavoitteena on löytää 18 kognitiivisesti ”tervettä” miestä ja naista (6 miestä ja 

naista kustakin ikäryhmästä), joista puolet on Apolipoproteiini E 4 kantajia ja puolet sitä 
kantamattomia. 
Metodit: T2000 SVT+D -tutkimukseen Turussa osallistuneiden Apolipoproteiini E 
genotyypit määritetään. T2000-kenttätutkimuksessa kognitiivisesti terveiksi todettuja 

Apoliproteiini E 4 kantajia ja kantamattomia henkilöitä tutkitaan CERAD-testistöllä. 

Kognitiivisesti ”terveille” kuudelle Apolipoproteiini E 4 kantajalle ja kuudelle 

Apolipoproteiini E 4 kantamattomalle henkilölle suoritetaan aivojen magneettikuvaus ja 
aivojen PET-kuvaus [11C]PIB amyloidimerkkiaineella ja sokeriaineenvaihduntaa 
kuvastavalla [18F]FDG merkkiaineella. Lisäksi tehdään tiedonkäsittelytoimintoja kartoittava 
neuropsykologinen tutkimus. Henkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua tutkimuksen 
selkäydinnestenäyteosioon. 
Tekijät: Juha Rinne, Antti Jula, Matti Jauhiainen, Matti Viitanen 
Aikataulu: 2008 
Julkaisumuoto: artikkeleita kansainvälisissä lehdissä 
Kieli: englanti, suomi 
Voimavarat: yksityiset säätiöt, EVO-rahat 

8.2.1.058 Genetic Variants Predisposing to Severe Arrhythmias and Sudden Cardiac 
Death 
(12.2.2008, DNA –ryhmä 14.1.2008, täydennetty 25.6.2009, edelleen täydennetty 
xx.12.2009) 
A research proposal for the FINRISK and Health 2000 DNA Groups. 
 
Background and Purpose: Recent analyses of the Health 2000 data have revealed a few 
Finnish founder mutations and other common genetic variants that are associated with 
electrocardiographic QT interval. QT interval prolongation, a marker of delayed myocardial 
repolarization whether due to inheritance of genetic mutations or upon exposure to QT-
prolonging medications, has been shown to lead to electrical instability of the heart and 
sudden cardiac death (SCD). The purpose of the proposed study is to examine whether 
these and certain other variants, based on the literature and unpublished observations of 
the study group, are predisposing to SCD in the FINRISK and Health 2000 cohorts. In 
addition, we will analyze whether these genetic variants, or the ‘QT prolongation score’ 
calculated from them, have interactions with other factors known to predispose to SCD, 
such as smoking, alcohol consumption, exposure to commonly used QT-prolonging 
medications or participation in intensive sports activities. 
A recent Finnish publication (Tikkanen JT et al, NEJM 2009) suggested that another ECG 
indicator of early repolarization, elevation of the J-point, may be a powerful marker of the 
SCD risk. As a part of this project, we will use the digital ECGs of the Health 2000 Project 



to examine (a) the genetic background of the J-point elevation, (b) possible associations 
with the SCD risk, and (c) possibilities for automatic measurement of the J-point elevation. 
Material: FINRISK-92, -97 and 2002 cohorts, and the Health 2000 cohort. We have 
classified deaths during the follow-up in these cohorts. The preliminary figures show that 
by the end of 2007 there are about 432 probable or possible SCDs in FINRISK and about 
130 in Health 2000. We will also check nonfatal hospitalizations from the National Hospital 
Discharge Register for severe ventricular arrhythmias and sudden loss of consciousness. 
The decision whether or not to include these nonfatal arrhythmias will be made after the 
final numbers and the diagnoses have been reviewed.  
Design: This is a prospective cohort study.  
Genotyping: A tentative and confidential list of variants to be genotyped is given in the 
appendix. We may later on wish to add a few SNPs to the list if new promising findings 
emerge during the progress of our study. These 35-40 SNPs will be genotyped at the 
Finnish Genome Center using mass spectrometry. Some genotyping will need to be 
performed using other techniques, e.g. KCNH2 K897T requires TaqMan. The amount of 
DNA needed is approximately 150 nanograms. Currently, about 75 SNPs potentially 
associated with the electric instability of the heart and the SCD risk have been genotyped 
in approximately 28 000 participants of the FINRISK and Health 2000 cohorts. 
Replication: The study group has access to several other materials which can be 
considered for replication. These include the Helsinki Sudden Death Study, the Rotterdam 
Study (two cohorts) and several population-based cohorts at Harvard University. 
Study Group: Annukka Marjamaa, Christopher Newton-Cheh, Kimmo Kontula, Annukka 
Lahtinen, Aarno Palotie, Leena Peltonen-Palotie, Markus Perola, Antti Jula, Veikko 
Salomaa, Aki Havulinna, Peter Noseworthy, Mika Kähönen, Heikki Huikuri, Jani Tikkanen, 
Kimmo Porthan and Lasse Oikarinen. 
Funding: The study can be started with existing funds from several sources: KTL, Prof. 
Kontula’s lab, a grant of Dr. Newton-Cheh. The final division of costs will be agreed upon 
as the study proceeds. 
Time table: Genotyping and adjudication of SCDs have been done. Data analyses can 
begin in the beginning of 2010. 
Publication plan: It is likely that the data generated by this project will be used in several 
original publications in international peer-reviewed journals. Members of the study group 
listed above will be included among the authors of different papers as appropriate on the 
basis of contribution. 

8.2.1.058_1 An update for the project 8.2.1.058 Genetic Variants Predisposing to 
Severe Arrhythmias and Sudden Cardiac Death 
(23.10.2013) 
 
Background and Aims: A few years ago we carried out a study mentioned above using 
FINRISK and Health 2000 data. The original study proposal is enclosed. The main results 
were published in 2012 (Lahtinen AM, Noseworthy PA, Havulinna AS, Jula A, Karhunen 
PJ, et al. (2012) Common Genetic Variants Associated with Sudden Cardiac Death: The 
FinSCDgen Study. PLoS ONE 7(7): e41675. doi:10.1371/journal.pone.0041675). Now our 
collaborators in the USA have found a new genetic variant with a genome-wide significant 
association with SCD and they are asking us to replicate the finding. 
Materials and Methods: The SNP in question is on the GWAS chips, so we can use the 
existing GWAS data in FINRISK (n=10,000), Health 2000 (n=2200) and the ATBC study 
(n=4800). The SCDs need to be adjudicated in the same way as was done for the paper of 
Lahtinen et al., since we now have 3 more years of follow-up and no adjudication has been 



done for the ATBC cohort. Our study group can do the adjudication and return the SCD 
data to the projects for use in other studies as needed. As before, we will need the hospital 
discharge data, causes of death data and medication data for adjudication.  
At the moment it seems that the existing GWAS data are sufficient and no samples are 
needed for this project. The statistical analyses will be carried out in THL (Aki Havulinna 
and Veikko Salomaa) and only aggregated estimates will be sent to the consortium for 
meta-analysis. Thus, no individual level data will leave THL. 
Publication plan: Data will be published as a part of an international consortium report on 
genetics of SCD. 
Study group: Veikko Salomaa, Aki Havulinna, Antti Jula, Kimmo Kontula, 
representative(s) of the ATBC cohort, Christopher Newton-Cheh, Dan Arking, Nona 
Sotoodehnia, others. 
 

8.2.1.059 Liukoinen VAP-1 ja metabolinen syndrooma 
(10.4.2008 , ei tarvitse lähettää DNA -ryhmään) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: VAP-1 (vascular adhesion protein-1) on verisuonen pinnalla oleva 
tarttumismolekyyli, jonka salpaaminen estää tehokkaasti valkosolujen kulkua erilaisissa 
tulehdusmalleissa. Endoteelin lisäksi VAP-1 molekyyliä on runsaasti rasvasoluissa, joissa 
se toimii  insuliinin kaltaisena glukoosin soluunottoa lisäävänä tekijänä. VAP-1:stä on 
olemassa myös liukoinen muoto veressä. Rakenteeltaan VAP-1 on entsyymi, joka 
hapettaa amiineja aldehydeiksi, ammoniakiksi ja vetyperoksidiksi, jotka puolestaan ovat 
verisuonta vaurioittavia aineita. Pienissä aineistoissa liukoisen VAP-1:n pitoisuuden on 
osoitettu lisääntyvän tyypin 1 ja 2 diabeteksessä, sydämen vajaatoiminnassa ja tietyissä 
maksataudeissa, mutta ei useissa muissa tulehdustaudeissa. Metabolisessa 
syndroomassa liukoisen VAP-1:n pitoisuuksia ei ole tutkittu. Liukoisen VAP-1:n tuottoa 
lisääviä mekanismeja ei tunneta.  
Metabolisen syndrooman seerumisarjasta tavoitteenamme on tutkia kahta asiaa: 
1) Toimiiko liukoinen VAP-1 uutena varhaisena biomarkkerina metabolisessa 
syndroomassa, ja voisiko sen avulla ennustaa taudin etenemistä tai elinvaurioita? 
Työhypoteesinamme on, että syndroomaan kuuluva keskivartalolihavuus ja siihen liittyvä 
krooninen tulehdus voivat nostaa liukoisen VAP-1:n tasoja. Myös metaboliseen 
syndroomaan liittyvä insuliiniresistenssi ja huonontunut glukoosinsieto voivat säädellä 
liukoisen VAP-1:n pitoisuutta.  
2) Mitkä geneettiset variantit assosioituvat liukoisen VAP-1:n pitoisuuteen? Koko genomin 
laajuisen assosiaatiotutkimuksen tulosten hyödyntäminen antaisi ainutlaatuisen 
mahdollisuuden paljastaa liukoisen VAP-1:n tuottoa sääteleviä mekanismeja. 
Aineisto: Metabolisen syndrooman aineisto (2200 näytettä). Tutkimustamme varten 
tarvitsisimme 100 mikrolitraa seerumia/henkilö.  
Tekijät: Liukoisen VAP-1 määritykset: Vastuututkijat: Prof. Sirpa Jalkanen ja dos. Marko 
Salmi, Muut tutkijat: FM Kristiina Aalto, Prof. Veikko Salomaa, Prof. Antti Reunanen, dos. 
Antti Jula. 
Aikataulu: Liukoiset VAP-1 määritykset: aloitus heti kun mahdollista, lopetus 2-3 kk 
myöhemmin. Korrelaatioanalyysit: alkusyksy 2008 (genomidatan osalta sitten kun 
genomidata on käytettävissä). 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli 
Kieli: Julkaisukieli englanti, tarvittaessa suomenkielinen tiedote 
Voimavarat: Olemme nyt kehittäneet uuden määritysmenetelmän liukoisen VAP-1:n 
mittaamiselle. Menetelmän tarkkuus ja toistettavuus ovat ratkaisevasti parempia kuin 



vanhoissa määritysmenetelmissä. Lisäksi uuden menetelmän avulla voimme ensi kertaa 
mitata liukoisen VAP-1:n pitoisuuksia isoista näytesarjoista. Liukoisen VAP-1 määrityksen 
tekee ulkopuolisin rahoin palkattu väitöskirjatyöntekijä laboratoriohoitajan avustuksella. 
Reagenssirahat saadaan ko laboratorioiden KTL-budjeteista. 2200 näytteen analysointi 
kestää 2-3 kk.  
Yhteistyö: KTL:n sisäinen, osastojenvälinen yhteistyö 
Vapaa teksti: VAP-1 biologian ja määritysmenetelmän osalta katso ystävällisesti aiempi 
vapaamuotoinen hakemuksemme. 

8.2.1.060 Glukoosinsiedon taso Terveys 2000:n kenttätutkimukseen osallistuneilla 
(9.6.2008) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tyypin 2 diabetesta edeltää vuosia kestävä vaihe, jolloin heikentynyt 
glukoosinsieto tulee esiin vain glukoosirasituksessa. Terveys 2000:ssa glukoosirasitus 
tehtiin vain n 1500 henkilölle, jotka osallistuivat syventävään SVT-D-tutkimukseen. 
Hemoglobiini A1c heijastaa hyvin keskimääräistä veren glukoositasoa edeltävän 2-3 
kuukauden aikana ja sen käyttö diabeteksen tasapainon arvioinnissa on vakiintunut. 
Ennen diabeteksen manifestoitumista sen on todettu olevan lähes yhdenveroinen 
glukoosirasituksen kanssa heikentyneen glukoosinsiedon mittarina. Tutkimuksen 
tarkoituksena on määrittää HbA1c:n avulla glukoosinsiedon aste kaikilta 
terveystarkastukseen osallistuneilta. Samalla saadaan määritetyksi myös 
hemoglobiinitasot koko aineistosta. 
Aineisto: Kaikki terveystarkastukseen osallistuneet, joilta on otettu kokoverinäyte DNA-
analytiikkaa varten ja joilta tästä näytteestä on erotettu 1 ml:n EDTA-putki 
varastonäytteeksi myöhempiä analyysejä varten. 
Tekijät: Terveys 2000-organisaation SVT-ryhmän jäsenet, koordinaattorina Antti 
Reunanen 
Aikataulu: 2008 
Julkaisumuodot: Tuloksia tullaan käyttämään ensisijaisesti kuvattaessa glukoosinsiedon 
jakaumaa poikkileikkaustilanteessa perusraportoinnissa, mutta niitä tullaan myös 
käyttämään lukuisissa aineiston seurantaa koskevissa artikkeleissa. 
Kielet: Perusraportoinnissa suomi, erillisissä artikkeleissa englanti 
Voimavarat: Analytiikan voimavarat KTL:n laboratorioanalytiikan budjetoinnista. 
Raportointi virka- ja vapaaehtoistyönä. 
Yhteistyö: Tuloksia käyttävät ensisijaisesti SVT-ryhmän jäsenet, mutta ne ovat 
valmistuttuaan ja ensiraportoinnin jälkeen vapaasti muidenkin tutkijoiden käytettävissä. 

8.2.1.061 ApoE-epsilon genotyyppaus Terveys 2000-aineistossa 
(DNA –ryhmä 3.6.2008, 9.6.2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: 
Genotyypitetään koko Terveys 2000-aineistosta Apolipoproteiini E:n epsilon 2/3/4 
polymorfian määrittävät SNPt (2 kpl, rs429358 ja rs7412). Genotyypitys suoritetaan 
Suomen genomikeskuksessa vuoden 2008 aikana ja datan analyysi tehdään yhteistyössä 
Leena Palotien ja Markus Perolan ryhmän kanssa MLOssa sekä Terveys 2000-
organisaation asiantuntijoiden kanssa.  
Tutkimuksen päätavoitteena on löytää yhteyksiä Terveys 2000-aineistossa kerättyihin 
kardiovaskulaarisiin jatkuviin muuttujiin, joista tärkeimpänä laboratoriomääritykset (lipidit, 
insuliini, glukoosi, CRP) ja ultraäänimuuttujat (IMT, plakkidata), antropometriset 
(bioimpedanssi, WHR) ja arvioida seuranta-asetelmassa ApoE-epsilon genotyypin 



merkitystä kardiovaskulaaritapahtumien ennustajana. Muuttujien analyyseja tuetaan 
relevanteilla kovariaateilla.  
Tutkimuksen tuottamaa ApoE-genotyyppitietoa voidaan eri hakemuksella hyödyntää myös 
Terveys 2000:ssa kerätyissä neurologisissa sekä psykometrisissä baseline- ja 
seurantamuuttujien analyyseissa.  
Aineisto: Koko Terveys 2000-aineisto 
Tekijät: Leena Palotie, Antti Jula, Kaisa Silander, Katja Tuononen, Markus Perola 
Aikataulu: genotyypitys pyritään tekemään vuoden 2008 aikana. Analyyseja tehtäneen vv 
2008-2009. 
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi aiheesta tulee Fil.yo. Katja 
Tuonosen Pro-gradu työ. 
Kieli: Englanti, suomi 
Voimavarat: Genotyypitys n. 6000€, Leena Palotien STS-apuraha 
DNA-laimennos: MLO:n projektirahoitus 
Tutkijarahoitus: virkapalkat, Fil yo. Tuonosen palkka maksetaan Markus Perolan STS-
apurahasta. 
Tehtävät DNA-analyysit: Sequenom, assay pystytetty. 
Tekniikat: Illumina 
Tarvittava DNA-määrä: 5 nanogrammaa (ei uusia pipetointeja) 
Kustannukset: ks yllä 

8.2.1.062 Kardiovaskulaaristen riskitekijöiden esiintyminen maksansiirtopotilailla 
verrattuna normaaliväestöön. 
(9.6.2008) 
 
Tarkoitus: Elinsiirtoihin ja hyljinnänestolääkitykseen liittyy suurentunut riski sairastua ja 
kuolla ennenaikaisesti sydän- ja verisuonitauteihin. Munuais- ja sydänsiirtopotilailla on 
lisäksi useita kardiovaskulaarisia riskitekijöitä ennen elinsiirtoa liittyen perussairauteensa. 
Kroonisessa maksasairaudessa sokeri-, kolesteroli- ja verenpainearvot häiriintyvät 
poikkeavasta maksan toimintakyvystä johtuen. Näillä potilasryhmillä on vaikea arvioida 
mikä osuus on pelkästään hyljinnänestolääkityksellä ja mikä osuus on muilla jo ennen 
siirtoa olevilla tekijöillä että kardiovaskulaariset riskit lisääntyvät siirron jälkeen.  
 
Henkilö voi sairastua akuuttiin maksasairauteen, joka johtaa muutamassa viikossa maksan 
tuhoutumiseen ja maksansiirtoon. Tällainen henkilö on yleensä aikaisemmin terve, minkä 
vuoksi tämä potilasryhmä on oivallinen tutkimuskohde kun halutaan tarkastaa 
hyljinnänestolääkityksen tuoma lisääntynyt kardiovaskulaarinen riski. Tämä tieto on tärkeä 
kun tulevaisuudessa kehitetään yksilöllisempiä hyljinnänestostrategioita. Nyt käytössä 
olevat lääkkeet aiheuttavat mm. hyperlipidemiaa, sokeritautia ja verenpainetautia. 
Aineisto: Aineisto koostuu kaikista Suomessa akuutin maksasairauden vuoksi 
maksansiirron saaneista potilaista, jotka ovat eläneet ainakin 5 vuotta siirrosta (noin 70 
potilasta, ikä 18-70 vuotiaita). Näiden potilaiden kardiovaskulaaristen riskitekijöiden 
esiintyvyyttä verrataan ikä- ja sukupuolivakioituun normaaliväestöön käyttäen hyväksi 
Terveys2000-aikuisaineistoa. Maksansiirtopotilaiden riskitekijätietoja saadaan Suomen 
maksansiirtorekisteristä sekä potilasasiakirjoista. Lisäksi tutkitaan kyseisten riskitekijöiden 
ilmantuvuutta maksansiirtopotilailla 5 vuoden seurannan aikana. Kaikki 
maksansiirtopotilaat ovat pysyvästi elinsiirtoyksikön seurannassa ja tutkimuksessa 
tarvittavat tiedot ovat saatavissa maksansiirtorekisteristä ja potilasasiakirjoista 
 



Terveys2000-aineistosta tarvittavat muuttujat ovat ikä, sukupuoli, pituus, paino, 
kolesteroliarvo(kokonais-, HDL-, LDL-kolesterolit ja triglyseridit), paastosokeri, HbA1C, 
verenpainearvo, hemoglobiini, aikaisemmin todettu(kyllä/ei): diabetes, verenpainetauti, 
hyperkolesterolemia, käytössä lääkitys(kyllä/ei): verenpainetautiin, hyperkolesterolemiaan, 
diabetekseen(tabletti/insuliini). 
Tekijät: Tutkimusta suorittaa pääosin Fredrik Åberg osana väitöskirjaa 
maksansiirtopotilaiden pitkäaikaishaitoista. Ohjaajana toimii dosentti Helena Isoniemi ja 
asiantuntijana professori Krister Höckerstedt HYKS Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikalta.  
Aikataulu: Analyysit suoritetaan heinä-elokuun 2008 aikana. 
Julkaisumuoto: Tuloksista kirjoitetaan kesän 2008 aikana tieteellinen artikkeli, joka 
pyritään julkaisemaan alan korkeatasoisessa kansainvälisessä julkaisusarjassa. Lisäksi 
tutkimus julkaistaan osaprojektina Fredrik Åbergin väitöskirjassa. 
Julkaistu: 
Åberg F, Jula A, Höckerstedt K, Isoniemi H. Cardiovascular Risk Profile of Patients With 
Acute Liver Failure After Liver Transplantation When Compared With the General 
Population. Transplantation. 2010 Jan 15;89(1):61-8. 

8.2.1.063 ApoE-epsilon genotyyppi ja kognitiivinen toimintakyky 
(DNA –ryhmä 9.6.2008, 9.6.2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: 
Terveys 2000-aineistosta genotyypitetään Apolipoproteiini E:n epsilon 2/3/4 polymorfian 
määrittävät SNPt (2 kpl, rs429358 ja rs7412) Suomen genomikeskuksessa vuoden 2008 
aikana. Datan analyysi tehdään yhteistyössä Leena Palotien ja Markus Perolan ryhmän 
kanssa MLOssa sekä Terveys 2000-organisaation asiantuntijoiden kanssa.  
Tutkimuksen päätavoitteena on löytää yhteyksiä Terveys 2000-aineistossa kerättyihin 
kognitiivisiin muuttujiin ja kognitiivista toimintakykyä alentaviin sairauksiin ja arvioida 
seuranta-asetelmassa ApoE-epsilon genotyypin merkitystä kognitiivisen toimintakyvyn 
ennustajana. Tutkimuksen lisätavoitteena on arvioida miten muutettavissa olevat tekijät 
(erityisesti SVT-vaaratekijät ja ravintotekijät) modifioivat ApoE-epsilon genotyypin 
mahdollisia vaikutuksia. 
Aineisto: Koko Terveys 2000-aineisto 
Tekijät: Matti Viitanen, Raimo Sulkava (?), Satu Männistö, Jukka Montonen, Leena 
Palotie, Antti Jula, Kaisa Silander, Katja Tuononen, Markus Perola, Annamari Tuulio-
Henriksson 
Aikataulu: genotyypitys pyritään tekemään vuoden 2008 aikana. Analyyseja tehtäneen vv 
2008-2009. 
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti, suomi 
Voimavarat:  
Tutkijarahoitus: virkapalkat, apurahat 
 

8.2.1.063_1 Alentunut insuliiniherkkyys, elimistön tulehdustila ja ApoE-epsilon 
genotyyppi alentuneen kognitiivisen toimintakyvyn määrittäjänä ja ennustajana  
(22.4.2013) 
 

Lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja ei-alkoholiperäiseen 
maksan rasvoittumiseen liittyvä alentunut insuliiniherkkyys voi heikentää aivojen 
glukoosiaineenvaihduntaa ja lisätä TAU proteiinien, toksisten beeta-amyloidipeptidien ja 
keramidien kertymistä aivojen pieniin suoniin ja neurofibrilleihin. ApoE4 genotyyppi lisää 
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amyloidin kertymistä elimistöön. Hyperinsulinemia, matalataustainen inflammaatio ja 
ApoE4 genotyyppi voivat yhdessä valtimotaudin muiden vaaratekijöiden kanssa aiheuttaa 
hermosolujen tuhoa ja kognition alenemista.   
Tarkoitus ja tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida alentuneen 
insuliiniherkkyyden ja siihen liittyvien sairauksien (tyypin 2 diabetes) ja oireyhtymien 
(metabolinen oireyhtymä), ApoE4 genotyypin ja matalataustaisen tulehduksen erillis- ja 
yhdysvaikutuksia alentuneen kognition ja muistisairauksien määrittäjinä 
(poikkileikkausasetelma) sekä alentuneen kognition/muistisairauksien ja kognition 
alenemisen ennustajina (seuranta-asetelma). 
Aineisto: Tutkimuksessa käytetään Terveys 2000 – ja Terveys 2011 –tutkimusten 
aineistoja ja muistisairauksiin liittyviä rekisteritietoja (HILMO, kuolinsyyt, erityiskorvattavat 
lääkkeet)   
Tekijät: Laura Ekblad, Matti Viitanen, Hanna Laine, Raimo Sulkava (?), Satu Männistö, 
Markus Perola, Annamari Tuulio-Henriksson (?), Antti Jula, Juha Rinne 
Aikataulu: 2013-2014 
Julkaisumuoto: 1-2 kansainvälistä artikkelia ja 1 kotimainen artikkeli  
Kieli: englanti, suomi  
Voimavarat: Tutkijarahoitus: virkapalkat, säätiöt 
 

8.2.1.063_2 Alentunut insuliiniherkkyys, elimistön tulehdustila ja ApoE-epsilon 
genotyyppi aivojen kognition heikkenemistä aiheuttavien muutosten aiheuttajina 
PET-kuvauksilla todennettuna 
(04.12.2013) 
 
Suunnitelmaan 8.2.1.063_1 liittyvä alatutkimus 
 
Lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja ei-alkoholiperäiseen maksan 
rasvoittumiseen liittyvä alentunut insuliiniherkkyys voi heikentää aivojen glukoosiaineenvaihduntaa 
ja lisätä TAU proteiinien, toksisten beeta-amyloidipeptidien ja keramidien kertymistä aivojen pieniin 
suoniin ja neurofibrilleihin. ApoE-epsilon4 genotyyppi lisää amyloidin kertymistä elimistöön. 
Hyperinsulinemia, matalataustainen inflammaatio ja ApoE-epsilon4 genotyyppi voivat yhdessä 
valtimotaudin muiden vaaratekijöiden kanssa aiheuttaa hermosolujen tuhoa ja kognition 
alenemista. Elimistön tulehdustila vaikuttaa myös aivojen inflammatorisiin muutoksiin, joiden on 
todettu olevan yhteydessä moniin neurodegeneratiivisiin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin. 
Tarkoitus ja tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida alentuneen insuliiniherkkyyden ja 
ApoE-epsilon4-genotyypin erillis- ja yhteisvaikutuksia aivojen kognition alenemista ennakoiviin 
muutoksiin sekä aivojen inflammatorisiin muutoksiin PET-kuvauksilla todennettuna tapaus-
verrokkiasetelmassa. Tutkittavia kuvataan aivojen amyloidiplakkeja todentavalla PIB-PET-
menetelmällä sekä aivojen aktivoituneita mikroglia- eli tulehdussoluja todentavalla PBR28-
merkkiaineella. Tutkittaville tehdään myös aivojen MRI-kuvaus sekä perusteellinen 
neuropsykologinen tutkimus. 
Aineisto: Tutkittavat rekrytoidaan kutsukirjeellä Terveys 2000-tutkimukseen osallistuneista, TYKS- 
ja HUS-piirien alueella asuvista tutkimushetkellä noin 65-80-vuotiaista. Kuvauksiin valitaan 
yhteensä 80 tutkittavaa, joista 40 on sokeriaineenvaihdunnaltaan normaaleja verrokkeja (HOMA-IR 
vuonna 2000 alle kohderyhmän 80 % persentiilin). Puolella verrokeista on ApoEε4-genotyyppi 
positiivinen. Vastaavasti rekrytoidaan 40 tutkittavaa, joiden sokeriaineenvaihdunta on heikentynyt 
(HOMA-IR≥ kohderyhmän 80 % persentiilin). Näistä 20:llä on ApoEε4-genotyyppi. 
Tekijät: Laura Ekblad (Turun yliopisto), Matti Viitanen (Turun yliopisto), Antti Jula (THL), Juha 
Rinne (PET-keskus, Turku), Raimo Sulkava (Itä-Suomen yliopisto), Satu Ahtiluoto (Itä-Suomen 
yliopisto), Markus Perola (THL) 
Aikataulu: Kuvaukset ja neuropsykologiset tutkimukset aloitetaan keväällä 2014 ja ne jatkuvat 
vuoteen 2015. Aineisto analysoidaan 2015-2016. 



Julkaisumuoto: 2-3 kansainvälistä artikkelia ja 1-2 kotimaista artikkelia 
Kieli: Englanti, suomi 
Voimavarat: Tutkijarahoitus: virkapalkat, säätiöt 
 
 

8.2.1.063_3 Alentunut insuliiniherkkyys, elimistön ja ApoE-epsilon genotyyppi 
aivojen kognition heikkenemistä aiheuttavien muutosten aiheuttajina PET-
kuvauksilla todennettuna – 5 vuoden seuranta 
(4.4.2018) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja ei-alkoholiperäiseen 
maksan rasvoittumiseen liittyvä alentunut insuliiniherkkyys voi heikentää aivojen 
glukoosiaineenvaihduntaa ja lisätä TAU proteiinien, toksisten beeta-amyloidipeptidien ja 
keramidien kertymistä aivojen pieniin suoniin ja neurofibrilleihin. ApoE-epsilon4 genotyyppi 
lisää amyloidin kertymistä elimistöön. Hyperinsulinemia ja ApoE-epsilon4 genotyyppi 
voivat yhdessä valtimotaudin muiden vaaratekijöiden kanssa aiheuttaa hermosolujen 
tuhoa ja kognition alenemista. 
 
Tutkimuksessa 8.2.1.063_2 osoitimme altiste-verrokki-asetelmassa (n=60), että 15 vuotta 
aiemmin todettu insuliiniresistenssi altistaa aivoja amyloidikertymälle.   Insuliiniresistenssin 
amyloidikertymälle altistava vaikutus todettiin sekä APOE-epsilon 4 -genotyypin kantajilla 
että niillä, joilla ei ollut kyseistä riskialleelia. Tutkimuseemme osallistuneet henkilöt tutkittiin 
vuosina 2014-2016 Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa.Tämän viiden vuoden 
seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko aivojen amyloidikertymän ja 
vaskulaarimuutosten lisääntyminen, ja/tai kognition heikentyminen nopeampaa niillä 
henkilöillä, joilla todettiin insuliiniresistenssi vuonna 2000, verrattuna 
insuliiniherkkyydeltään normaalin verrokkiryhmään. Lisäksi tutkitaan, kuinka moni 
tutkittavista on sairastunut Alzheimerin tautiin. Tutkittavat kuvataan aivojen 
amyloidikertymää mittaavalla PIB-PET-menetelmällä. Heille tehdään aivojen MRI-kuvaus 
sekä perusteellinen neuropsykologinen tutkimus. Tutkimus muodostaa itsenäisen 
kokonaisuuden, jonka tavoitteena on osajulkaisuväitöskirja. Tutkimuksen perusteella 
tullaan julkaisemaan vähintään kolme tieteellistä artikkelia, joiden päätutkimuskysymykset 
ovat seuraavat: 
 
1. Onko beeta-amyloidin kertyminen aivojen kuorikerrokselle nopeampaa henkilöillä, joilla 
on todettu keski-iässä insuliiniresistenssi kuin verrokkiryhmällä? Onko insuliiniresistenssin 
ja amyloidikertymän välillä eroa APOE-epsilon 4 kantajien ja ei-kantajien välillä? 
 
2. Altistaako insuliiniresistenssi aivojen vaskulaarimuutoksille 20 vuoden seurannassa ja 
mikä on APOE-epsilon 4 genotyypin vaikutus? Assosioituuko keski-iän insuliiniresistenssi 
aivojen tilavuuteen 20 vuoden seurannassa tai aivojen nopeampaan atrofioitumiseen 5 
vuoden seurannassa? 
 
3. Onko kognition heikentyminen vuosien 2014 ja 2019 välillä nopeampaa 
insuliiniresistenssiryhmässä kuin verrokeilla? Kuinka moni tutkittavista on sairastunut 
Alzheimerin tautiin seuranta-aikana? Korreloivatko aivojen vaskulaariset muutokset, 
aivojen Alzheimerin taudille tyypilliset amyloidikertymät vai nämä yhdessä suoriutumiseen 
neuropsykologisissa testeissä? 
 



Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
kyllä, miten? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, miten? 
Tutkimukseen kutsutaan jo aiemmin, vuosina 2014-2016 tutkitut 60 tutkittavaa 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Genetiikka 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
ei 
 
Tutkimusasetelma 
Tapaus-verrokkitutkimus 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Laura Ekblad, Turun yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Sini Toppala (Turun yliopisto), Matti Viitanen (Turun yliopisto), Antti Jula (THL), Hanna 
Laine (Turun yliopisto), Juha Rinne (PET-keskus, Turku, tutkimuksesta vastaava henkilö) 
12. Aikataulu 
 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1/2019  12/2020 
 
Julkaisumuoto 
väitöskirjan osatyö 
 
Lisätietoja 
Tutkimus on päivitys eli 5 vuoden seuranta henkilöistä, jotka osallistuivat 8.2.1.063_2 -
tutkimukseen. 
 

8.2.1.064 Metabolisen oireyhtymän yhteys a) kardiovaskulaaritaudin prevalenssiin 
(baseline) sekä b) kardiovaskulaaritapahtumien ja diabeteksen insidenssiin 
prospektiivisessa seurannassa 
(17.6.2008) 
 



Tarkoitus ja tavoitteet: Selvittää metabolisen oireyhtymän yhteys prevalenttiin 
kardivaskulaaritautiin suomalaisessa väestössä. Lisäksi tarkoituksena on tutkia 
prospektiivisessa seurannassa metabolisen oireyhtymän yhteyttä 
kardiovaskulaaritapahtumien ja diabeteksen insidenssiin. 
Tutkimusasetelma taustoittaa ja tukee meneillään olevia metabolisen oireyhtymän 
genetiikkaa koskevia tutkimuksia (suunnitelmat 8.2.1.039 ja 8.2.1.039_01).  
Aineisto: T2000 perustutkimukseen ja T2000:n sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja 
diabeteksen (SVTD) täydentävään tutkimukseen osallistuneet. 
Tekijät: Pia Pajunen, Antti Jula, Antti Reunanen, Veikko Salomaa (et al SVTD-ryhmän 
jäseniä). 
Aikataulu: Analyysit ja käsikirjoitus 2008 aikana, submissio 2008-2009 
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Ei ulkopuolista rahoitusta 
Julkaistu: 
Laaksonen MA, Knekt P, Rissanen H, Härkänen T, Virtala E, Marniemi J, Aromaa A, 
Heliövaara M, Reunanen A. The relative importance of modifiable risk factors of type 2 
diabetes - a meta-analysis of two cohorts. European Journal of Epidemiology. 2010 Feb; 
25(2):115-24. Epub 2009 Dec 13. 
 

8.2.1.065 Public Health Genomics to Practice in Cardiovascular diseases – making 
sense and use of random associations in the “gray area” 
(4.9.2008, DNA –ryhmä 28.8.2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: Kokogenomiassosiaatiokartoituksissa (GWA) tilastollisen 
merkitsevyyden raja asettuu moninkertaisen testauksen takia (yleensä 300.000+ itsenäistä 
testiä) kovin vaikeasti tavoitettavaksi, tyypillisesti luokkaa p<10-8. On kuitenkin selvää, että 
tälläistä merkitsevyyttä ei saavuta moni ”todellinen” signaali vaan peittyy väärien 
positiivisten tuottaman melun alle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on eri menetelmin 
löytää tälläisiä signaaleja jotka todella vaikuttavat analysoitaviin fenotyyppeihin sekä 
selvittää niiden kardiovaskulaarivaikutusta pidemmälle T2000 tarjoamien mahdollisuuksien 
avulla. Tutkimus tuottaa myös lisätietoa siitä, miten näitä ns. ”harmaan alueen” signaaleja 
voidaan priorisoida myös muissa tutkimuksissa. 
Tutkimuksessa on jo identifioitu 33 SNPiä, jotka assosioituvat tasolla p>10-8 mutta jotka 
muuten ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi eri algortimien perusteella (tarkempi selostus 
valintatavoista liitteessä). Nämä signaalit käydään läpi jo GWA:n läpikäyneessa GenMets-
aineistossa (n=2200+). Näistä valitaan Terveys 2000-aineistossa genotyypitettävät  SNPt 
(toteutukseen mennessä laimennetuista, n. 6000). Lisäksi Terveys 2000-aineistosta 
tullaan tämän suunnitelman puitteissa genotyypittämään jo kuvatuissa ja muissa tulevissa 
koko genomin analyyseissa identifioituvat  SVT-tautien kannalta relevantit ”gray area” 
SNPt, totaalimäärä n. 60-100 SNPiä (2-3 multiplexia). Genotyypitys suoritetaan Suomen 
genomikeskuksessa vuoden 2008-9 aikana ja datan analyysi tehdään yhteistyössä Markus 
Perolan ryhmän kanssa MLOssa sekä Terveys 2000-organisaation asiantuntijoiden 
kanssa.  
Tutkimuksen päätavoitteena on löytää yhteyksiä Terveys 2000-aineistossa kerättyihin 
kardiovaskulaarisiin jatkuviin muuttujiin, joista tärkeimpänä laboratoriomääritykset (lipidit, 
insuliini, glukoosi, CRP) ja ultraäänimuuttujat (IMT, plakkidata), antropometriset 
(bioimpedanssi, WHR) ja arvioida seuranta-asetelmassa kandidaatti SNPien genotyyppien 



merkitystä kardiovaskulaaritapahtumien ennustajana. Muuttujien analyyseja tuetaan 
relevanteilla kovariaateilla.  
Aineisto: Koko Terveys 2000-aineisto (toteutukseen mennessä laimennetuista, n. 6000) 
Tekijät: Markus Perola (PI), Antti Jula, Kaisa Silander, Perttu Salo, Samuli Ripatti. 
Aikataulu: GenMets-genotyypitysanalyysit valmistuvat lokakuun 2008 loppuun mennessä. 
Mahdollinen projektiin liittyvä lisägenotyypitys pyritään tekemään vuoden 2009 kevääseen 
mennessä. Analyyseja tehtäneen vv 2008-2010. 
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi aiheesta tulee Fil.yo. Perttu Salon 
Pro-gradu työ. 
Kieli: Englanti, suomi 
Voimavarat: Genotyypitykseen nyt varattu n. 6000€, Markus Perolan STS-apuraha, 
anottu lisärahoitusta mm. Suomen Akatemialta. 
DNA-laimennos: MLO:n projektirahoitus 
Tutkijarahoitus: virkapalkat, Fil yo. Salon palkka maksetaan Markus Perolan STS-
apurahasta. 
Tehtävät DNA-analyysit: Sequenom 
Tekniikat: Sequenom 
Tarvittava DNA-määrä: 5-15 nanogrammaa (ei uusia pipetointeja) 
Kustannukset: ks yllä 
Liite: Perolan SA:n Salve-hakemus 

8.2.1.066 Parantavatko CRP ja apoB/apoA1-suhde kardiovaskulaaritapahtuman 
riskin ennustamista yli sen mitä voidaan ennustaa perinteisillä riskitekijöillä? 
(4.9.2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: FINRISKI 1997 kohortissa olemme analysoineet otsikon 
kysymystä lisäämällä perinteisten riskitekijöiden jälkeen Weibullin elinaikamalleihin CRP:n, 
apoB/apoA1 suhteen, tai molemmat. Olemme myös verranneet em lisäysten ROC käyriin 
aiheuttamia muutoksia ja laskeneet lisäysten aiheuttamat muutokset C-statistiikkaan. 
Uudempina riskinarviointisuureina on laskettu lisäysten aiheuttamat ’integrated 
discrimination improvement’ ja ’net reclassification improvement’ Tulokset on 
pääpiirteissään kuvattu liitteenä olevassa posterissa. Nyt olemme toistaneet samat 
analyysit myös FINRISKI 2002 kohortille. Yhdistetty aineisto sisältää n. 18000 henkilöä ja 
löydökset näyttävät entisestään vahvistuvan. FINRISKIen osalta analyysit tulevat loppuun 
suoritetuiksi syyskuun aikana ja käsikirjoitusluonnos on jo olemassa. Koska CRP ja 
apolipoproteiinit on määritetty myös Terveys 2000-aineistossa, olisi tarkoituksenmukaista 
tehdä samat analyysit myös siinä aineistossa ja liittää tulokset samaan käsikirjoituksen. 
Näin saataisiin maksimaalinen synergiahyöty KTL:n aineistoista ja tieteellisessä mielessä 
vahva julkaisu. 
Aineisto: Terveys 2000 perustutkimuksen aineisto, josta on määritetty apolipoproteiinit ja 
CRP. Seurantatiedot ilmeisesti vuode 2006 loppuun. Päätetapahtumina ensimmäiset CVD 
tapahtumat (infarkti, instabiili AP, revaskularisaatio, koronaarikuolema, fataali ja nonfataali 
iskeeminen aivohalvaus). 
Tekijät: FINRISKIn työryhmään kuuluvat Veikko Salomaa, Aki Havulinna, Jouko Sundvall, 
Pekka Jousilahti, Kari Kuulasmaa ja Erkki Vartianen. Tätä työryhmää täydennetään 
sopivassa määrin asiasta kiinnostuneilla Terveys 2000 tutkijoilla. 
Aikataulu: FINRISKIn osalta käsikirjoitus valmistunee syyskuun aikana. Käytännön syistä 
voi olla selvintä lisätä Terveys 2000 tulokset käsikirjoitukseen siinä vaiheessa kun se tulee 
lehdestä takaisin revidoitavaksi. Joka tapauksessa projekti olisi tarkoitus hoitaa 
päätökseen kuluvan vuoden aikana. 



Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat ja kustannukset: Tässä käytetään olemassa olevaa dataa joten suuria 
voimavaroja ei tarvita. Veikko Salomaa ja Aki Havulinna huolehtivat tilastoanalyysien 
tekemisestä ja artikkelin ensimmäisen draftin kirjoittamisesta. 

8.2.1.067 Rasvabiopsioiden trankriptioprofiilianalyysi ’8.2.1.014 LDL- ja HDL-
partikkeleiden koko ja ateroskleroosi’ –tutkmuksen aineistosta 
(4.9.2008, DNA –ryhmä 21.8.2008) 
 
Tavoite: Uusien veren HDL-pitoisuutta säätelevien geenien ja aineenvaihduntareittien 
löytäminen ja tutkiminen 
 
Aineistot: Tutkittava aineisto tulee käsittämään n=300 henkilöä Terveys2000-aineistosta, 
joista tähän tutkimukseen osallistuisivat Suur-Helsingin alueella asuvat. Henkilöt on valittu 
siten, että he veren HDL-pitoisuuksiensa suhteen sijoittuvat Terveys2000-aineiston 
ääripäihin: korkean HDL:n (HDL-c > 90. persentiili) joukkoon kuuluu 150 henkilöä ja 
matalan HDL:n (HDL-c < 10. persentiili) joukkoon niin ikään 150 henkilöä.  
Tutkimusasetelma: Näistä populaatiotason ääripäitä edustavista henkilöistä on 
genotyypattu Illumina 370k –menetelmällä 370 000 SNP:tä Broad-instituutissa (ei siis 
Sangerissa, mihin n=2400 menivät), mikä tulee mahdollistamaan aineiston 
genominlaajuisen assosiaatioanalyysin. Lisäksi näistä genotyypatuista 300 henkilöstä 
myös 47:stä on tehty kattava seerumin lipidianalyysi, lipidomiikka. 
Haemme lupaa ottaa yhteyttä näihin genominlaajuisesti genotyypattuihin henkilöihin 
(n=300), ja tiedustella heidän kiinnostustaan rasvabiopsioiden ottamiseen. Biopsia tullaan 
ottamaan navan seudun ihonalaisesta rasvakudoksesta vatsan päältä 
neulabiopsiametodilla, samalla tavalla kuin on menetelty EUFAM-näytteiden suhteen. 
Näistä rasvabiopsioista on tarkoitus Affymetrixin mikrosirumenetelmällä analysoida 
geenien ja biologisten aineenvaihduntareittien ilmentymistä RNA-tasolla niin ikään 
genominlaajuisesti. Genominlaajuisen transkriptioprofiilin yhdistäminen genominlaajuiseen 
SNP-profiiliin tulee tarjoamaan ainutlaatuisen lähtökohdan uusien veren HDL-pitoisuuteen 
vaikuttavien geenien ja niiden säätelyjärjestelmien löytämiseen ja tutkimiseen.  Voisimme 
luvata ko. henkilöille veren rasva-arvojen määrityksen tulokset korvauksena tästä vaivasta. 
Tutkimuksen suorittajat: Jukka Westerbacka (biopsiat), Heikki Koistinen (biopsiat), 
Marja-Riitta Taskinen, Leena Palotie, Matti Jauhiainen, Matej Oresic, Ida Lindqvist, Pirkka-
Pekka Laurila, Jussi Naukkarinen, Krista Merikanto, Christian Ehnholm, Sanni Söderlund, 
Samuli Ripatti, Juha Saharinen. 
Aikataulu: Tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi vuonna 2009 
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli (väitöskirjan osajulkaisu) 
Kieli: Englanti 
 

8.2.1.068 Parantavatko CRP ja apoB/apoA1-suhde kardiovaskulaaritapahtuman 
riskin ennustamista yli sen mitä voidaan ennustaa perinteisillä riskitekijöillä? 
(16.9.2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: FINRISKI 1997 kohortissa olemme analysoineet otsikon 
kysymystä lisäämällä perinteisten riskitekijöiden jälkeen Weibullin elinaikamalleihin CRP:n, 
apoB/apoA1 suhteen, tai molemmat. Olemme myös verranneet em lisäysten ROC käyriin 
aiheuttamia muutoksia ja laskeneet lisäysten aiheuttamat muutokset C-statistiikkaan. 
Uudempina riskinarviointisuureina on laskettu lisäysten aiheuttamat ’integrated 



discrimination improvement’ ja ’net reclassification improvement’ Tulokset on 
pääpiirteissään kuvattu liitteenä olevassa posterissa. Nyt olemme toistaneet samat 
analyysit myös FINRISKI 2002 kohortille. Yhdistetty aineisto sisältää n. 18000 henkilöä ja 
löydökset näyttävät entisestään vahvistuvan. FINRISKIen osalta analyysit tulevat loppuun 
suoritetuiksi syyskuun aikana ja käsikirjoitusluonnos on jo olemassa. Koska CRP ja 
apolipoproteiinit on määritetty myös Terveys 2000-aineistossa, olisi tarkoituksenmukaista 
tehdä samat analyysit myös siinä aineistossa ja liittää tulokset samaan käsikirjoituksen. 
Näin saataisiin maksimaalinen synergiahyöty KTL:n aineistoista ja tieteellisessä mielessä 
vahva julkaisu. 
 
Aineisto: Terveys 2000 perustutkimuksen aineisto, josta on määritetty apolipoproteiinit ja 
CRP. Seurantatiedot ilmeisesti vuode 2006 loppuun. Päätetapahtumina ensimmäiset CVD 
tapahtumat (infarkti, instabiili AP, revaskularisaatio, koronaarikuolema, fataali ja nonfataali 
iskeeminen aivohalvaus). 
Tekijät: FINRISKIn työryhmään kuuluvat Veikko Salomaa, Aki Havulinna, Jouko Sundvall, 
Pekka Jousilahti, Kari Kuulasmaa ja Erkki Vartianen. Tätä työryhmää täydennetään 
sopivassa määrin asiasta kiinnostuneilla Terveys 2000 tutkijoilla. 
Aikataulu: FINRISKIn osalta käsikirjoitus valmistunee syyskuun aikana. Käytännön syistä 
voi olla selvintä lisätä Terveys 2000 tulokset käsikirjoitukseen siinä vaiheessa kun se tulee 
lehdestä takaisin revidoitavaksi. Joka tapauksessa projekti olisi tarkoitus hoitaa 
päätökseen kuluvan vuoden aikana. 
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat ja kustannukset: Tässä käytetään olemassa olevaa dataa joten suuria 
voimavaroja ei tarvita. Veikko Salomaa ja Aki Havulinna huolehtivat tilastoanalyysien 
tekemisestä ja artikkelin ensimmäisen draftin kirjoittamisesta. 
 

8.2.1.069 GWA-tutkimuksissa infarktiin assosioituviksi todettujen varianttien 
yhdysvaikutukset ympäristötekijöiden ja sukupuolen kanssa   
(ks. tutkimussuunnitelmaan 8.2.1.039_2) 
(18.11.2008, GWA) 
 
Tausta ja tavoitteet: 
FINRISKI-tutkimus on osallistunut Broad Instituutin koordinoimaan ja NIH:n rahoittamaan 
Myocardial Infarction Genetics (MIGEN) konsortioon, jossa on vahvistettu eräiden hiljattain 
raportoitujen geenivarianttien yhteys infarktiin sekä löydetty pari uutta infarktiriskiin 
assosioituvaa varianttia (käsikirjoitus submittoitu). NIH on nyt myöntänyt jatkoapurahan, 
jonka tarkoituksena on tutkia löydettyjen varianttien merkitystä prospektiivisessa 
asetelmassa ja erityisesti analysoida niiden yhdysvaikutuksia ympäristötekijöiden, kuten 
tupakoinnin ja BMI:n, sekä sukupuolen kanssa. Seuraavassa kopio apuraha-anomuksen 
kyseisestä tavoitteesta: 
”Aim 3:  For polymorphisms validated for association with MI in Aim 1, test whether 
variants interact with key covariates such as cigarette smoking, sex, and body mass 
index to confer risk for incident CVD. To maximize statistical power and minimize bias, 
we propose to test for gene-environment interactions in six population-based prospective 
cohort studies of European ancestry (n~53,000) where there has been follow up for incident 
CVD and covariates have been ascertained prior to onset of disease”. 
Kuten yllä olevasta selviää, kyseessä on iso yhteistyötutkimus, jossa on mukana useita 
kohortteja, mm. Malmön diet and cancer study Ruotsista ja Suomesta ainakin kaikki 



FINRISKI tutkimukset. Suuret lukumäärät ovat välttämättömiä interaktioiden luotettavaksi 
toteamiseksi. Suomalaisilla väestöaineistoilla ja suomalaisilla tutkijoilla on vahva rooli tässä 
projektissa ja olisi tarkoituksenmukaista liittää myös Terveys 2000 mukaan tähän 
kokonaisuuteen. 
Aineisto: Terveys 2000 perusotos (30 täyttäneet) ja seurantatiedot vuoden 2006 tai, jos 
mahdollista, vuoden 2007 loppuun. 
Tekijät: MIGEN Consortium (päätutkijana David Altshuler, Broad Institute of MIT and 
Harvard), Suomesta Leena Peltonen-Palotie, Veikko Salomaa, Erkki Vartiainen, Antti Jula, 
+ muita Terveys 2000 tutkijoita. 
Aikataulu: Rahoitus on myönnetty. Genotyyppaus vuoden vaihteen tienoilla, data-
analyysit alkukeväästä, raportti alkukesästä. 
Julkaisumuoto: yksi tai useampia tieteellisiä artikkeleita 
Voimavarat: Genotyypitys NIH:n rahoituksella, virkatyö 
Tehtävät DNA-analyysit: Genotyypataan todennäköisesti noin 100 vahvimmin infarktiin 
assosioituvaa varianttia (tarkempi määrä sovitaan projektin puhelinkokouksessa 
lähipäivinä). Genotyyppaus tapahtunee Helsingissä Sequenomilla. Tarvittava DNA-määrä 
on pieni, todennäköisesti 2-4:n iPlexiin tarvittava määrä. 
 

8.2.1.070 Varhaisten valtimomuutosten ja niiden riskitekijöiden perinnöllisyys: 
Terveys 2000 ja lasten monikeskustutkimuksen (LASERI) koko perimänlaajuisten 
geenikartoitusten päätulosten varmistaminen kahdessa riippumattomassa 
aineistossa ja yksittäisissä aineistoissa merkitsevyydeltään rajalla olevien tulosten 
merkityksen selvittäminen yhdistetyssä aineistossa 
(18.11.2008, GWA) 

Tarkoitus ja tavoitteet: 
Koko perimän kattavia tutkimuksia, joissa olisi selvitetty varhaisten subkliinisten 
valtimomuutosten geneettistä taustaa näin laajoissa materiaaleissa, ei ole toistaiseksi 
tehty. Terveys2000 perustutkimukseen ja Terveys2000:n sydän- ja verenkiertoelinten 
sairauksien ja diabeteksen täydentävään tutkimukseen (SVT+D) osallistuneet (1.0 
miljoona SNP, hanke 8.2.1.039 ja GenMetS-projekti) yhdessä Lasten 
monikeskustutkimuksen (LASERI, n=2600, 670.000 SNP) kanssa muodostavat noin 4500 
tutkittavan yhteisaineiston, joille kaikille on tehty koko perimän laajuinen geenikartoitus 
(GWS). Molempien aineistojen koko perimän kattavat analyysit tehdään/on tehty Sanger 
Instituutissa SNP koostumukseltaan vertailukelpoisella Illuminan Human 1M (hanke 
8.2.1.039) tai 670K BeadChip-menetelmällä (LASERI vuoden 2009 aikana). Tämän lisäksi 
LASERI:n ja Terveys2000 SVT+D otoksen varhaiset valtimomuutokset ja riskitekijät on 
mitattu vertailukelpoisilla ultraäänitutkimus- ja biokemiallisilla menetelmillä. 

Tutkimuksen päätavoitteena on löytää genominlaajuisin menetelmin geenivariantteja, jotka 
assosioituvat ultraäänimenetelmillä mitattuihin varhaisiin valtimomuuttujiin (IMT, CAC, 
plakkidata, SVT-D otoksen+LASERI:n osalta) ja kardiovaskulaarisiin jatkuviin sekä 
luokiteltuihin riskitekijämuuttujiin (kaikkien GWS:llä näissä hankkeissa tutkittujen osalta), 
joista tärkeimpinä lipidit, insuliini, glukoosi, CRP, verenpaine, metabolinen oireyhtymä 
(MBO), syke ja EKG-muuttujat. Yhdistämällä aineistoja fokusoidusti niiden 
geenivaihtelujen (SNP) osalta jotka antavat erillisissä aineistoissa tilastollisesti 
merkitsevyydeltään rajalla olevia GWS arvoja voimme selvittää myös näiden merkitystä 
tilastovoimaltaan laajemmassa aineistossa suhteessa varhaisiin valtimomuutoksiin. 
Varhaisten valtimomuutosten osalta keskitytään SVT-D otoksen+LASERI:n ja mahdollisten 



muiden UÄ-mittausdataa sisältävien projektien yhteistyöhön. MBO:n ja jatkuvien 
riskitekijämuuttujien osalta raportointia pyritään tekemään yhteistyössä isojen meta-
analyysiprojektien kanssa, joissa osassa GenMets onkin jo mukana. Varhaisten 
valtimomuutosten osalta tavoitteena on myös käyttää aineistoa replikaatiokohorttina 
Gutenberg Heart Study:ssa (Blankenberg S et al) tehdyn GWS-IMT tutkimuksen osana, 
replikoiden kyseisessä GWS:ssa löytyneet assosiaatiot. 

Molemmissa GWS-hankkeissa datan analyysi tehdään sovitusti yhteistyössä Leena 
Peltosen ryhmän kanssa Sanger Instituutissa (genotyypitys, QC, CNV-analyysit) sekä 
Terveys 2000-organisaation muiden asiantuntijoiden kanssa.  
Aineisto: SVT+D otos+muut T2000 osallistujat (mm. GenMetS-projekti), joille tehty koko 
perimän kattava geenikartoitus vertailukelpoisella GWS menetelmällä. 
Tekijät: Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Leo-Pekka Lyytikäinen, Olli Raitakari, Jorma 
Viikari, Veikko Salomaa, Antti Jula, Leena Peltonen, Markus Perola, Antero Kesäniemi, 
Leena Moilanen, Markku Nieminen ym.  
Yhteistyö ja liittyminen aikaisempiin hankkeisiin: Yhteistyö hankkeen 8.2.1.039 
'Perinnöllisten tekijöiden yhteys ateroskleroosin vaaratekijöihin ja kaulavaltimon 
ateroskleroosin kehitykseen - Ateroskleroosiin liittyvät DNA -tutkimukset T2000:ssa' 
kanssa, sekä 8.2.1.039–suunnitelman täsmennyksen SVT+D täydentävän tutkimuksen 
genominlaajuinen kartoituksen ja GenMets-projektin kanssa. 
Aikataulu: GWS-tutkimus SVT+D osalta tehdään hankkeen 8.2.1.039 osana. LASERI:n 
osalta genotyypitys tehdään vuoden 2009 aikana sovitusti Sanger Instituutissa. Analyysi- 
ja raportointivaihe v. 2009-2012.  
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita. 
Voimavarat: Genotyypitys n. 600.000€ (SVT+D), ja LASERI 520.000 €, Leena Peltosen 
Sanger Instituutin projektirahoitus.  
Tutkijarahoitus: Virkapalkat. Mahdollisille väitöskirjantekijöille/post-doceille hankitaan 
rahoitus koti- ja ulkomaisista säätiöistä ja EVO:sta.  
Tehtävät DNA-analyysit: Illumina Human 1M BeadChip (SVT+D) ja Illumina Human 670K 
BeadChip (LASERI) 
Tekniikat: Illumina platform 
Tarvittava DNA-määrä: GWS-tutkimusten osalta tarvita lisää, koska hanke liittyy 
aikaisempiin projekteihin (genotyypitys tekeillä/valmiina). Mahdolliset yksittäisten SNP:n 
replikaatio yhteistyössä Genomikeskuksen kanssa. 
 

8.2.1.071 The concentration of DHEA-FAE and E2-FAE in fat tissue and blood in low- 
and high-HDL subjects   
The application for the permission of using the samples of Health 2000 Health 
Examination survey, Finland 
(18.11.2008, ks.8.2.1.014) 
 
Background and aim: Steroid-fatty acyl esters (steroid-FAEs) are naturally occurring 
lipophilic steroid derivatives, such as estradiol fatty acyl esters (E2-FAE) and 
dehydroepiandrosterone-fatty acyl esters (DHEA-FAE). In blood, the steroid-FAEs are 
formed by the esterification of steroid via lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) 
associated with HDL and then transferred into other lipoproteins. The endogenous steroid-
FAEs can be analyzed in blood and fat tissue. Though their physiological role is unclear, 
E2-FAE can be stored in the form of inactive estrogen in lipoproteins and adipose tissues. 
These derivatives can be an important source for free estradiol. Activation of steroid-FAEs 
needs the enzyme(s) responsible for the hydrolysis of the oxy-ester bond, such as 



hormone-sensitive lipase (HSL) that is influenced by insulin resistance. The amount of 
steroid-FAEs in fat tissues and blood and the active hydrolytic enzymes are important for 
obtaining active hormones in postmenopausal women whose ovaries have stopped to 
form biologically active estrogens. In addition, it is known that low level of HDL is one of 
the risk factors of cardiovascular diseases. Using a series of quantitative methods for 
measurement of the concentrations of E2-FAE and DHEA-FAE in fat tissue and serum, we 
aim to investigate the difference of concentrations of DHEA-FAE and E2-FAE in low- and 
high- level of HDL subjects both in males and females and correlate these measurements 
with insulin resistance, metabolic syndrome and body mass index.  

Samples: This will be a sub-study of  8.2.1.014 LDL- ja HDL- partikkeleiden koko ja 
ateroskleroosi; tavoite: uusien veren HDL-pitoisuutta säätelevien geenien ja 
aineenvaihduntareittien löytäminen ja tutkiminen. We will utilise the adipose tissue 
samples that will be collected at maximum from 150 low and 150 high HDL subjects. About 
1 g  biopsy specimen of  the fat tissue and 2 ml of serum per subject is needed.   
Determination and analysis:  The concentrations of DHEA-FAE and E2-FAE in fat tissue 
and serum in low- and high- level of HDL subjects will be measured using the quantitative 
methods in our laboratory. In addition, the differences of activities of hormone-sensitive 
lipase and lysosomal acid lipase will be investigated by measuring the level of their mRNA 
and protein in adipose tissue specimen.              
Study Group: Prof. Matti J. Tikkanen; Docent Matti Jauhiainen; M.D. Feng Wang; Lic-
Med. Pirkka-Pekka Laurila.  
Funding: This study will be started with the existing funds from several foundations. New 
funds will also be applied during the study process. 
Timetable: The sampling and determination of steroid-FAEs will be carried out during 
2009; data-analysis, manuscript writing and submission will be valid by the end of 2009. 
Publication plan: We aim to have one or two original publications in an international peer-
reviewed journal. 
 

8.2.1.072 Kotimittauksella todetun naamioidun verenpaineen esiintyvyys, yhteys 
valtimotaudin vaaratekijöihin, valtimotautitapahtumiin ja kuolemiin 
(18.11.2008) 
 
Tarkoitus / tavoitteet: Naamioitu verenpaine on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty 
suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien vaaraan. Tutkimustulokset ovat kuitenkin 
olleet osin ristiriitaisia ja vain harva tutkimus on perustunut väestöaineistoon. Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on  

1. arvioida kotimittauksiin perustuen naamioidun verenpaineen esiintyvyyttä 
suomalaisessa väestössä 

2. arvioida naamioidun verenpaineen yhteyksiä elintapoihin ja muihin sydän- ja 
verisuonisairauksien vaaratekijöihin  

3. arvioida naamioidun verenpaineen yhteyttä kohde-elinvaurioihin (LVMI, ekg-LVH, 
mikroalbuminuria, IMT) poikkileikkausasetelmassa  

4.  arvioida naamioidun verenpaineen yhteyttä valtimotautitapahtumiin ja kuolemiin 
ennustavassa asetelmassa 

Aineistot: Terveys 2000, paikallinen väestöaineisto Turun ja naapurikuntien alueelta 
(n=261) 
Tekijät: Marjo-Riitta Hänninen, Antti Jula, Teemu Niiranen 
Aikataulu: 2008–2011 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 



Kieli: Englanti 
Voimavarat: KTL:n rahoitus, apurahat 
Julkaistu: 
Hänninen MRA, Niiranen TJ, Puukka PJ, Mattila A, Jula A: Determinants of masked 
hypertension in the general population: the Finn-Home study. J Hypertens 2011;29:1880–
1888. 
 

8.2.1.073 Kotona mitatun verenpaineen vaihtelun syyt ja kliininen merkitys 
(18.11.2008) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kotona mitatun verenpaineen vaihtelun syyn ja kliinisen merkityksen 
tutkiminen verenpaineen aiheuttaman kohde-elinvaurion riskin arvioinnissa sekä 
poikkileikkaus- että pitkittäisasetelmassa. 
Kotiverenpainemittauksista saatavan informaation hyödyntäminen tehokkaasti ja sitä 
kautta tehtävien johtopäätösten on kansanterveydellisesti hyvin merkittävää, jotta 
riskiryhmässä olevat potilaat pystyttäisiin tunnistamaan ja hoitamaan tehokkaasti korkean 
verenpaineen aiheuttamien palautumattomien muutosten välttämiseksi. 
Aineisto: Terveys2000-tutkimukseen verenpaineen kotimittaukseen osallistuneet 45-74 -
vuotiaat henkilöt. Lisäksi käytössä on paikallinen väestöaineisto (n=261) sekä 
verenpaineaineisto (n= 239) Turun ja naapurikuntien alueelta.  
Tekijät: Jouni Johansson, Antti Jula, Teemu Niiranen, Pauli Puukka ja muut T2000 ja 
SVT+D tutkijat 
Aikataulu: 2008-2011 
Julkaisumuoto: Useita tieteellisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Virkatyö  + ulkopuolinen rahoitus 
Julkaistu: 
Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka P, Jula AM. Optimal schedule for home blood 
pressure monitoring based on a clinical approach. J Hypertension 2010 Feb; 28(2):259–64 
 
Päivitys suunnitelmaan 8.2.1.073 
 
8.2.1.073 Kotona mitatun verenpaineen vaihtelun syyt ja kliininen merkitys 
(Päivitetty 10.6.2016) 
Tarkoitus/tavoitteet: Kotona mitatun verenpaineen vaihtelun syyn ja kliinisen merkityksen 
tutkiminen verenpaineen aiheuttaman kohde-elinvaurion riskin arvioinnissa sekä 
poikkileikkaus- että pitkittäisasetelmassa. 
Kotiverenpainemittauksista saatavan informaation hyödyntäminen tehokkaasti ja sitä 
kautta tehtävien johtopäätösten on kansanterveydellisesti hyvin merkittävää, jotta 
riskiryhmässä olevat potilaat pystyttäisiin tunnistamaan ja hoitamaan tehokkaasti korkean 
verenpaineen aiheuttamien palautumattomien muutosten välttämiseksi. 
Aineisto: Terveys2000-tutkimukseen verenpaineen kotimittaukseen osallistuneet 45-74 - 
vuotiaat henkilöt. Lisäksi käytössä on paikallinen väestöaineisto (n=261) sekä 
verenpaineaineisto (n= 239) Turun ja naapurikuntien alueelta. Hoitotiedot  
valtimotautitapahtumista kerätään hoitoilmoitusjärjestelmästä (HILMO) ja kuolintiedot 
kuolemansyyrekisteristä. 
Tekijät: Jouni Johansson, Antti Jula, Teemu Niiranen, Pauli Puukka, Eeva Juhanoja ja  
muut T2000 ja SVT+D tutkijat 
Aikataulu: 2008−2017 



Julkaisumuoto: Useita tieteellisiä artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Virkatyö + ulkopuolinen rahoitus 
Julkaistu: 
1. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka P, Jula AM. Optimal schedule for home blood 
pressure monitoring based on a clinical approach. J Hypertens. 2010 Feb; 28(2):259–64 
2. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Factors affecting the variability of 
home-measured blood pressure and heart rate: the Finn-home study. J Hypertens. 2010 
Sep; 28(9):1836−45 
3. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Factors affecting the difference 
between morning and evening home blood pressure: the Finn-Home study. Blood Press. 
2011 Feb; 20(1):27−36 
4. Johansson JK, Kronholm E, Jula AM. Variability in home-measured blood pressure and 
heart rate: associations with self-reported insomnia and sleep duration. J Hypertens. 2011 
Oct; 29(10):1897−905  
5. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Prognostic value of the variability in 
home-measured blood pressure and heart rate: the Finn-Home Study. Hypertension. 2012 
Feb; 59(2):212−8 
6. Juhanoja EP, Puukka PJ, Johansson JK, Niiranen TJ, Jula AM. The impact of the day of 
the week on home blood pressure: the Finn-Home study. Blood Press Monit. 2016 Apr; 
21(2):63-8 
7. Juhanoja EP, Niiranen TJ, Johansson JK, Puukka PJ, Jula AM. Agreement between 
ambulatory, home, and office blood pressure variability. J Hypertens. 2016 Jan; 
34(1):61−7 
 

8.2.1.074 Pentraksiini 3:n (PTX3) genetiikan ja plasmatasojen yhteys kaulasuonten 
ultraäänimuuttujiin (intima-media paksuus ja komplianssi), hemodynamiikkaan, 
sepelvaltimotaudin, riskitekijöihin sekä sydän- ja verisuonitapahtumiin.  
(20.1.2009, nimipäivitys 4.11.2009) 
 
Tarkoitus/tavoite: Pentraksiini 3 (PTX3) on C-reaktiivisen proteiinin (CRP) 
sukulaisproteiini sekä tulehduksen välittäjämolekyyli, joka toimii osana synnynnäistä 
puolustusta vuorovaikuttaen mm. komplementtiproteiinien kanssa. PTX3:lla on osoitettu 
olevan rooli myös kudosvaurion rajoittamisessa, joskin tämän funktion mekanismi on vielä 
epäselvä. Useat eri solutyypit, kuten monosyytti/makrofagit, neutrofiilit, dendriittisolut, 
endoteelisolut, suonen seinämän sileät lihassolut, adiposyytit sekä sidekudossolut 
tuottavat PTX3:a ja onkin ehdotettu, että PTX3 toimisi paikallisesti kuten CRP toimii 
systeemisesti. Vaikkakin PTX3:n osuus ja mahdollinen rooli sydän ja 
verisuonitapahtumissa on vielä epäselvä, viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että 
kohonneet PTX3 plasmatasot assosioituvat sydäninfarkteihin sepelvaltimotauti- ja 
sydämen vajaatoimintapotilailla. Lisäksi PTX3:n tuotannon on havaittu olevan kohonnut 
ateroskleroottisten suonten ja plakkien soluissa. PTX3:n vaikutusta ateroskleroosin 
alkuvaiheisiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole selvitetty ja genetiikan osuus PTX3:n 
plasmatasojen säätelyssä on myös epäselvä.  
Työryhmämme tarkoitus on selvittää 1) PTX3:n genetiikan (sekä mahdolliseti myös 
muiden tulehdusmolekyylien genetiikan) vaikutusta PTX3 plasmatasoihin sekä 2) tutkia 
mahdolliset PTX3 genetiikan ja plasmatasojen yhteydet sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, 
hemodynamiikan parametreihin, kaulasuonten ultraäänimuuttujiin sekä sydän- ja 
verisuonitautitapahtumiin.  



Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 tutkimuksen SVT+D täydentävään tutkimukseen 
osallistuneet henkilöt. Esitämme, että geneettisiin analyyseihin käytettäisiin ajan 
säästämiseksi pientä osaa tutkimussuunnitelman 8.2.1.048 DNA-näytteitä (näytteet jo 
Tampereella, ei haittaa oleellisesti tutkimussuunnitelman 8.2.1.048 toteutumista). PTX3 
geenin polymorfiat (3-4 SNP:ia) analysoidaan käytössämme olevalla TaqMan -
teknologialla. Plasmatasojen mittausta varten EDTA-plasman tarve on vähintään 300ul. 
Tässä analyysissä käytetään kaupallista Quantikine PTX3 ELISA:a.  
Tekijät: Prof. Mikko Hurme työryhmineen (FM Juulia Jylhävä, Atte Haarala), prof. Mika 
Kähönen ja prof. Terho Lehtimäki työryhmineen sekä SVT+D otoksen tutkijat.  
Aikataulu: Laboratoriotyöt toteutetaan alkuvuodesta 2009, raportointi aloitetaan tulosten 
valmistuttua.    
Julkaisumuoto: Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä sarjoissa  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Osallistuvien Tampereen tutkijaryhmien (Hurme/Lehtimäki/Kähönen) 
apurahat. 

8.2.1.075 Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden genomin laajuinen kartoitus 
(23.1.2009) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: 
Tutkimuksemme tarkoituksena on löytää perimän muutoksia, jotka säätelevät tupakointia 
ja nikotiiniriippuvuutta suomalaisessa väestössä. Haluaisimme hyödyntää tutkimuksessa 
genotyypitystietoa SVT+D -otoksesta (Palotie, Perola ym, käynnissä). Kyseiset tutkimukset 
kattavat n. 2200 Terveys 2000 –tutkimusaineistoon kuuluvaa yksilöä, joista tehdään 
parhaillaan Illumina 610 plus platformilla koko perimän kartoitus (GWA) Sanger-
instituutissa Wellcome Trustin rahoittamana. Datan laatuanalyysi sekä 
kardiovaskulaaristenmuuttujien assosiaatiotutkimus tehdään alkuperäisessä Leena 
Palotien tutkimushankkeessa Sanger Instituutin, FIMM:n tutkijoiden ja Terveys 2000 -
tutkimusorganisaation asiantuntijoiden kanssa. 
Omassa tutkimuksessamme tarkoituksena on hyödyntää GWA -informaatiota ja Terveys 
2000 -aineistoa tupakointiin liittyvien muuttujien analysointiin. Tavoitteenamme on löytää 
näille piirteille väestössä assosioituvia geenilokuksia.  Mahdollisia replikaatioaineistoja 
hankkeellemme ovat Kansanterveyslaitoksen FinRiski07 aineisto, jonka alaotoksesta  
onkerätty monipuoliset ja tarkat tiedot tupakoinnista sekä  useita riippuvuusmittareita 
(FTND, NDSS ja HONC, P.I. K.Patja ja T. Laatikainen), Pohjois-Suomen Kohortti (PI MR 
Järvelin ja L.Palotie), Suomen kaksoskohortti (PI J.Kaprio ja M. Koskenvuo) sekä sen 
tupakoinnin suhteen rikastettu perhealaotos (PI J. Kaprio). Kunkin aineiston osalta 
sovitaan erikseen replikaatio sen mukaan, mitä piirrettä jatkoanalyysissä halutaan 
painottaa. 
Kaksos- ja perhetutkimusten mukaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus ovat perheittäin 
kulkevia, osin geneettisesti määräytyviä ilmiasuja. Hiljattain julkaistut GWA-tutkimukset 
ovat osoittaneet että kr.15 nikotiinireseptorin alfa5/alfa3/beta4 kompleksi liittyy 
nikotiiniriippuvuuteen ja tupakkamäärään ja osin selittää keuhkosyövän vähäistä 
geneettistä komponenttia. Ko. geneettinen vaihtelu selittää vain noin 1 % tupakoitsijoiden 
välisestä tupakoinnin (savukkeet/pv) vaihtelusta. Tutkimuksemme mahdollistaa myös 
tämän geenin vaikutuksen tutkimuksen suomalaisessa väestössä. 
 
Tutkimme tässä osiossa tupakointimuuttujia GWA-tietoa vasten. Huomioimme 
analyyseissä aineiston alkuperäiset poimintakriteerit.  
 



Aineisto: SVT+D, Illumina Human Chip-data sekä tupakointiin liittyvät ilmiasumuuttujat 
sekä niiden relevantit kovariaatit (ikä, sukupuoli, sosiaaliluokka, koulutus). 
Tupakkasyöpätapaukset (ilmaantumistieto ja –päiväys). 
Tekijät: Jaakko Kaprio, Tellervo Korhonen, Ulla Broms, Anu Loukola, Emma Nyman, 
Samuli Ripatti, Markus Perola, Leena Palotie 
Aikataulu: V. 2008-2009 aikana 
Julkaisumuoto: 1-2 tieteellistä artikkelia yhteisjulkaisuna 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Genomikartoitus (GWA) on tehty Wellcome Trustin rahoituksella. 
Tutkijatyövoimaan ja replikaatiotutkimuksen laboratoriokustannuksiin Akatemian 
Kansantautien genetiikan huippuyksikön rahoitusta (PI J. Kaprio). 
 

8.2.1.076 Hypotyreoosin esiintyvyys, syyt, yhteys SVT-vaaratekijöihin, 
ateroskleroosiin ja valtimotautitapahtumiin 
(4.2.2009, myöhemmin geeneihin liittyvä tarkennettu suunnitelma) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioidaan kliinisen ja subkliinisen hypotyreoosin esiintyvyyttä ja 
taustasyitä sekä yhteyksiä seerumin lipideihin, verenpaineeseen, ateroskleroosin 
poikkileikkausasetelmassa, sekä TSH-tasojen ennusteellista merkitystä hypotyreoosin 
ilmaantuvuuteen, valtimotautitapahtumiin ja – kuolemiin. 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen ja T2000:n sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja 
diabeteksen (SVTD) täydentävään tutkimukseen osallistuneet. 
Tehtävät analyysit: Seerumin tyreotropiini (TSH) kaikille T2000 perustutkimukseen 
osallistuneelle, vapaa tyroksiini (T4-v), trijodotyroniini (T3-v) ja tyreoidean 
peroksidaasivasta-aineet niille, joiden TSH-pitoisuus on yli 2.5 mU/l tai alle 0.4 mU/l sekä 
200:lle ikä-  ja sukupuolivakioidulle henkilölle, joiden TSH-pitoisuus on normaali.  
Tutkimuksessa hyödynnetään T2000 perustutkimuksessa ja SVTD syventävässä 
tutkimuksessa kerättyjä tietoja terveydentilasta ja SVT-riskitekijöistä. Yhteistyössä 
geenitutkijoiden kanssa arvioidaan koko genomin kartoitustuloksia hyödyntäen 
hypotyreoosin perinnöllistä säätelyä. 
Tekijät: Nuori tutkija (?), Jouko Sundvall, Antti Jula, Veikko Salomaa, Jorma Viikari, Arpo 
Aromaa ja osajulkaisun aiheesta riippuen muita T2000 SVTD -osahankkeiden tutkijoita 
sekä geneettisestä analytiikasta vastanneita tutkijoita. 
Aikataulu: Laboratorioanalyysit 2009. Raportointi 2009-2011. 
Julkaisumuoto: Useita tieteellisiä julkaisuja 
Kieli: Pääasiassa englanti, joidenkin yleistulosten osalta myös suomi  
Voimavarat: Laboratorioanalytiikka toteutetaan THL:n biokemian laboratorioissa TUBU-
rahoituksen turvin. Raportointi toteutetaan pääosin virkatyönä 

 

8.2.1.076_1 Hypotyreoosin esiintyvyys, syyt, yhteys SVT-vaaratekijöihin, 
ateroskleroosiin ja valtimotautitapahtumiin 
(4.2.2009, myöhemmin geeneihin liittyvä tarkennettu suunnitelma. Päivitys 18.11.2013) 
(8.1.2014) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arvioidaan kliinisen ja subkliinisen hypotyreoosin esiintyvyyttä ja 
taustasyitä sekä yhteyksiä seerumin lipideihin, verenpaineeseen, ateroskleroosin 
poikkileikkausasetelmassa, sekä TSH-tasojen ennusteellista merkitystä hypotyreoosin 
ilmaantuvuuteen, valtimotautitapahtumiin ja – kuolemiin.  



Aineisto: T2000 perustutkimukseen ja T2000:n sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja 
diabeteksen (SVTD) täydentävään tutkimukseen osallistuneet.  
Tehtävät analyysit: Seerumin tyreotropiini (TSH) kaikille T2000 perustutkimukseen 
osallistuneelle, vapaa tyroksiini (T4-v), trijodotyroniini (T3-v) ja tyreoidean 
peroksidaasivasta-aineet niille, joiden TSH-pitoisuus on yli 2.5 mU/l tai alle 0.4 mU/l sekä 
noin 500:lle satunnaisesti poimituille terveystarkastukseen osallistuneille henkilöille, joiden 
TSH-arvo on 0,4 – 2.5 mU/l. Kertavirtsan jodi ja kreatiniini määritetään ja virtsan 
jodi/kreatiniini –suhde lasketaan jodin saannin  arvioimiseksi. 
Tutkimuksessa hyödynnetään T2000 perustutkimuksessa ja SVTD syventävässä 
tutkimuksessa kerättyjä tietoja terveydentilasta ja SVT-riskitekijöistä. Yhteistyössä 
geenitutkijoiden kanssa arvioidaan koko genomin kartoitustuloksia hyödyntäen 
hypotyreoosin perinnöllistä säätelyä.  
Tekijät: Ville Langén, Antti Jula, Teemu Niiranen, Jouko Sundvall, Veikko Salomaa, Jorma 
Viikari, Arpo Aromaa ja osajulkaisun aiheesta riippuen muita T2000 SVTD -osahankkeiden 
tutkijoita ja muiden tutkimusryhmien edustajia.  
Aikataulu: Laboratorioanalyysit 2009, 2013 - 2014. Raportointi 2013-2015.  
Julkaisumuoto: Useita tieteellisiä julkaisuja  
Kieli: Pääasiassa englanti, joidenkin yleistulosten osalta myös suomi  
Voimavarat: Laboratorioanalytiikka toteutetaan THL:n biokemian laboratorioissa TUBU-
rahoituksen turvin. Raportointi toteutetaan virkatyönä ja apurahoilla. 

8.2.1.077 Geeni-ympäristövaikutusten selvittäminen sydäntauti-, aivoinfarkti- ja 
diabetesriskiin Finriski-aineistoissa 
(5.3.2009/ Genetiikkaryhmä 20.2.2009) 
 
Finriski aineistoissa 92, 97 ja 2007 ja Terveys 2000 aineistossa on genotyypattu >100 
lipideihin, lihavuuteen, sydäntautiin, glukoosiin, diabetekseen, insuliiniin ja glukoosiin eri 
tutkimuksissa assosioituneita geenimarkkereita. Genotyyppaus on tehty tyypillisesti osana 
löydösten replikointivaihetta.  
Meidän tarkoituksenamme on käyttää laajoja Finrisk-aineistoja seuloaksemme 
yhdysvaikutuksia näiden jo genotyypattujen markkereiden ja elintapamuuttujien välillä 
metabolisen oireyhtymän komponenttiominaisuuksiin ja insidentteihin sydäntauti-, 
aivoinfarkti- ja diabetestapahtumiin. Erityisesti olemme kiinnostuneita 

1) Miten eri metabolisen oireyhtymän  komponentteihin assosioituneet geenit 

assosioituvat toisiin komponentteihin ja latentteihin komponenteista muodostettuihin 

yhteisfenotyyppeihin? 

2)  Löytyykö geenien ja demografisten/elintapamuuttujien (ikä, sukupuoli, lihavuus, 

tupakointi, alkoholinkäyttö, energiansaanti) yhdysvaikutuksia korreloitaessa 

komponenttimuujia vastaan? 

3) Miten komponentteihin assosioituvat geenit ja elintapamuuttujat ennustavat 

yhdessä tulevaa sydäntautia, aivoinfarktia ja diabetestä? 

4) Miten paljon tyypatut geenit ja kohdassa 2 mainitut elintapamuuttujat yhdessä 

selittävät komponenttien kokonaisvaihtelusta? 

Tutkimusta varten tarvittaisiin liitteen mukaiset olemassa olevat genotyypit, liitteessä 
mainitut metabolisen oireyhtymän komponenttimittaukset, kohdassa 2 listatut fenotyypit, 
insidentit ja prevalentit sydäntauti-, aivoinfarkti- ja diabetes tiedot (ikä diagnoosihetkellä, 
ikä tutkimuksen alussa), eri lääkitystiedot, sekä asuinalue tiedot. 



Tutkimusryhmä: Leena Peltonen, Kaisa Silander, Markus Perola, Veikko Salomaa, Erkki 
Vartiainen, Aki S. Havulinna, Antti Jula, Ida Lindqvist, Emmi Tikkanen, Katja Tuononen, 
Samuli Ripatti 
 

8.2.1.078 Terveys 2000-aineistosta analysoidun genominlaajuisen genotyyppitiedon 
käyttö kontrolliaineistona intracerebraarlitsen aneurysmien alttiusgeenien 
tunnistamisessa  
(29.4.2009/ DNA-ryhmä syksy 2008) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: 
Olemme tehneet kokoperimän assosiaatioanalyysin vajaalla 2000 aivoaneurysmaa 
sairastavalla henkilöllä, jotka on koottu, Suomesta, Hollannista ja Japanista. Näistä noin 
700 on kerätty Suomesta. Alkuperäiseen työhön käytettiin tätä tarkoitusta varten erikseen 
kerättyjä suomalaisia väestökontrolleja. Työ julkaistaan Nature Geneticsin marraskuun 
numerossa. Jatkamme työtä kopiolukuvariaatioiden selvittämiseksi niiden mahdollisen 
tautiassosiaation todentamiseksi. Tätä tutkimusta varten haluaisimme laajentaa 
suomalaista verrokkipopulaatiota. Olemme Wellcome Trust Sanger instituutissa tehneet 
noin 2300:lle yksilölle Terveys 2000 aineistosta kokoperimän  SNP genotyypityksen.  
Haluaisimme käyttää tätä aineistoa genotyyppien kontrollipopulaationa. Emme tarvitse 
tähän fenotyyppitietoja, ainoastaan anonymisoidut genotyypit riittävät.   
Tutkimuksessamme kartoitetaan aivoaneurysmien taustalla olevien geneettisten tekijöiden 
merkitystä. Datan analyysi suoritetaan aivoaneurysmaryhmän toimesta HY:n 
Molekyylilääketieteen ohjelman (MLO) puitteissa. Gentoyyppejä ei tulla käyttämään 
yksilötunnistukseen, eikä muihin projekteihin ilman projektiryhmän lupaa. Terveys 2000 
kontrolliaineiston käytöstä mainitaan mahdollisen julkaisun kiitoksissa Terveys 2000 
haluamien käytäntöjen mukaisesti. 
Aineisto: Health 2000MET-aineisto 
Tekijät: Aarno Palotie, Emilia Gaal, intracerebraalianeurysma tutkimusryhmä (Helsinki: 
Mika Niemelä, Kuopio: Juha Jääskeläinen, Yale: Gunnel Murat), Antti Jula (THL) ja Veikko 
Salomaa(THL) 
Aikataulu: Analysointi tehtäneen vv 2008-2009. 
Julkaisumuoto: Lukuisia tieteellisiä artikkeleita.  
Kieli: Englanti, suomi 
Voimavarat:  Aivoaneurysmaprojekti olemassaoleva rahoitus 
Kustannukset: ks yllä 
Julkaistu: 
Gaál EI, Salo P, Kristiansson K, Rehnström K, Kettunen J, Sarin AP, Niemelä M, Jula A, 
Raitakari OT, Lehtimäki T, Eriksson JG, Widen E, Günel M, Kurki M, von und Zu 
Fraunberg M, Jääskeläinen JE, Hernesniemi J, Järvelin MR, Pouta A; International 
Consortium for Blood Pressure Genome-Wide Association Studies, Newton-Cheh C, 
Salomaa V, Palotie A, Perola M. Intracranial aneurysm risk locus 5q23.2 is associated with 
elevated systolic blood pressure.  PLoS Genet. 2012;8(3):e1002563. doi: 
10.1371/journal.pgen.1002563. Epub 2012 Mar 1. 
 
 
8.2.1.079 Seerumin NMR-metabonomiikkamääritysten yhteydet sepelvaltimotaudin 
riskitekijöihin, perintötekijöihin, hemodynamiikan parametreihin, kaulasuonten 
ultraäänimuuttujiin sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumiin  
(12.05.2009) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22438818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22438818


 
Tarkoitus/tavoite: Fysiologisen normaalitilan, kuten myös useimpien tautitilojen, 
metabolinen fenotyyppi on vaikeasti määriteltävissä. Näistä voidaan kuitenkin saada hyvä 
yleiskuva tarkastelemalla systeemistä metaboliaa ja metabolisia profiileita, esim. 
seerumissa. Seerumin NMR (nuclear magnetic resonance)-metabonomiikan avulla 
voidaan määrittää sekä lipoproteiinialaluokkien (nk. LIPO-mittaus, josta voidaan 
kvantitoida 12 lipoproteiinialaluokkaa) että useiden kymmenien muiden metaboliittien 
pitoisuudet (mm. urea, useita aminohappoja; nk. LMWM-mittaus). Tätä menetelmää varten 
tarvitaan 360 mikrolitraa seerumia. Samasta näytteestä voidaan lipidien eristämisen 
jälkeen mitata nk. LIPID-ikkuna, josta voidaan määrittää yksittäisten lipidimolekyylien (mm. 
sfingomyeliini, fosfatidyylikoliini, triglyseridit) konsentraatioita ja mm. omega-3 
rasvahappojen seerumikonsentraatio. Yhdestä 360 mikrolitran seeruminäytteestä saadaan 
siten määritettyä runsaat sata metabolista määrettä. Työryhmämme tarkoitus on selvittää 
seerumin NMR-metabonomiikkamääritysten (>100 metabolista määrettä, ks keskeisimmät 
määritykset yllä) yhteyksiä sepelvaltimotaudin riskitekijöihin (perinteiset riskitekijät, 
biokemialliset markkerit, tulehdustekijät, herkkä CRP, MBO, sokerirasituskoe, 
perintötekijät), GWAS-dataan, hemodynamiikan parametreihin, kaulasuonten 
ultraäänimuuttujiin (IMT, CAC) sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumiin.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 tutkimuksen SVT+D täydentävään tutkimukseen 
osallistuneet henkilöt.  Seerumin tarve on noin 400-500 mikrolitraa (-70-80°C).  
Tekijät: prof. Mika Kähönen, prof. Terho Lehtimäki, prof Mika Ala-Korpela työryhmineen, 
dos Matti Jauhiainen, dos Antti Jula sekä SVT+D otoksen tutkijat. 
Aikataulu: Laboratoriotyöt toteutetaan vuonna 2009, raportointi aloitetaan tulosten 
valmistuttua.  
Julkaisumuoto: Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä sarjoissa  
Kieli: englanti  
Voimavarat: Osallistuvien tutkijaryhmien (Lehtimäki/Kähönen/Ala-Korpela) apurahat.  
 

8.2.1.080 Lipoprotein accumulation in atherosclerosis: molecular mechanisms 
governing lipoprotein aggregation and fusion  

 The application for the permission of using the samples of Health 2000 Health 
 Examination survey, Finland 
 (12.5.2009) 

 

Background and aim: In atherosclerotic lesions, apoB-100-containing lipoprotein 
particles are retained by intimal proteoglycans. The retained lipoproteins can be attacked 
by various intimal enzymes leading to modification of the lipoproteins.  The modifications, 
in turn, can induce aggregation and fusion of the lipoproteins. Such aggregated and fused 
lipoprotein particles can be detected in both human and experimental atherosclerosis. The 
aggregated and fused lipoprotein particles bind more tightly to intimal proteoglycans and, 
thus, the modifications can lead to accumulation of lipoproteins in the arterial intima. The 
modified lipoprotein particles can also activate intimal cells and trigger various 
inflammatory signals. Furthermore, the modified lipoproteins can be taken up by intimal 
cells, particularly by macrophages. These processes can initiate and maintain a vicious 
circle in the intima, and so lead to lesion progression.  

Based on our previous knowledge, it appears that the susceptibility of lipoproteins 
to enzymatic modification and to aggregation and fusion varies significantly between 
different human donors. This study aims at identifying the candidate lipid and protein 
components that may be involved in aggregation and fusion of plasma lipoprotein 
particles.  Therefore, we aim to test which molecular components can be linked with the 



susceptibility of lipoprotein aggregation in humans. For this purpose, we will isolate the 
lipoproteins from plasma samples from 100 healthy donors (already obtained and kept 
frozen), then determine the susceptibility of the lipoproteins to enzymatic modifications and 
to aggregation and fusion, and finally analyze the lipid and protein composition of the 
lipoproteins that have the highest and the lowest susceptibility for aggregation and fusion. 
Biomedical relevance: This study on healthy persons will provide novel information about 
the variability of LDL atherogenicity in a well-defined random sample of the Finnish 
population. Ultimately, we wish to apply the results to other, and perhaps larger samples of 
the Finnish population, particularly to patient groups at risk of developing cardiovascular 
disease, or those who already show signs of cardiovascular disease. In the best scenario, 
both primary and secondary prevention measures in cardiovascular diseases could benefit 
from the novel information.   
Determination and analysis of samples: Lipoproteins (VLDL and LDL) from thawed 
plasma samples will be isolated be sequential ultracentrifugation. The isolated lipoproteins 
will be subjected to sphingomyelin hydrolysis by human recombinant sphingomyelinase, 
and the aggregation and fusion of the lipoprotein particles will be followed using modern 
methodology available in our laboratory. The lipid and protein compositions of a subgroup 
of the lipoprotein particles having the highest and the lowest susceptibility for aggregation 
and fusion will be determined. In addition, the affinity of the lipoproteins for proteoglycans 
will be examined. 
Study group: Docent Katariina Öörni, Prof. Petri T. Kovanen, Docent Matti Jauhiainen, 
Prof.  Marja-Riitta Taskinen, and one Ph.D. Student 
Funding: The study is funded by Jenny and Antti Wihuri Foundation. New funds may also 
be applied during the study. 
Timetable: The isolation of lipoproteins and their analysis will be carried out during 2009. 
Data-analysis and manuscript writing and submission will occur at the end of 2009 and 
beginning of 2010. 
Publication plan: We aim at having one (or two) original publications in international peer-
reviewed journal(s). 
 

8.2.1.081 Terveys 2000-aineisto ja STATEAM-konsortio 

Statiinia käyttävien henkilöiden terveyskäyttäytymisen ja statiiniadherenssin eri 
tasojen assosiaatiot - ulkoinen validaatiotutkimus. 
(12.5.2009) 
 
Tausta: Luotettava epidemiologinen tutkimus statiinien vaikuttavuudesta edellyttää mm. 
statiinien käyttäjien terveyskäyttäytymisen aiheuttaman potentiaalisen harhan arviointia. 
On mahdollista että hyvin statiinihoitoa noudattavat henkilöt (hyvä adherenssi) poikkeavat 
terveyskäyttäytymiseltään statiinihoitoon huonommin sitoutuneista. Hyvään statiinin käytön 
adherenssiin assosioituvat päätetapahtumat saattavat tällöin selittyä osittain myös ao. 
henkilöiden  poikkeavalla terveyskäyttäytymisellä, ts. hyvä yleinen terveyskäyttäytyminen 
voi tuoda mukanaan etuja, jotka statiinilääkityksestä riippumatta vähentävät 
kardiovaskulaaripäätetapahtumien riskiä. Tiedetäänkin, että hyvän adherenssin omaavat 
henkilöt saattavat käydä muita useammin syöpäseulonnoissa tai hankkia vapaaehtoisia 
rokotuksia (Brookhart et al, Am J Epid, 2007). Tämä voi statiinien 
vaikuttavuustutkimuksessa näyttäytyä ns ”health seeking behaviour” – harhana, joka 
toteutuessaan yliarvio statiineista saatavan hyödyn suuruutta. Rekisteripohjaisissa 
vaikuttavuustutkimuksissa ei useinkaan päästä käsiksi muuttujiin, jotka selventäisivät 



potilaan terveyskäyttäytymistä ja sen assosiaatiota preventiivisen lääkkeen (tässä statiinit) 
käyttötapaan. 
Tarkoitus/tavoite: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toimia ulkoisena 
validaatiotutkimuksena meneillään olevassa STATEAM-hankekokonaisuuteen kuuluvassa 
tutkimuksessa, jossa tutkitaan statiinihoidon noudattamisen (adherenssin) assosiaatiota 
sepelvaltimotaudin ilmaantumiseen diabeetikoilla. Otoksen suuruus on noin 60 000 
potilasta. Tulokset vakioidaan eri rekistereistä saatavien keskeisten statiinin käyttäjien 
terveydentilaa ja sairauksia kuvaavien tekijöiden suhteen. Rekistereissä ei kuitenkaan ole 
tietoa terveyskäyttäytymisestä. Tämän validaatiotutkimuksen avulla selvitetään eroavatko 
hyvän statiininkäytön adherenssin (Proportion of Days Covered, PDC>80%) omaavat 
potilaat terveyskäyttäytymiseltään muista statiinin käyttäjistä. Validaatiotutkimus on 
luonteeltaan alustava ja sen tarkoituksena on auttaa mahdollisen statiinihoidon aikaisen 
”health seaking behaviour”-harhan merkityksen arvioinnissa. 
Aineistot: Terveys 2000-aineisto ja STATEAM-hankkeen aineisto.  
Tutkimusasetelma: Terveys 2000-aineistosta poimitaan Kelan reseptirekisteritietoihin 
perustuen kaikki vuosina 1995-2000 statiinihoidon aloittaneet. Kullekin heistä määritetään 
seuranta-ajan statiinihoidon kokonaisadherenssi. Terveys 2000- aineistossa on tiedot 
koskien yhteensä 6 400 yli 30-vuotiasta henkilöä. Vuonna 2000 statiinihoidon vallitsevuus 
Suomessa yli 35-vuotiaiden keskuudessa oli 7.3%, Tämän perusteella voidaan arvioida, 
että aineistosta löytyy n. 460 prevalenttia statiinien käyttäjää. Tämän lisäksi Terveys 2000-
aineistosta voi löytyä yksilöitä, jotka ovat lopettaneet statiinilääkityksensä vuoteen 2000 
mennessä, mutta jotka kuitenkin poimitaan aineistoomme. Terveyskäyttäytymistä 
kuvaavien muuttujien assosioitumista adherenssin eri tasoihin analysoidaan sopivilla 
tilastollisilla menetelmillä.  
Tekijät: Päivi Ruokoniemi, Arja Helin-Salmivaara, Risto Huupponen, Antti Jula, Maarit 
Korhonen. 
Aikataulu: Suunnittelu ja toteutus 2009.  
Julkaisumuoto/-muodot: Ulkoisena validaationa tieteelliseen julkaisuun. 
Kieli: englanti  
Yhteistyö: Kelan tutkimusosasto, THL, TY, HY 
 
 
8.2.1.082 Matemaattisesti estimoitujen lipoproteiinifraktioiden sisältämien lipidien ja 
apolipoproteiinien konsentraatioiden yhteydet sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, 
perintötekijöihin, hemodynamiikan parametreihin, kaulasuonten ultraäänimuuttujiin 
sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumiin ja kuolleisuuteen  
(12.5.2009/ Genetiikkaryhmä 22.5.2009) 
 
Tarkoitus/tavoite: Lipoproteiinien erotteluun käytetyn ultrasentrifugaation työläys rajoittaa 
sen käyttöä laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Lipoproteiinifraktioiden rasva-arvoja 
on mahdollista estimoida käyttäen matemaattisia menetelmiä (menetelmä on huolellisesti 
validoitu useissa suomalaisissa populaatiokohorteissa; ks mm Niemi et al, Ann Med 2009, 
in press/ePub). Työryhmämme tarkoitus on selvittää ns. extended Friedewald kaavalla (= 
Friedewald inputs) estimoitujen VLDL-kolesterolin, VLDL-triglyseridin, IDL-kolesterolin, 
HDL2-kolesterolin, Apo-AI ja ApoB konsentraatioiden yhteyksiä sepelvaltimotaudin 
riskitekijöihin (perinteiset riskitekijät, biokemialliset markkerit, tulehdustekijät, herkkä CRP, 
MBO, sokerirasituskoe), GWAS-dataan, hemodynamiikan parametreihin, kaulasuonten 
ultraäänimuuttujiin (IMT, CAC) sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumiin ja kuolleisuuteen.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 -perustutkimuksen aineisto, josta on määritetty 
kolesteroli, LDL, HDL ja triglyseridit. Seurantatiedot (kuolleisuus). Päätetapahtumina 



lisäksi ensimmäiset CVD tapahtumat (infarkti, instabiili AP, revaskularisaatio, 
koronaarikuolema, fataali ja nonfataali iskeeminen aivohalvaus). Terveys 2000 
tutkimuksen SVT+D täydentävään tutkimukseen osallistuneet henkilöt tutkimusaineistona 
niiltä osin kuin yllämainittuja suureita löytyy vain tästä otoksesta (kaulasuonten ultraääni, 
sokerirasituskoe).  
Tekijät: prof. Mika Kähönen, prof. Terho Lehtimäki, prof Mika Ala-Korpela työryhmineen, 
dos Antti Jula, dos Matti Jauhiainen, Leena Palotie, Markus Perola, Samuli Ripatti ja 
Veikko Salomaa sekä SVT+D otoksen tutkijat. 
Aikataulu: Raportointi aloitetaan laskentatulosten valmistuttua.  
Julkaisumuoto: Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä sarjoissa  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Käytetään olemassa olevaa dataa jonka avulla arvioidaan matemaattisesti 
lipoproteiinifraktioiden sisältämien lipidien määrää ja apolipoproteiinikonsentraatioita. 
Osallistuvien tutkijaryhmien (Lehtimäki/Kähönen/Ala-Korpela) apurahat. 
Julkaistu: 
Raitakari OT, Mäkinen VP, McQueen MJ, Niemi J, Juonala M, Jauhiainen M, Salomaa V, 
Hannuksela ML, Savolainen MJ, Kesäniemi YA, Kovanen PT, Sundvall J, Solakivi T, Loo 
BM, Marniemi J, Hernesniemi J, Lehtimäki T, Kähönen M, Peltonen M, Leiviskä J, Jula A, 
Anand SS, Miller R, Yusuf S, Viikari JS, Ala-Korpela M. Computationally estimated 
apolipoproteins B and A1 in predicting cardiovascular risk. Atherosclerosis. 2013 
Jan;226(1):245-51. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.10.049. Epub 2012 Nov 2. 

8.2.1.083 Selittääkö ravinto (erityisesti kasvisten runsas kulutus) kromosomi 9p21 
alueen SNPseihin yhdistyvien sydän- ja verisuonitautien riskiä  
(10.11.2009/7.12.2009) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että geneettiset variantit 
kromosomi 9p21:ssa liittyy riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin eri väestöissä. 
INTERHEART-tutkimus on lisäksi osoittanut, että ravintotekijät (erityisesti kasvikset) 
muokkaavat yhteyttä; sairastumisriski oli pienempi niillä, joiden ravinto sisälsi eniten 
kasviksia. Kyseessä on yhteistyötutkimus, johon on yhdistetty neljä aineistoa: Eurooppa 
(n=1744), Etelä-Aasia (n=1867), Kiina (n=2231) ja Etelä-Amerikka (n=8114). 
INTERHEART-tutkijat ovat lähettäneet artikkelin "Do R et al. Diet modifies the myocardial 
infarction risk of chromosome 9p21 variants globally" JAMAan. Lehti suhtautui 
käsikirjoitukseen suopeasti, mutta toivoi tulosten toistoa muissa aineistoissa. Tästä syystä 
käsikirjoituksen tekijät ovat ottaneet yhteyttä THL:ään ja toivovat yhteistyötä Terveys 2000 
ja Finriski-aineistojen kanssa.  
Aineistot:  
- Terveys 2000 -tutkimuksen ravintokyselyyn vastanneet (n=5998)  
-  Finriski 1992, 1997 ja 2002 -tutkimukset 
Tutkimusasetelma: Aineistona käytetään Terveys 2000 -tutkimuksen ravintoalaotosta. 
Tutkimuksessa käytetään frekvenssityyppisen ruoankäyttökyselyn kasviksiin, hedelmiin ja 
marjoihin liittyviä muuttujia (ruokaryhmämuuttujia, g/päivä, tai frekvenssitason tietoja) sekä 
energia-muuttujaa (ja mahdollisesti "western/prudent" faktoreita). Sydän- ja 
verisuonitautien kaikki päätetilat yhdistetään (infarkti, angina pectoris, aivohalvaus jne.) 
Finriski-tutkimuksen puolelta käytetään vastaavia muuttujia. Ravintomuuttujina käytetään 
peruslomakkeen frekvenssiaukeaman kasvis- ja hedelmäkysymyksiä. 
Tekijät: Kansanterveyslaitoksen Kansantautien epidemiologian ja ehkäisyn yksikkö 
(KATO/KAHY): Veikko Salomaa, Kennet Harald, Leena Palotie, Kaisa Silander, Satu 
Männistö; McGill University, Kanada, Ron Do, Bailey SD, James C Engert; McMaster 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23159013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23159013


University, Kanada Changchun Xie, Sonia S Anand et al.; Estudios Cardiologicos 
Latinoamerica, Argentiina, Rafael Diaz; Chinese League Institute, Kiina, Liu Lisheng et al.; 
ja mahdollisia muita tekijöitä THL:stä. 
Aikataulu: Tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi vuosina 2009-2010 
Julkaisumuoto/-muodot: Tieteellinen artikkeli: 
Do R et al. Diet modifies the myocardial infarction risk of chromosome 9p21 variants 
globally. 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Virkatyönä. Analyysit tehdään KAHYssa. 

8.2.1.084 Telomeeripituuden merkitys monitekijäisten sairauksien etiologiassa 
(29.1.2010) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää monitekijäisten sairauksien ja 
telomeerien pituuden välistä yhteyttä. Leukosyyttien telomeerien pituus on monitekijäinen 
ominaisuus, jota säätelee perimä ja ympäristötekijät. Telomeerien pituuteen vaikuttavia 
fysiologisia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli ja hapetusstressi. Ympäristöön ja 
elintapoihin liittyviä tekijöitä, jotka lyhentävät telomeeripituutta ovat muun muassa 
ultravioletti- ja kosminen säteily, tupakointi, ylipaino ja insuliiniresistenssi, psyykkinen 
stressi ja telomeraasin estäjät (eräät kokeelliset syöpälääkkeet). Lyhentynyt 
telomeeripituus liittyy joihinkin monogeenisiin sairauksiin, kuten Wernerin oireyhtymään, 
Hutchinson-Gilfordin oireyhtymään, Bloomin oireyhtymään, synnynnäiseen dyskeratoosiin 
ja ataksia-telangiektasiaan. Näiden harvinaisten sairauksien lisäksi lyhentynyt 
telomeeripituus on liitetty useaan monitekijäiseen sairauteen, kuten sydän- ja 
verisuonisairauksiin, diabetekseen, nivelreumaan ja kroonisiin tulehdustauteihin, 
keliakiaan, osteoartroosiin ja osteoporoosiin, Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin, 
skitsofreniaan, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja masennukseen. Prekliinisissä 
kokeissa on havaittu, että lyhentynyt telomeeripituus saattaa johtaa ikääntymiseen 
liittyvään degeneraatioon, mutta että myös stressi saattaa lyhentää telomeeripituutta. Näin 
ollen telomeeripituuden ja monitekijäisten sairauksien välinen kausaliteetti saattaa olla 
kaksisuuntainen, ja epidemiologiset aineistot, kuten Terveys 2000, ovat avainasemassa 
näiden mekanismien selvittämisessä. 
 Olemme osana tutkimusta 5.2.0103 ”Ennenaikainen telomeerien lyhentyminen 
ahdistuneisuushäiriöissä” selvittäneet ahdistuneisuushäiriöiden ja telomeerien pituuden 
välistä yhteyttä Terveys 2000-aineistossa. Havaitsimme, että vanhemmilla 
ahdistuneisuushäiriöpotilailla (>48 v., koko aineisto jaettu iän mediaanin suhteen kahteen 
osa-aineistoon) oli tilastollisesti merkitsevästi lyhyemmät telomeerit kuin kaltaistetuilla 
verrokeilla. Lisäksi lapsuusiän negatiivisten elämänkokemusten lukumäärä korreloi 
telomeeripituuden kanssa sekä tapauksissa että verrokeissa. Näistä tuloksista on 
kirjoitettu käsikirjoitus. 
 Terveys 2000-aineisto antaa erinomaiset mahdollisuudet tarkastella 
telomeeripituuden yhteyttä useisiin eri monitekijäisiin sairauksiin, ympäristötekijöihin ja 
elämäntapoihin. Useat ryhmät ovat olleet kiinnostuneita Terveys 2000-aineiston osa-
otosten telomeerimäärityksistä. Menetelmän luotettavuuden kannalta useassa erässä 
tapahtuvat määritykset muodostuvat ongelmalliseksi, joten tulosten vertailukelpoisuuden 
vuoksi optimaalisinta olisi tehdä koko aineiston määritykset kerralla. Iiris Hovatan 
laboratoriossa on tähän valmiudet. Olemme kiinnostuneita tutkimaan neuropsykiatrisiin 
sairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä fenotyyppejä ja riskitekijöitä. Tämän 
lisäksi yhteistyökumppanimme haluavat tutkia telomeeripituuden liittymistä 
työuupumukseen (Kirsi Ahola, Työterveyslaitos, tutkimussuunnitelma 5.2.104) sekä 



aivoinfarktiin ja kaulavaltimosairauteen  (Perttu Lindsberg, Helsingin yliopisto ja HUS). 
Telomeerien assosiaatiota on myös mielekästä tarkastella kokogenomiassosiaatiodatan 
perspektiivistä: niin telomeeripituuteen liittyvien lokusten  tunnistamiseksi kuin mahdollisiin 
interaktioanalyyseihin (genomi/telomeerit) liittyen. 
Aineisto: Kaikki Terveys 2000 – tutkimukseen osallistuneet, joista on DNA-näyte. Näistä 
neuropsykiatrisiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvät fenotyyppimääritykset, 
riskitekijät ja ympäristötekijät sekä kokogenomiassosiaatiogenotyypit kun saatavissa 
(Genmets-alaotos). Lisäksi Terveys 2000 uusintatutkimuksen näytteiden analysointi, 
jos/kun DNA-näytteet ovat käytettävissä. 
Tekijät: Iiris Hovatta (THL ja HY), Jouko Lönnqvist (THL ja HY), Leena Palotie (THL ja 
HY), Timo Partonen (THL), Markus Perola (THL), Samuli Ripatti (THL ja HY) sekä 
erikseen nimetyt edustajat T2000 SVT- ja mielenterveysryhmistä. 
Aikataulu (alku – loppu): 2010-2012 
Julkaisumuoto: useampi tieteellinen artikkeli  
Kieli: Englanti ja mahdollisesti suomi 
Tehtävät DNA-analyysit: Tutkittavien telomeerien pituudet määritetään osana Terveys 
2000 – tutkimusta eristetyistä DNA-näytteistä Hovatan laboratoriossa. 
DNA-analyyseissä käytettävät tekniikat: Telomeerien pituuden määrittämiseen käytetään 
Cawthonin kehittämää PCR-pohjaista menetelmää (Cathon; NAR 30: no 10e47; 2002) 
pienin muutoksin. 
Tarvittavan DNA:n määrä: DNA:ta tarvitaan 90 ng per tutkittava. 
Kustannukset: Telomeeripituuden määritys maksaa noin 1,30 € per näyte eli 
kokonaiskustannukseksi tulee koko T2000-aineiston osalta noin 7 800 € + 
työvoimakustannukset. Iiris Hovatta vastaa työvoimakustannuksista. 
Laboratoriokustannukset jaetaan osallistuvien ryhmien kesken. Lisäksi hanketta varten on 
haettu ja tullaan hakemaan lisärahoitusta yksityisiltä säätiöiltä. 
 

8.2.1.084_1 Telomeeripituuden merkitys monitekijäisten sairauksien etiologiassa 
(08.11.2011) 
 
DNA-näytepyynnön sisältävä tutkimussuunnitelma 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää monitekijäisten sairauksien ja 
telomeerien pituuden välistä yhteyttä. Leukosyyttien telomeerien pituus on monitekijäinen 
ominaisuus, jota säätelee perimä ja ympäristötekijät. Telomeerien pituuteen vaikuttavia 
fysiologisia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli ja hapetusstressi. Ympäristöön ja 
elintapoihin liittyviä tekijöitä, jotka lyhentävät telomeeripituutta ovat muun muassa 
ultravioletti- ja kosminen säteily, tupakointi, ylipaino ja insuliiniresistenssi, psyykkinen 
stressi ja telomeraasin estäjät (eräät kokeelliset syöpälääkkeet). Lyhentynyt 
telomeeripituus liittyy joihinkin monogeenisiin sairauksiin, kuten Wernerin oireyhtymään, 
Hutchinson-Gilfordin oireyhtymään, Bloomin oireyhtymään, synnynnäiseen dyskeratoosiin 
ja ataksia-telangiektasiaan. Näiden harvinaisten sairauksien lisäksi lyhentynyt 
telomeeripituus on liitetty useaan monitekijäiseen sairauteen, kuten sydän- ja 
verisuonisairauksiin, diabetekseen, nivelreumaan ja kroonisiin tulehdustauteihin, 
keliakiaan, osteoartroosiin ja osteoporoosiin, Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin, 
skitsofreniaan, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja masennukseen. Prekliinisissä 
kokeissa on havaittu, että lyhentynyt telomeeripituus saattaa johtaa ikääntymiseen 
liittyvään degeneraatioon, mutta että myös stressi saattaa lyhentää telomeeripituutta. Näin 
ollen telomeeripituuden ja monitekijäisten sairauksien välinen kausaliteetti saattaa olla 



kaksisuuntainen, ja epidemiologiset aineistot, kuten Terveys 2000, ovat avainasemassa 
näiden mekanismien selvittämisessä. 
 Olemme osana tutkimusta 5.2.0103 ”Ennenaikainen telomeerien lyhentyminen 
ahdistuneisuushäiriöissä” selvittäneet ahdistuneisuushäiriöiden ja telomeerien pituuden 
välistä yhteyttä Terveys 2000-aineistossa. Havaitsimme, että vanhemmilla 
ahdistuneisuushäiriöpotilailla (>48 v., koko aineisto jaettu iän mediaanin suhteen kahteen 
osa-aineistoon) oli tilastollisesti merkitsevästi lyhyemmät telomeerit kuin kaltaistetuilla 
verrokeilla. Lisäksi lapsuusiän negatiivisten elämänkokemusten lukumäärä korreloi 
telomeeripituuden kanssa sekä tapauksissa että verrokeissa. Näistä tuloksista on 
kirjoitettu käsikirjoitus. 
 Terveys 2000-aineisto antaa erinomaiset mahdollisuudet tarkastella 
telomeeripituuden yhteyttä useisiin eri monitekijäisiin sairauksiin, ympäristötekijöihin ja 
elämäntapoihin. Useat ryhmät ovat olleet kiinnostuneita Terveys 2000-aineiston osa-
otosten telomeerimäärityksistä. Menetelmän luotettavuuden kannalta useassa erässä 
tapahtuvat määritykset muodostuvat ongelmalliseksi, joten tulosten vertailukelpoisuuden 
vuoksi optimaalisinta olisi tehdä koko aineiston määritykset kerralla. Iiris Hovatan 
laboratoriossa on tähän valmiudet. Olemme kiinnostuneita tutkimaan neuropsykiatrisiin 
sairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä fenotyyppejä ja riskitekijöitä. Tämän 
lisäksi yhteistyökumppanimme haluavat tutkia telomeeripituuden liittymistä 
työuupumukseen (Kirsi Ahola, Työterveyslaitos, tutkimussuunnitelma 5.2.104) sekä 
aivoinfarktiin ja kaulavaltimosairauteen  (Perttu Lindsberg, Helsingin yliopisto ja HUS). 
Telomeerien assosiaatiota on myös mielekästä tarkastella kokogenomiassosiaatiodatan 
perspektiivistä: niin telomeeripituuteen liittyvien lokusten  tunnistamiseksi kuin mahdollisiin 
interaktioanalyyseihin (genomi/telomeerit) liittyen. 
Aineisto: Kaikki Terveys 2000 – tutkimukseen osallistuneet, joista on DNA-näyte. Näistä 
neuropsykiatrisiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvät fenotyyppimääritykset, 
riskitekijät ja ympäristötekijät sekä kokogenomiassosiaatiogenotyypit kun saatavissa 
(Genmets-alaotos). Lisäksi Terveys 2000 uusintatutkimuksen näytteiden analysointi, 
jos/kun DNA-näytteet ovat käytettävissä. 
Tekijät: Iiris Hovatta (THL ja HY), Jouko Lönnqvist (THL ja HY), Leena Palotie (THL ja 
HY), Timo Partonen (THL), Markus Perola (THL), Samuli Ripatti (THL ja HY) sekä 
erikseen nimetyt edustajat T2000 SVT- ja mielenterveysryhmistä. 
Aikataulu (alku – loppu): 2010-2012 
Julkaisumuoto: useampi tieteellinen artikkeli  
Kieli:  Englanti ja mahdollisesti suomi 
Tehtävät DNA-analyysit: Tutkittavien telomeerien pituudet määritetään osana Terveys 
2000 – tutkimusta eristetyistä DNA-näytteistä Hovatan laboratoriossa. 
DNA-analyyseissä käytettävät tekniikat: Telomeerien pituuden määrittämiseen käytetään 
Cawthonin kehittämää PCR-pohjaista menetelmää (Cathon; NAR 30: no 10e47; 2002) 
pienin muutoksin. 
Tarvittavan DNA:n määrä: DNA:ta tarvitaan 90 ng per tutkittava. 
Kustannukset: Telomeeripituuden määritys maksaa noin 1,30 € per näyte eli 
kokonaiskustannukseksi tulee koko T2000-aineiston osalta noin 7 800 € + 
työvoimakustannukset. Iiris Hovatta vastaa työvoimakustannuksista. 
Laboratoriokustannukset jaetaan osallistuvien ryhmien kesken. Lisäksi hanketta varten on 
haettu ja tullaan hakemaan lisärahoitusta yksityisiltä säätiöiltä. 
 



8.2.1.085 Associations of Known Blood Pressure-Related Genotypes with 
Cardiovascular and Renal Outcomes in a Prospective Setting 
(15.3.2010) 
 
Background: Recent meta-analyses of genome-wide studies (GWAS) have identified 
several common genetic variants related to blood pressure (BP) and hypertension. Each of 
these variants explains only a very small fraction of the variance of BP, but a genotype 
score constructed from several variants may explain a larger fraction. Furthermore, even 
small lifelong differences in BP levels may have a substantial influence on the risk of 
cardiovascular and renal complications of hypertension. It is well-known that elevated BP 
is a strong risk factor for stroke, myocardial infarction, heart failure, and renal failure. 
Altogether 14 single nucleotide polymorphisms (SNP), most of them unpublished at the 
moment but known to be associated with BP, have been genotyped in FINRISK 1992, 
1997, 2002 and in Health 2000 participants (the adult sample of 30 + years old, n=6200), 
altogether about 32 000 individuals. These cohorts have been followed up at the moment 
until the end of 2008 for cardiovascular and renal events by record linkage with the 
national health care registers. 
Aims: The aims of the present study are: 
1. To examine cross-sectional associations of these 14 SNPs and the genotype 
score calculated from them with systolic and diastolic BP and hypertension. (It is likely that 
this will be published from the large meta-analyses before our study becomes ready). 
2. To examine, in a prospective setting, the associations of these 14 SNPs and 
the genotype score calculated from them with the risk of incident stroke, myocardial 
infarction, heart failure and chronic kidney disease.  
3. To examine, whether the genotype score of BP has interactions with 
“environmental” factors such as age, sex, BMI and alcohol consumption. 
 
In addition to the three main aims mentioned above, we will analyze the associations of 
these 14 SNPs and the genotype score calculated from them with the risk of incident 
hypertension using drug reimbursement records as a proxy for incident hypertension. 
Furthermore, since we have just finished similar analyses on the genetic score of CHD in 
these same cohorts, we will in the present project analyze the joint effects of the BP score 
and CHD score. 
Methodological aspects: The genotype score of BP will be calculated as the sum of risk 
alleles, weighting each allele by its effect in the original discovery sample. Using heart 
failure as an outcome requires validation of the heart failure diagnoses in the hospital 
discharge register, causes-of-death register and in the drug reimbursement register. A 
project examining the validity of heart failure diagnoses has been recently initiated. If 
needed, we will review the heart failure diagnoses in these registers. 
Study group: Veikko Salomaa, Aki Havulinna, Christopher Newton-Cheh, Kimmo Kontula, 
Annukka Lahtinen, Antti Jula, Markus Perola, Samuli Ripatti, others. 
Timeline: Data-analyses during the spring 2010, writing of the report during the summer 
and early autumn, submission for publication: late autumn 2010. 
Funding: The genotyping has been paid for using grants of Professors Leena Peltonen-
Palotie, Christopher Newton-Cheh, Kimmo Kontula and Veikko Salomaa. The study group 
will take care of the analyses (mainly Aki Havulinna and Veikko Salomaa with help from 
others), so no funding for that is needed.    
 



8.2.1.086 Genominlaajuinen assosiaatioanalyysi D-vitamiini-pitoisuuksista 
(3.5.2010) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: ENGAGE:n Sunlight-konsortio on tehnyt genominlaajuisen 
assosiaatioanalyysin meta-analyysin 20,000 näytteellä, ja artikkeli projektista on lähetty 
Lancetiin. Nyt tarkoituksena on laajentaa aineistoa 40,000 näytteeseen, joka sisältää sekä 
populaatio- että tapaus-verrokki –aineistoja. Näistä aineistoista on tarkoitus etsiä 
perimänlaajuisesti D-vitamiiniin assosioituvien geenien lisäksi myös muihin vastaaviin 
fenotyyppeihin assosioituvia geenialueita, sekä mahdollisesti geeni-ympäristä 
yhdysvaikutuksia. 
Aineisto: Terveys 2000 Genmets-GWA-aineisto, josta määritelty 25-OH D-vitamiini, 
mittauksen päivämäärä ja BMI, ikä ja sukupuoli   
Tekijät: Samuli Ripatti, Emmi Tikkanen, Markus Perola, Veikko Salomaa, Antti Jula, Maarit 
Laaksonen, Tim Spector (King’s Collage, Lontoo), Josee Dupuis (Boston University), 
Thomas Wang (Broad Institute) + lukuisia eri kohorttien edustajia   
Aikataulu: Analysointi huhti- toukokuussa 2010  
Julkaisumuoto: Tieteellinen konsortion yhteisartikkeli 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: olemassaolevat 
Kustannukset: T2000 tilastolliset analyysit, rapostointi ja kirjoitus tehdään virkatyönä 
 

8.2.1.087 Large-scale genotyping of selected causal variants underlying smoking 
and nicotine dependence – an engage related analysis 
(10.6.2010 / DNA 27.5.2010) 
 
Study aims/purpose:  
We request permission to genotype five SNPs that have been associated with smoking 
and nicotine dependence in the three meta-analyses published in the May 2010 issue of 
Nature Genetics (Furberg et al, Liu et al, Thorgeirsson et al). Three are index SNPs of 
independently contributing loci on chr. 15 from the nicotinic receptor alpha5/alpha3/beta4 
complex for amount smoked, BDNF for smoking initiation and DBF for smoking cessation. 
A sixth SNP is a serotonin receptor stop codon, that is related to impulsivity (a risk factor 
for smoking), and smoking in analyses of the Finnish Twin Cohort. The Health2000 
samples with information on smoking would permit detailed analyses of the impact of 
these genes and gene-environment analyses in a large population-based cohort. We are 
participating in a meta-analysis of the chr. 15 loci, using our twin smoking data, indicating 
that the three SNPs have independent effects on smoking phenotypes (Saccone et al, 
revision requested, PloS Genetics). The same SNPs might also be associated with alcohol 
use and alcoholism, and it is of scientific interest to examine to what degree these SNPs 
(any of them) represent genes for addictive potential overall and which are smoking-
specific. For this reason, alcohol-related variables are relevant to the analysis, but not of 
primary focus. 
 
The Health2000 samples with information on substance use and abuse (smoking, alcohol 
and related traits) would permit detailed analyses of the impact of these genes and gene-
environment analyses in a large cohort, while providing supplementary information on 
genetic risk on nicotine dependence in the ENGAGE analyses of main SNPs (see main 
ENGAGE application). 
 



The Estimated date for the completion of genotyping locally at FIMM: end June ’10.  
Materials:  
For the phenotypes, we request using phenotypes for all genotyped persons (new or 
existing) and these phenotypes would be formed from the data on smoking, cotinine 
levels, use of alcohol and alcohol-related problems in Health2000. A detailed list of 
variables will be created later and submitted for review to the project management, if 
required. 
The group would like to request for DNA from Health2000 cohort (all except samples from 
Genmet subset which already have GWAS data) and to use the existing Genmets subset 
genotype data.  We request to use 10 ng of DNA from Health2000 cohort. We will use 
existing DNA Aliquot-plates to minimize DNA expenditure. Three sample plates would be 
dried and genotyped with Sequenom platform at FIMM. This project would require age, 
gender and region of origin information from the cohorts. 
Authors/study group: 
Jaakko Kaprio, Samuli Ripatti, Markus Perola, Aarno Palotie, named persons from 
Health2000, Kaisu Vuokko, Anu Loukola, Tellervo Korhonen, Ulla Broms, Janne 
Pitkäniemi, Jenni Wickholm, Tiina Paunio, Juho Wedenoja ja Markku Heliövaara 
 

8.2.1.088 Engage lipidaction - gene-lifestyle interactions for lipid levels 
(10.6.2010) 
 
Study aims/purpose:  
The purpose of this project is to 1) screen for potential gene-lifestyle interactions 
associated with circulating lipid levels, and 2) genotype a limited number of SNP variants 
to try to replicate initial GE-interaction associations found in first round of genome-wide 
screening in ENGAGE (EC FP7 project, grant agreement no. 201413; project website: 
www.euengage.org) project LipidAction. The scientific aims are to study interactions 
between genes and selected covariates known to affect lipid levels, including sex, age, 
BMI, waist/hip, smoking and alcohol usage. Seven most promising association from the 
genome-wide screening will be carried forward to the replication phase.  
 
In total, 19 ENGAGE cohorts with GWAS data, HDL-c, LDL-c, triglycerides, total 
cholesterol and relevant lifestyle factor information have joined in this meta-analysis 
project. The number of individuals in the discovery phase is 35 000 and the replication 
phase will aim for similar number of individuals genotyped for seven SNPs and additional 
in silico replication of similar size. In total, this will lead to close to 100 000 samples.  
 
The Estimated date for the completion of genotyping locally at FIMM: end June ’10.  
 
Materials (which dataset is needed: age groups, home interview, questionnaires 1-3 and 
/or health examination) 
The group would like to use Genmets subset of Health 2000 in the screening step of the 
project and request for DNA from Health2000 cohort (all except samples from Genmet 
subset which already have GWAS data) for the replication step.  
In the replication step, we request to use 10 ng of DNA from Health2000 cohort. We will 
use existing DNA Aliquot-plates to minimize DNA expenditure. Three sample plates would 
be dried and genotyped with Sequenom platform at FIMM.  
Authors/study group: 



Samuli Ripatti, Ida Surakka, Veikko Salomaa, Maarit Laaksonen from Health2000 and 
several ENGAGE partners. 
 
Lähetetty genetiikkaryhmälle 19.5.2010, hyväksytty  27.5.2010 
 

8.2.1.089 Engage large-scale genotyping of selected causal variants 
(10.6.2010) 
 
Study aims/purpose:  
The purpose of this project is to genotype a limited number of SNP variants in all ENGAGE 
(EC FP7 project, grant agreement no. 201413; project website: www.euengage.org) 
cohorts having DNA available. The scientific aims are to obtain very powerful large-scale 
data on a limited number of SNPs for the evaluation of causal pathways, estimations of 
pleiotropic effects of the loci, population effects, joint effects of genes and environment, 
perform mendelian randomization experiment, study interaction between phenotypes, but 
also to develop infrastructure to support large-scale genotyping efforts and to develop 
informatics and analytical pipelines for such data that will facilitate future data aggregation.  
In total, 38 ENGAGE cohorts have joined in this genotyping project. The number of 
samples will total to over 250K (samples with GWAS available for in silico analysis plus 
samples with DNA on plate for de novo genotyping).  
 The number of SNPs to be genotyped is 3-4 in total, depending on the availability of data 
for the “in silico experiment” (single-plex genotyping to be done).  
In the case where it would be additional interest to continue the effort, additional SNPs 
might be genotyped later. 
The project will perform three scientific experiments: 
a. Investigation of pleiotropic effects and causal pathways at the GIPR and FADS loci. 
b. Replication of Lipidaction (GxE Interaction) meta-analysis: replication in large sample 
from ENGAGE for the best SNPs from this analysis on TXN2 locus 
c. Mendelian randomization: on FTO locus 
 
The Estimated date for the completion of genotyping locally at FIMM: end June ’10.  
Materials: (which dataset is needed: age groups, home interview, questionnaires 1-3 
and/or health examination) 
The group would like to request for DNA from Health2000 cohort (all except samples from 
Genmet subset which already have GWAS data) and the existing genotype data from the 
Genmet subset in the in silico analysis phase.  
We request to use 10 ng of DNA from Health2000 cohort. We will use existing DNA 
Aliquot-plates to minimize DNA expenditure. Three sample plates would be dried and 
genotyped with Sequenom platform at FIMM. This project would require age, gender and 
region of origin information from the cohorts. 
Authors/study group: 
Jaakko Kaprio, Samuli Ripatti, Markus Perola, Aarno Palotie, Maarit Laaksonen from 
Health2000 and several others. 
 
Lähetetty genetiikkaryhmälle 19.5.2010, hyväksytty 27.5.2010 
 

8.2.1.090 Coronary disease specific binders from antibody library 
(15.9.2010) 
 



Background: Lipoprotein markers have been used already for decades for long term 
prediction of coronary atherosclerosis and the development of CAD with elevated LDL-
cholesterol (LDL-C) representing higher risk for CAD and high-density-lipoprotein 
cholesterol (HDL-C) lower risk. Although having certain power in the prediction of CAD 
these determinants have not shown to be specifically efficient in the prediction of the high-
risk acute events. Moreover, recent studies have induced confusion in the role of HDL-C in 
the prediction. In the study of lipoproteins is has recently been revealed that more 
information could be found in the analysis of the subpopulations of the lipoproteins. For 
example, it has been shown that not all the HDL subpopulations are equally protective and 
some may even be proatherogenic. There is also evidence that denser LDL particles are 
more atherogenic than the less dense ones. Recent proteomic analysis has demonstrated 
that HDLs could function as a platform for the assembly of a complex that contains 
proteins involved in inflammation, complement regulation and innate immunity, and 
therefore variation in the protein composition of HDLs might affect HDL function any of 
these minor protein components interacting with HDL (as well as with LDL) might function 
as useful biomarkers in the context of CAD and possibly in the development of vulnerable 
plaques. Besides circulating biomarkers imaging is another route for vulnerable plaque 
identification. 
Aim of the study: The objective of this study is to utilize a new approach, a phage display 
antibody library to be combined with blood-derived lipoproteins and plaque tracts as 
selection targets, to identify new markers and binders for atherogenic/anti-atherogenic 
lipoproteins, plaque vulnerability and high acute coronary event risk.  The marker 
candidates selected will be further validated as immunoassays or as imaging targets for 
vulnerable atherosclerotic plaques. 
Methods: Phage display is a powerful technique for protein interaction screening providing 
a link between the genetic information and the phenotypic presentation of the coded 
protein. Especially interesting area of application of this method is antibody libraries 
enabling generation of antigen specific antibody fragments with immunization. In the 
phage display method a library of billions of different antibody coding genes has been 
included in separate phage genomes and the phages express the antibody or antibody 
fragment containing the antigen binding site as a part of their surface proteins. As a result, 
the phages with antibodies specifically binding to the antigen of interest can be enriched 
from the phage population with panning rounds involving binding to the antigen and elution 
of the phages of interest. The phages with antibodies with the best binding properties can 
be isolated and the antibodies can be produced from the genetic material derived from the 
phages. 
Study material: Since the phage display technology is novel we would start hunting of the 
new biomarkers by using highly selected serum samples derived from the Health 2000 
Study. From the serum samples lipoprotein fractions especially HDL and LDL will be 
isolated and incubated with the antibody-phage libraries. Specified samples at this early 
methodological step will be as follows: male serum samples with low HDL with verified 
coronary artery disease (CAD) n=25 and matched control samples. After this pilot step we 
will then analyze much larger population samples. 
Time table: Fall 2010 for this pilot step. 
Authors: this is a co-project together with THL (doc Matti Jauhiainen), prof Kim 
Pettersson, Turku University and prof Juhani Knuuti, PET-Center, Turku and the project 
was recently accepted to be funded by TEKES. 
Publications: results will be published in international peer-reviewed journals. 
 



8.2.1.090_1 Coronary disease specific binders from antibody library 
(21.10.2011) 
 
Short background: Lipids, abundant constituents of both the vascular plaque and 
lipoproteins, play a pivotal role in atherosclerosis. LDL particles are considered 
atherogenic. In addition several reports give evidence that denser LDL particles are more 
atherogenic than the less dense ones. There are suggestions that LDL could function as a 
platform for the assembly of a complex that contains lipid factors involved in inflammation, 
complement regulation and innate immunity, and therefore variation in the lipid 
composition of LDLs might affect their atherogenic function via facilitating signals that 
progress the development of atherosclerosis. Therefore any of these lipid parameters 
travelling with LDL might function as useful biomarkers in the context of CAD and possibly 
in the development of vulnerable plaques. Careful studies where the lipidomic analysis of 
the LDL particles has been performed are scarce. We can consider that lipidomics 
approach is capable to deliver molecular lipid species with a greater diagnostic and 
prognostic value than LDL-cholesterol levels. 
Aim of the study: The objective of this study is to identify new lipidomic CVD biomarkers 
in human lipoprotein fractions especially LDL. For this we will utilize the samples already 
obtained from the ongoing investigation (see atteched) where we have isolated lipoprotein 
subclasses such as LDL by ultracentrifugation.  
Methods: We will utilize here the High-throughput shotgun lipidomics by quadrupole time-
of-flight mass spectrometry method developed at Zora. Mass spectrometry-based analysis 
of lipids presents a number of opportunities not only for understanding the cellular 
processes in health and disease but also in enabling personalized medicine. 
Study material: Sample material is the same as in the ongoing study derived from the 
Health 2000 Study. From the serum samples lipoprotein fractions especially HDL and LDL 
are isolated and specifically male serum samples with low HDL with verified coronary 
artery disease (CAD) n=25 and matched control samples are used. 
Time table: Fall 2011-spring 2012. 
Authors: Co-project together with THL (Adj.prof Matti Jauhiainen and some other people 
from Health 2000 project) and Kim Ekroos, Reijo Laaksonen and Reini Hurme from Zora. 
Publications: results will be published in international peer-reviewed journals. 
 
  

8.2.1.091 Oireelliseen kaulavaltimoateroskleroosiin liittyvien geenien 
ilmentymismuutoksien genomisen taustan selvittäminen - jatkohakemus 
(10.1.2011) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Aiemmassa tutkimuksessamme (Oireelliseen kaulavaltimo-
ateroskloroosiin liittyvien geenien  ilmentymismuutoksien genomisen taustan 
selvittäminen, tutkimusnumero: 8.2.1.056) selvitimme aivohalvausoireen aiheuttaneissa 
kaulavaltimoahtaumissa geenisirutekniikalla havaitsemiemme ilmentymismuutoksien 
geneettistä taustaa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti geenisiruanalyysin 
päälöydöksinä olevien geenien uusiin ja tunnettuihin funktionaalisiin polymorfioihin. Tässä 
tutkimuksessa T2000 SVTD kohorttia käytettiin kontrolliaineistona. Tutkimusta ei ole vielä 
julkaistu.  
 
Tutkimuskohteenamme ollut geeni koodaa rasvahappoja kuljettavaa proteiinia, joka 
ilmentyy runsaana adiposyyteissä ja makrofagi vaahtosoluissa. Hiirellä tämän geenin 



makrofagi spesifinen knock out suojaa ateroskleroosilta. Pystyimme osoittamaan geenin 
promoottorialueella jo aiemmin havaitun funktionaalisen polymorfian merkittävästi 
alentavan geenin mRNA tasoja ja raja-arvoisesti myös vastaavia proteiinitasoja 
kaulavaltimoahtaumissa. Pystyimme myös ensikertaa osoittamaan, että geenin yli-
ilmentyminen liittyy oireelliseen kaulavaltimotautiin ja että ilmentymistä madaltava 
polymorfia on rikastunut oireettomiin potilaisiin ja suomalaiseen väestöön (SVTD-kohortti, 
n =1433). Polymorfialla havaittiin ensikertaa myös merkittävä vaikutus tiettyjen 
rasvahappojen suhteellisiin seerumiosuuksiin. Polymorfian kantajilla on mm. raja-arvoisesti 
matalammat paaston glukoosi ja –triglyseridi-arvot verrattuna villityypin henkilöihin. Edellä 
esitettyjä tuloksia ei ole vielä julkaistu. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Matti 
Jauhiaisen kanssa. SVT-ryhmästä artikkelissa on mukana Matti Jauhiainen ja 
mahdollisesti joku muu SVT-ryhmän jäsen (ks. kohta yhteistyö). Polymorfian vaikutusta 
erittyvän proteiinin seerumipitoisuuteen ei tunneta, mutta polymorfiaa kantavien 
henkilöiden rasvakudoksessa geenin transkription on osoitettu olevan merkittävästi 
matalampi verrattuna villityypin henkilöihin. Rasvakudos on todennäköisin seerumista 
havaittavan proteiinin lähde, koska geenin ilmentymistasot ovat rasvakudoksessa 10 000-
kertaiset verrattuna makrofagi vaahtosoluista mitattuihin arvoihin.  
Tutkimusasetelma: 
Polymorfian yleisyys suomalaisessa väestössä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutkia 
geenin madaltuneen ilmentymisen (”knock down”) vaikutuksia humaaniasetelmassa 
väestötasolla, sekä mahdollistaa selvittämään geenin osallisuutta valtimosairauksien 
esiintyvyydessä ja/tai sen riskitekijänä. Tässä jatkotutkimuksessa ehdotamme: 
1. polymorfian analysoimista lopussa Terveys 2000 (T2000) aineistossa. 
Takoituksena on analysoida poikkileikkausasetelmassa yhteyksiä SVT-suoja- ja 
vaaratekijöihin (erityisesti: veren glukoositasot, DM2, triglyseriditasot, metabolisen 
oireyhtymän parametrit) ja valtimotautiin, sekä seuranta-asetelmassa DM2:n ja sydän- ja 
verisuonitautien insidenssiin. 
2. tutkittavaksi polymorfian mahdollista vaikutusta erittyvän proteiinin 
seerumipitoisuuksiin (WT vs. kantajat) SVTD kohortissa, josta genotyyppi tieto on jo 
olemassa. 
Aineistot:  
- GENEETTINEN ANALYYSI (Terveys 2000 koko aineisto): Polymorfia-analyysi 
esitetään täydennettäväksi lopusta T2000-aineistoa (n. 5150 henkilöä). DNA-näytteitä 
tarvitaan 2x10 ng/henkilö. Analyysit suoritetaan käyttäen Folhälsanin TaqMan-laitteetta 
(384-formaatissa). Käytännön työn ja tulosten analyysin suorittaa Jani Saksi. Tilastolliset 
analyysit suoritetaan yhteistyössä tilastotieteilijän kanssa (sovitaan erikseen). Ks. kohta 
DNA-analyysit alla. 
 - SEERUMINÄYTTEET (Terveys 2000 tutkimuksen SVTD –kohortti): FABP4-
seerumipitoisuuksien määrittämistä varten esitetään T2000 –tutkimuskohortin alaotosta 
SVTD (n. 1400 potilasta), josta genotyypit ovat jo tiedossa. ELISA-analyyseihin tarvitaan 
maksimissaan 500µl seerumia/henkilö. Analyysit suoritetaan P. Lindsbergin 
laboratoriossa, jossa käytännön työn ja tulosten analysoinnin suorittaa Jani Saksi. 
Tilastolliset analyysit suoritetaan yhteistyössä tilastotieteilijän kanssa (sovitaan erikseen). 
 
DNA-analyysit: T2000-aineistosta pyydetään DNA-näytteitä polymorfian analysointia 
varten. Genomisissa analyyseissä hyödynnetään TaqMan genotyypitystä ja tarvittaessa 
sekvensointia. Arvioimme edellä kuvattujen analyysien kuluttavan DNA:ta n. 300 
ng/henkilö. Tässä hakemuksessa esitetyt DNA analyysit eivät vaadi erillistä DNA-
näytteiden laimentamista. Analyysit voidaan toteuttaa Iiris Hovatalle hänen projektiaan 
varten jo toimitetuista ylijäämä DNA-näytteistä. 



 
Seerumi-analyysit: T2000-aineiston SVTD-kohortista pyydetään seerumialikvaatteja, joista 
geenin koodaaman proteiinin määrä seerumissa mitataan ja testataan polymorfian 
mahdollista vaikutusta erittyvän proteiinin seerumipitoisuuteen. Proteiinin seerumipitoisuus 
määritetään kaupallisella ELISA-kitillä. Arvioitu seerumitarve on maksimissaan 
500µl/henkilö. 
Otosmäärän riittävyys: Muuntuneen alleelin kantajia suomalaisessa väestössä on 11.9 
%. SVTD-kohortin 1433 henkilöstä 171 kantaa muuntunutta alleelia. Analyysin 
laajentaminen koko T2000-aineistoon nostaa muuntunutta alleelia kantavien määrän 3.5-
kertaiseksi (n. 600 henkilöön), jonka arvioimme olevan riittävä tilastollisesti merkittävien 
populaatiotasoisten vaikutusten havaitsemiseksi. 
 
Seerumianalyysissä 1262 homotsygootti villityyppin seerumipitoisuuksien vertaaminen 171 
alleelin kantajan seerumipitoisuuksiin arvioidaan olevan riittävä tilastollisesti merkittävien 
ilmiöiden havaitsemiseen. 
 
SNP:n esiintyminen HapMap (phase II+III)- ja COROGENE GWA aineistoissa: Tässä 
hakemuksessa esitetystä SNP:stä ei ole dataa HapMap-tietokannassa. COROGENE-
tutkimuksen tiedot eivät ole vielä julkisesti saatavilla. 
Aikataulu: 2011- toukokuu 2011 
Julkaisumuoto/ -muodot: Odotusarvoisesti 1-2 tieteellistä artikkelia (väitöskirjan 
osajulkaisu/ja). 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Tutkimuksesta koituvat juoksevat laboratoriokustannukset katetaan 
professori Perttu J. Lindsbergin Neurologian klinikan projektikohtaisista 
erityisvaltionosuuksista (EVO), sekä apurahoista Suomen Akatemialta ja Sigrid Juselius –
säätiöltä. 
Tekijät: HUS/Molekulaarisen Neurologian Tutkimusohjelma: Jani Saksi, Perttu Lindsberg, 
Petra Ijäs, Krista Nuotio; Wihurin tutkimuslaitos: Petri Kovanen ja Mikko Mäyränpää; 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL: Matti Jauhiainen. 
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Tekijät –kohdassa mainittujen tahojen, 
Terveys 2000 Valtimosairauksien esiintyvyys, vaaratekijät ja perintötekijät suomalaisessa 
väestössä –ryhmän (Matti Jauhiainen) sekä erikseen sovittavien Terveys 2000 SVTD -
ryhmän tutkijoiden kanssa. 
 

8.2.1.092 Interleukin-1 receptor antagonistin (IL-1Ra) perimänlaajuinen kartoitus 
sekä IL-1betan cardiometabochip assosiaatioanalyysit 
(24.3.2011/genettiikka 7.3.2011) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet: Il-1Ra on Il-1:ta inhiboiva anti-inflammatorinen proteiini jolla on 
osoitettu assosiaatioita sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. IL-1Ra-pitoisuus on 
tehty T2000 aineistosta, FINRISKI -97:stä, ja DILGOM-aineistosta. IL-1beta on olemassa 
tässä vaiheessa ainoastaan DILGOM-aineistosta. 
Tutkimuksessa tarkoitus on: 
1)      Tehdä GWAS  IL-1Ra:lle T2000 Genmets-otoksessa sekä Fr 97&DILGOMIN 
GWASatussa osiossa. Tehdä GWAS il-1beta:lle siinä osasssa DILGOMIa mistä on GWAS 
(n=500+). Katsoa, löytyykö cardiometabochipin SNPien ja Il-1betan välille merkitsevää 
assosiaatiota DILGOM-aineistossa. 



2)      Replikoida perimänlaajuisesti merkittävät tulokset Dilgomissa, FR97:ssä ja niissä 
T2000-indiviideissä joista ei ole GWAS-dataa. Mikäli assosiaatiot eivät osu jo 
genotyypitettyihin SNPeihin voidaan assosioituvat SNPt genotyypata, arvoimme tarpeen 
olevan noin 2 iPlexiä. 
3)      Jos replikoituvia assosiaatioita kvantitatiiviseen fenotyyppiin löytyy, katsoa 
assosioituvatko kyseiset snipit prevalenttiin tai insidenttiin diabetekseen näissä 
aineistoissa. 
4)      DILGOMin transkriptomiikka- ja metabolomiikkadataa käytetään todettujen 
assosiaatioiden tarkempien mekanismien analysoimiseen. 
Muuttujat: GWAS/Metabochip-data, ikä, sukupuoli, diabetes, paino, pituus, BMI, vyötärö, 
lantio, WHR 
 
Aineisto: DILGOM kokonaan, Terveys 2000:n GENMETS otos ja replikaatioon 
mahdollisesti myös loppu Terveys 2000, FINRISKI 1997 ainakin siltä osin kun GWA tai 
Metabochip-dataa löytyy, mahdollisesti myös loppu FR97 replikaatioon. 
Tekijät: Marja-Liisa Nuotio, Veikko Salomaa, Markus Perola, Kati Kristiansson, Antti Jula, 
Kari Luotola, Stefan Blankenberg + työryhmät T2000+Finrisk-projekteista. 
Aikataulu: kesä 2011 
Julkaisumuoto: tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksen tulos muodostaa 1-2 osatyötä FM 
Marja-Liisa Nuotion väitöskirjasta. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Analysointi tehdään THLn virkatyönä ja säätiöiden apuraharahoituksella. 
GWAS-tutkimukset ja Il-1Ra määritykset on tehty. 
DNA-laimennos: 50ng/mcl (tässä vaiheessa ei ole tarvetta DNAlle, mutta varaudumme 
replikaatiogenotyypitykseen niissä osissa T2000 ja Finrisk-kohortteja, joissa ei ole SNP-
dataa assosioituvissa lokuksissa) 
Tekniikat: Sequenom -iPlex 
Tarvittava DNA-määrä: 100 nanogrammaa 
 
 
8.2.1.093 Bioimpedanssiin ja antropometrisiin ominaisuuksiin assosioituvien 
geenivarianttien tutkiminen Genmets-aineistossa 
(13.5.2011) 
 
Tarkoitus ja tavoitteet:  

1. GIANT-konsortion osana on tehty bioimpedanssimittauksille genominlaajuinen 
assosiaatioanalyysi, ja artikkeli projektista on valmisteilla. Tutkimukseen haetaan 
replikaatiokohortteja, joissa tutkitaan14 bioimpedanssimittauksiin assosioituvaa 
geenivarianttia ulkopuolisissa aineistoissa. Tarkoituksenamme on osallistua 
perimänlaajuisesti mitatulla Genmets -osa-aineistolla yhtenä replikointikohorttina 
konsortion yhteistyöhön. 

2. Osallistuminen antropometristen ominaisuuksien genominlaajuiseen 
assosiaatioanalyysin toiseen analysointikierrokseen Genmets –aineistolla.  

Aineisto: Terveys 2000 Genmets-GWA-aineisto, josta määritelty rasvaprosentti, BMI, 
pituus, paino, vyötärönympärys, vyötärö-lantio –suhde, lantionympärys, ikä ja sukupuoli   
Tekijät: Samuli Ripatti, Emmi Tikkanen, Markus Perola, Veikko Salomaa, Antti Jula, Ines 
Barroso (Wellcome Trust Sanger Instituutti), Eleanor Wheeler (Wellcome Trust Sanger 
Instituutti), Maarit Laaksonen, GIANT-konsortio 
Aikataulu: 1. Analysointi kesäkuussa 2010, 2. Analysointi toukokuussa 2011  



Julkaisumuoto: Tieteellinen konsortion yhteisartikkeli 
Kieli: Englanti  
Voimavarat: olemassa olevat 
Kustannukset: T2000 tilastolliset analyysit, raportointi ja kirjoitus tehdään virkatyönä 

 
8.2.1.094 T2011-seurantatutkimuksen peruslaboratoriomääritysten tulosten 
tasovertailu T2000-tutkimuksen tuloksiin 
(29.11.2011) 
 
Työryhmä: Jouko Sundvall, Jaana Leiviskä, Georg Alfthan, Antti Jula, Britt-Marie Loo, 
Jukka Marniemi 
Aihe: T2011-seurantatutkimuksen peruslaboratoriomääritysten tulosten tasovertailu 
T2000-tutkimuksen tuloksiin 
Tausta: T2000-tutkimuksen yhteydessä 1000 näytteen alaotoksen lipidimääritykset 
analysoitiin vuonna 2001 sekä Turussa kemian laboratoriossa että Helsingissä 
analyyttisen biokemian laboratoriossa. Pääosa määrityksistä tehtiin Turussa. T2011-
seurantatutkimuksen peruslaboratoriomääritykset tehdään Helsingissä tautiriskiyksikössä. 
Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut muutoksia menetelmissä, laitteissa ja 
laboratorioissa. Muutosten mahdollinen vaikutus ja suuruus laboratoriomääritysten 
tuloksiin selvitetään tällä tutkimuksella. 
Asetelma ja aineisto: T2011 seurantatutkimuksesta tasovertailututkimukseen otetaan 
näytteet henkilöistä, jotka olivat mukana 2001 lipidimenetelmävertailun 1000 näytteen 
joukossa. Tästä aineistosta tehdään peruslaboratoriomääritykset uraatti- ja GT-määritystä 
lukuun ottamatta Helsingissä ja Turussa. Helsingissä määritykset tulevat tehdyiksi 
näytteiden saapumisen myötä ja Turkuun poimitaan ja lähetetään vastaavat näytteet 
seurantatutkimuksen kenttävaiheen päättymisen jälkeen. Lisäksi poimitaan vastaavat 
näytteet T2000-aineistosta ja uusitaan Turussa ja Helsingissä ne 
peruslaboratoriomääritykset, jotka oli analysoitu vuonna 2000 – 2001. 
Resurssit: Työ tehdään virkatyönä. Laboratorioreagenssit maksetaan T2011 
laboratoriobudjetista. 
Julkaisut: Tasovertailututkimuksen tulokset liitetään T2011-seurantatutkimuksen 
menetelmäkirjaan 
 
8.2.1.095 Reference frame for home blood pressure measurement using prospective 
outcome data – The IDHOCO collaboration 
(8.2.2012) 
 
Background: Self-measured home blood pressure (BP) is more strongly associated with 
target organ damage than office blood pressure. Population-based studies from Japan (the 
Ohasama study) and Finland (the Finn-Home study) suggest that home-measured blood 
pressure is also a stronger predictor of cardiovascular events than office blood pressure. 
According to both studies, a higher day-by-day variability in home BP is an independent 
predictor of cardiovascular events. Prognostic data from the Finn-Home study suggest that 
measurement of BP twice in the morning and evening for a period of at least three days 
(preferably for 7 days), provides a good image of the cardiovascular risk carried out by BP. 
According to meta-analyses of cross-sectional studies 135/85 mmHg is the value of home 
BP which correspond to 140/90 mmHg measured in the office. Unpublished findings from 
the Finn-Home study suggest that the difference between office and home BP increases 
along with increasing BP level. However, single studies do not have statistical power 



enough for the determination of reference values for home-measured BP based on 
outcome data.  
Aims: The objective of the International Database of Home blood pressure in relation to 
Cardiovascular Outcomes (IDHOCO) collaboration is to determine a reference frame for 
home blood pressure measurement using prospective outcome data, including fatal as 
well as nonfatal outcomes. 
The primary aims of this collaboration are to determine: 

1. Reference values for home BP based on outcome data as compared to 
conventionally measured BP 

2. Impact of BP on cardiovascular risk (HR:s per 1 mmHg increase in BP) as 
measured at office and home 

The secondary aims of the collaboration are to study 
1. Timing and number of readings to be averaged to optimize the predictive power of 

the self-measured blood pressure at home. 
2. Prognostic significance of morning and evening home blood pressure independent 

of the conventional blood pressure. 
3. Prognostic significance of white coat and masked hypertension (defined using office 

and home blood pressures) 
4. Prognostic significance of home blood pressure in diabetic and non-diabetic 

subjects 
Methodological aspects: According to sample size calculations approximately 6700 
subjects are needed to detect an increase in the age- and sex-adjusted cardiovascular 
event rate of 12% per 10 mmHg increase in the baseline home systolic BP. The six studies 
(Finn-Home, Ohasama, Sendai, Montevideo, Buenos Aires and Didima) are scheduled to 
participate in the IDHOCO collaboration. They consist together of approximately 6000 
study participants, and of a median follow-up time of approximately 8 years (48 000 
person-years). 
For each subject the following information is needed: 

1. Baseline anthropometrics and life-styles: body weight and height, smoking status 
(current smoking, past smokers, never smokers), use of alcohol (yes/no). 

2. Medical history at baseline: cardiovascular diseases, diabetes mellitus (yes, no), 
hyperlipidemia/dyslipidemia (yes, no), antihypertensive drug intake at baseline (yes, 
no) 

3. Conventional blood pressure measurements. 
4. All available home blood pressures recordings at baseline. For each home blood 

pressure measurement, the time of the day should be recorded.   
5. Occurrence of nonfatal and fatal events and duration of follow-up in subjects without 

event.  
Study Group: Teemu Niiranen, Antti Jula, Jouni Johansson, Jan Staessen, Lutgard Thijs, 
and other collaborators of the Health 2000 Finn-Home substudy and the IDHOCO 
collaboration. 
Timeline: Data-analyses during 2012, writing of reports during 2012 and 2013.  
 
8.2.1.096 Veren soluvapaan DNA:n (cf-DNA) tasojen yhteys varhaisen 
ateroskleroosin indikaattoreihin, hemodynamikkaan sekä sydän- ja verisuonitautien 
ilmenemiseen 
(4.6.2012) 
 
Tarkoitus/tavoite: Verenkierrossa oleva soluvapaa DNA(cf-DNA) on elimistössä 
tapahtuvan solutuhon indikaattori. Työryhmämme on osoittanut, että sepsispotilailla se 



ennustaa vaikeaa, fataalia infektiota (PLoS One 6, e21700, 2011) ja sen tasot ovat myös 
nousseet vakavissa virusinfektioissa (PLoS One 7, e31455, 2012). Vanhuksilla sen tasot 
korreloivat usean eri tulehdusmarkkerin kanssa ollen kuitenkin niistä riippumaton 
kuolleisuuden ennustaja (Exp Gerontol 47, 372, 2012). Cf-DNA:n patogeneettinen rooli on 
vielä suurelta osalta tuntematta, mutta on todennäköistä, että se indusoi steriilin 
tulehdusreaktion elimistössä ja voisi siten olla funktionaalisesti merkittävä useassa eri 
tautiprosessissa. Cf-DNA:n merkitystä sydän- ja verisuonitautien patogeneesissä tai niiden 
kehittymisen indikaattorina ei ole tutkittu. 
Tarkoituksenamme on nyt mitata cf-DNA-tasot  Terveys 2000 materiaalin SVTD-osiosta 
kahdesta eri aikapisteestä ja analysoida sen tasojen korrelaatiot muihin 
tulehdus/solutuhomarkkereihin, varhaisen ateroskleroosin indikaattoreihin sekä ko. tautien 
kliiniseen ilmenemiseen. 
Aineisto ja menetelmät:  SVTD 2001/2002 otos ja 2011 seuranta. Määritys suoritetaan 
plasmasta käyttäen fluorokromista menetelmää (kts. artikkelit edellä), mutta voidaan 
tarvittaessa varmistaa kvantitatiivisellä PCR:llä. Plasman tarve n. 500 mikrolitraa (plasma 
max. 1-2 kertaa sulatettu). 
Tekijät ja yhteistyökumppanit: Prof. Mikko Hurme ja FM Juulia Jylhävä yhteistyössä 
SVTD- kohortin tutkijoiden kanssa. 
Aikataulu: Laboratoriotyöt syksyn 2012 aikana. 
Julkaisumuoto: Alkuperäisartikkeli kansainvälisessä sarjassa 
Rahoitus: Tutkijaryhmän apurahat 
 
8.2.1.097 Molecular mechanisms governing lipoprotein aggregation and fusion: a 
follow-up study 
The application for the permission of using the samples of Health 2011 Health 
Examination survey, Finland 
(23.8.2012) 
 
Background and aim: In atherosclerotic lesions, apoB-100-containing lipoprotein particles 
are retained and modified in the arterial intima. Lipoprotein modifications can lead to 
activation of intimal cells and trigger various inflammatory signals. Furthermore, the 
modified lipoproteins can be taken up by intimal cells, particularly by macrophages. These 
processes can initiate and maintain a vicious circle in the intima, and so lead to lesion 
progression.  
In a previous study, we isolated LDL particles from plasma samples of 100 healthy donors 
from the Health 2000 Health Examination Survey and determined the susceptibility of the 
LDL particles to enzymatic modifications and to aggregation and fusion. Significant 
individual differences among the donors in the aggregation susceptibility were found. 
Importantly, aggregation susceptibility was found to correlate with the intake of saturated 
fats: the LDL particles from butter-consuming donors aggregated faster than LDL from 
donors, who use vegetable oil as their cooking fat. This data has been presented at the 
ATVB conference in Chicago and the EAS conference in Milan during the spring 2012. 
The data was also presented by Doc. Matti Jauhiainen at the Cardiovascular and Diabetes 
group meeting on 13th February 2012 at the main building of THL. Lipidomics data on the 
lipoprotein samples are being analyzed. 
Biomedical relevance: Our earlier study on healthy persons provided novel information 
about the variability of LDL atherogenicity in a well-defined random sample of the Finnish 
population. This follow-up study will examine the aggregation susceptibility of LDL isolated 
from the same 100 donors. This will allow us to follow possible changes in the individual 
aggregation susceptibility of LDL over 10 yr follow-up  time. Importantly, we can examine 



how possible changes in diet or other factors will affect the aggregation susceptibility of 
LDL derived from the same donors.  In the best scenario, both primary and secondary 
prevention measures in cardiovascular diseases could benefit from the novel and unique 
information provided by this study.   
Determination and analysis of samples: LDL from thawed plasma samples will be 
isolated by sequential ultracentrifugation. The isolated lipoproteins will be subjected to 
sphingomyelin hydrolysis by human recombinant sphingomyelinase, and the aggregation 
and fusion of the lipoprotein particles will be followed using most recent methodology 
available in our laboratory and specifically applied to meet the highest standards 
necessary for this novel application of LDL particle atherogenicity. The lipidomics and fatty 
acid profiles of the LDL samples will also be measured. 
Study group: Docent Katariina Öörni, Prof. Petri T. Kovanen, Docent Matti Jauhiainen, 
Prof. Marja-Riitta Taskinen, Docent Tero Aittokallio, Prof. Antti Jula 
Funding: The study is funded by Jenny and Antti Wihuri Foundation and THL (Matti 
Jauhiainen budget funds for laboratory reagents and other expenses). New funds may 
also be applied during the study. 
Timetable: The isolation of lipoproteins and their analysis will be carried out during 2012-
2013. Data-analysis and manuscript writing and submission will occur in 2013. 
Publication plan: We aim at having at least one original publication in an international 
peer-reviewed journal. 
 
8.2.1.098 Prospective analyses on metabonomics and the risk of incident CVD and 
incident DM – Replication of FINRISK 1997 findings in the CVD + D subsample of 
Health 2000 
 (23.8.2012) 
 
Background: We have carried out NMR- metabonomics determinations in the FINRISK 
1997 cohort. Prospective analyses on CVD risk are ongoing and there are promising novel 
findings. However, some of these findings were not hypothesized a priori and therefore 
replication in another, independent cohort would be very desirable. Also, testing the benefit 
of a new biomarker should be done in a separate cohort to avoid overoptimism.  
The same determinations have been done in the same lab for the Health 2000 CVD+D 
subsample, which thus would be an ideal replication cohort. The small cohort size (n about 
1500) and small number of incident events may become a problem, however, and it would 
be important to extend the Health 2000 follow-up until 2010, as soon as possible. Our 
study group is willing to contribute to that work. We are, however, in the process of 
identifying also other replication materials. We plan to carry out similar analyses for 
incident diabetes. The study uses existing data. No samples are needed. 
Aim: Pls see the title. At least two original publications in peer-reviewed international 
journals. 
Study group: Peter Würtz, Aki Havulinna, Johannes Kettunen, Antti Kangas, Pasi 
Soininen, Mika Ala-Korpela, Mika Kähönen, Terho Lehtimäki, Antti Jula, Markus Perola, 
Samuli Ripatti, Veikko Salomaa + possibly other investigators from other cohorts. 
Time table: Analyses – summer 2012, submission autumn 2012. We start with CVD, 
analyses on incident DM will follow. 
Funding: The laboratory analyses have been done and the study group has adequate 
resources to carry out the statistical analyses and reporting. 
 



8.2.1.099 Prospective analyses on metabolomics and the risk of cardiometabolic 
diseases and underlying risk factors – Mutual Replication of Health 2000 and 
FINRISK 1997 
 (7.11.2012) 
 
Background: Comprehensive metabolic phenotyping by high-throughput metabolomics 
hold potential to improve risk assessment for cardiovascular diseases and type 2 diabetes. 
Detailed metabolic profiling can further provide insights into some of the molecular 
mechanisms underlying development of atherosclerosis and insulin resistance. We aim to 
carry out NMR-based metabolomics of serum samples from the complete Health 2000 
cohort baseline. This will enable prospective analyses on CVD and T2DM risk as well as 
cross-sectional risk factor characterization in a large population-based cohort. The Health 
2011 follow-up data will uniquely enable assessment of metabolites predictive of risk factor 
evolvement, such as incidence of high blood pressure, obesity, metabolic syndrome and 
prediabetes. Furthermore, the metabolomics will be integrated with the available genome-
wide data for identification of genes regulating metabolism in large-scale meta-analysis. 
 
Metabolomics measurements have previously been conducted in the same laboratory for 
the Health 2000 CVD+D subsample (study numbers 8.2.1.079 and 8.2.1.098). Three high 
impact papers have already utilized this data, published in Nature Genetics, Human 
Molecular Genetics and Diabetes Care. The latter paper featured cross-sectional studies 
metabolic profiles characterizing glycemia. Metabolomics data from the Health 2000 
baseline together with the recently completed Health 2011 follow-up can provide novel 
insights into metabolic abnormalities preceding prediabetes and overt diabetes. 
Furthermore, the Health 2000 CVD+D subsample can elucidate short-term stability of the 
detailed metabolite profile. 
Initial studies on biomarker discovery and CVD risk prediction with metabolomics have 
been conducted in FINRISK 1997. Replication of biomarker findings are however 
necessary. Mutual replication of the hypothesis-free analyses will be feasible in Health 
2000 and FINRISK 1997, and this will also enable testing the benefit of a new biomarker 
for risk prediction in an independent cohort and development of refined risk scores for 
prediction of cardiometabolic diseases.  
Aim: Prospective analyses on metabolomics and the risk of cardiometabolic diseases and 
underlying risk factors. Inclusion of the Health 2000 data in large-scale metabolomics 
analyses in population-based cohorts and genome-wide association studies. At least four 
and likely more original publications in top quality peer-reviewed international journals. 
Required samples: All 6,354 Health 2000 baseline serum samples with the shortest 
possible number of freeze-thaw cycles. 350 µL of serum is measured, remaining samples 
can be returned. 
Study group: Mika Kähönen, Terho Lehtimäki, Peter Würtz, Johannes Kettunen, Antti 
Kangas, Pasi Soininen, Mika Ala-Korpela, Samuli Ripatti, Veikko Salomaa, Aki Havulinna, 
Antti Jula, Paul Knekt, Harri Rissanen possibly other investigators from other cohorts. 
Time table: Experimental Analyses – summer 2013, statistical analyses autumn 2013-
2014. We start with CVD, analyses on incident DM will follow. Once available, the data will 
be included in metabolic characterization of risk factor levels and novel biomarkers in the 
Finnish population and genome-wide association studies of circulating metabolites. 
Funding: The costs for metabolomics will be shared equally between University of Oulu 
(Ala-Korpela), University of Tampere (Lehtimäki/Kähönen) and FIMM (Ripatti/Würtz). The 
study group has adequate resources to carry out the statistical analyses and reporting. 
 



8.2.1.100 Kotona mitatun verenpaineen muutos ja muutoksen määrittäjät 
 (21.1.2013) 
 
Kotona mitattu verenpaine on toimistopainetta parempi kohde-elinvaurioiden määrittäjä ja 
sydän- ja verisuonitautitapahtumien ennustaja (1,2). Kotona mitatun painetason vaihtelu 
näyttäisi olevan itsenäinen valtimotaudin vaaratekijä (3). Piilevä hypertensio (verenpaine 
kotona koholla, vastaanotolla normaali) on normaalia toimistopainetasoa ja 
valkotakkihypertensiota suurempi ja lähes ”vakiintuneesti ”kohonnutta verenpainetta 
vastaava valtimotautitapahtumien ennustaja (4).    
Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kohorttiseuranta-
asetelmassa kotona mitatun verenpaineen iän mukaista muutosta ja muutosta määrittäviä 
tekijöitä. 
Aineisto: Terveys 2000/2011–tutkimuksen verenpaineen kotimittauksen alaotokseen 
(Finn-Home-tutkimus) osallistuneet henkilöt. 
Keskeiset muuttujat: Terveys 2000 ja 2011–tutkimuksissa kerätyt verenpainemuuttujat 
(koti- ja toimistomittausmittaukset, lääkehoito), EKG-muuttujat, glukoosi, insuliini, HOMA-
IR, seerumin lipidit ja lipoproteiinit, kreatiniini, herkkä CRP, TNF-alfa, IL-6, paino, pituus, 
painoindeksi, vyötärönympärys, alkoholin käyttö (g/vk), tupakointi, liikunta-aktiivisuus, 
ruoka-aineiden kulutus ja ravintoaineiden saanti 
Tekijät: Antti Jula, Teemu Niiranen, Veikko Salomaa, Sam Siven Jouni Johansson, Marjo-
Riitta Hänninen, Pauli Puukka, Satu Männistö, Tomi Mäkinen, Tommi Härkänen 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: virkatyö ja apurahat 
Kirjallisuus: 
1. Niiranen TJ, Hänninen MR, Johansson J, Reunanen A, Jula AM. Home-measured blood 
pressure is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the Finn-
Home study. Hypertension. 2010;55:1346-51. 
2. Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L, Johansson JK, Ohkubo T, Kikuya M, Boggia J, 
Hozawa A, Sandoya E, Stergiou GS, Tsuji I, Jula AM, Imai Y, Staessen JA; for the 
International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome 
Investigators. Outcome-Driven Thresholds for Home Blood Pressure Measurement: 
International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome. 
Hypertension. 2012 Nov 5. 
3. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Prognostic value of the variability in 
home-measured blood pressure and heart rate: the finn-home study. Hypertension. 
2012;59:212-8. 
4. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ, Johansson J, Jula AM. Prognostic significance 
of masked and white-coat hypertension in the general population: the Finn-Home Study. J 
Hypertens. 2012;30:705-12. 
 

8.2.1.101 Statiinien ja valtimo- tai laskimotromboosien yhteys 
(21.1.2013) 
 
Tausta ja tutkimuksen tarkoitus: 
Statiinilääkitys voi vähentää tromboositaipumusta kahden keskeisen 
vaikutusmekanisminsa avulla: statiinihoito lujittaa valtimoseinämän kolesteroliplakkia ja 
hillitsee mevalonaattiketjun eston kautta eri hyytymistekijöitä (1,3) sekä trombosyyttien 
LDL-reseptorivälitteistä aktivaatiota. 



Äskettäin ilmestyneiden katsausten (2,3) mukaan statiinihoito vähentää myös 
idiopaattisten laskimotukosten muodostusta. Koska hyytymistaipumuksen taustalla on osin 
geneettisiä tekijöitä, tutkimuksemme tavoitteena on selvittää statiinihoidon yhteyttä 
tromboosiin hyödyntäen T2000-aineistoa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on löytää 
geenimarkkereita, jotka mahdollisesti modifioivat yhteyden voimakkuutta. 
Aineisto ja menetelmät: 
Tutkimuspopulaation muodostavat kaikki T2000 tutkimukseen osallistuneet. Seuranta-aika 
alkaa T2000 tutkimuspäivästä ja loppuu viimeiseen päivään, jolloin tietoja on saatavissa. 
Tutkimuksen päätetiloja ovat sairaalahoito tai kuolema, joissa diagnoosina, K90.0, E10–
14, 
H34.8, I26.0, I26.9, I27.8, I63.6, I80.0–3, I80.8–9, I81.9, I82.0, I82.2, I82.3 tai I87.0 (5). 
Päätetilan riskiä tarkastellaan lääkityksen ja muiden taustamuuttujien suhteen. 
Lääketietoina(reseptit) käytetään statiineja (ATC C10) ja antitromboottisia lääkkeitä (B01) 
(varfariini, pienimolekyyliset hepariinit: enoksapariini, daltepariini, tintsapariini, 
klopidogreeli, asetyylisalisyylihappo, prasugreeli, dipyridamoli). Muina taustamuuttujina 
käytetään mm. ikä, sukupuoli, BMI, relevantit kliiniset mittaukset (CRP, veren lipidit, jne.) ja 
ennen seurannan alkua tapahtuneiden päätetilojen määrä. Saatavissa olevat geneettiset 
markkerit sisällytetään analyyseihin. 
Aineistoa mallitetaan Poisson regressiolla (4), jossa lääkealtistetta mallitetaan ajalla 
lääkityksessä ja alkutilanteessa mitattuja muuttujia (mittaukset ja geenimarkkerit) kiinteinä 
selittäjinä. 
Aineisto analysoidaan ensin ilman geenitietoja, jolloin sen koko on riittävä (geenitieto on 
vain n.2000 henkilöstä) ja siitä on mahdollista laatia tutkimusjulkaisu lääke-epidemiologian 
alalta. 
Analyyseissa joissa geenitieto on mukana on tavoitteena tutkia modifioiko joku 
geenimarkkereista statiinien vaikutusta tromboosiin. Pienen otoskoon vuoksi tämä osa 
analyyseista on pilottitutkimus, jonka tuloksia ei voida julkaista ilman riittävää varmennusta 
toisista lähteistä. 
Tekijät: FT, dos. Jari Haukka (THL, HY), FT, dos. Janne Pitkäniemi (HY), tutkimusprof. 
Veikko Salomaa (THL), prof. Riitta Lassila (HY) 
 
Viitteet: 
1 Palomäki A. Statiinit ja tromboosi. Duodecim 2011;127:2131–8 
2 Rodriguez AL, Wojcik BM, Wrobleski SK, Myers DD, Wakefield TW, Diaz JA. Statins, 
inflammation and deep vein thrombosis: a systematic review. Journal of Thrombosis and 
Thrombolysis 2012;33:371–82. 
3 Silverstein RL. Teaching an old dog new tricks: potential antiatherothrombotic use for 
statins. Journal of Clinical Investigation 2012;122:478–81. 
4 Carstensen B, Witte D, Friis S. Cancer occurrence in Danish diabetic patients: duration 
and insulin effects. Diabetologia 2012;55:948–58. 
5 Ludvigsson JF, Welander A, Lassila R, et al. Risk of thromboembolism in 14 000 
individuals with coeliac disease. British Journal of Haematology 2007;139:121–7. 
 

8.2.1.102 Identification of Hyperlipidemia Susceptibility Variants Using Across-
Population Comparisons (In Finnish: Hyperlipidemiaa Aiheuttavien Varianttien 
Identifiointi Populaatiovertailuiden Avulla) 
(18.2.2013) 
 



Background: The Mexican population and others with Amerindian heritage exhibit a 
substantial predisposition to dyslipidemias and coronary heart disease. Based on the most 
recent Mexican national survey, 31.5 % of Mexicans have hypertriglyceridemia (defined as 
serum triglycerides (TGs) >150 mg/dl), 43.6% hypercholesterolemia (total cholesterol >200 
mg/dl), and 60.5% low high-density lipoprotein cholesterol level (HDL-C) (HDL-C<40 
mg/dl), respectively. Yet, the Mexican population remains underinvestigated by genomic 
studies, and to date, no genome-wide association studies (GWAS) have been published 
for lipids in this population. Considering the rapid growth of the Mexican-American and the 
genetically related Latin-American populations in the United States, elucidation of genetic 
risk factors of common dyslipidemias in the Mexican population and others with 
Amerindian heritage is of great importance and relevance to these U.S. minorities and the 
American healthcare system. 
Purpose and Goal: The purpose of this study is to perform an ancestry specific analysis 
of dyslipidemia in Mexicans. Our main goal is to identify novel Amerindian specific lipid 
variants at the genomic level by comparing existing GWAS data across populations. 
Specific aims: Recently we completed a two-stage GWAS for hypertriglyceridemia and 
low HDL-C in Mexicans funded by NIH/NHLBI (Weissglas-Volkov et al. submitted). As a 
follow-up study of the Mexican GWAS, we propose an ancestry specific analysis of 
dyslipidemia in Mexicans. In this study, we aim to identify Amerindian specific lipid variants 
and loci by performing genome-wide comparisons of genotyped and imputed GWAS data 
between the Mexicans and a European population, the Finns. First, we will identify all 
variants whose genotype frequencies differ between the Mexican normotriglyceridemic 
(TG<1.7 mmol/l) and Finnish normotriglyceridemic individuals (TG<1.7 mmol/L). Second, 
these identified variants will be tested for association with TGs between the Mexican 
hypertriglyceridemic cases and Mexican controls. Third, the significantly associated loci 
will be overlapped with the data from the analysis of the local ancestry in admixed 
populations in Mexicans. The coinciding loci will be considered Amerindian specific for 
lipids. These analyses will be supported by including relevant co-variants in the analyses 
such as global ancestry estimates, age, sex, lipid medication, and type 2 diabetes (T2D) 
status.  
Investigators: Investigators at the University of California, Los Angeles (UCLA): Päivi 
Pajukanta, Elina Nikkola, Arthur Ko, Daphna Weissglas-Volkov, Rita Cantor, Janet 
Sinsheimer. Investigators at the Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
(INCMN) in Mexico City: Carlos Aguilar-Salinas, Teresa-Tusie Luna. 
Investigators of the Health2000 Study: Individuals named by the Health 2000 project 
committee: Veikko Salomaa, Antti Jula, Matti Jauhiainen and Markku Heliövaara. 
Time frame: The Finnish and Mexican GWAS data comparisons will be performed during 
winter 2013. These data will be compared to the association and local ancestry mapping 
data in Mexicans during spring 2013.  
Publications: Multiple peer-reviewed publications. 
Language: English. 
Funding of the data analysis: R01 grant from NIH/NHLBI (PI Päivi Pajukanta), and 
UCLA project funding. 
Samples: no DNA or other samples are needed for this study. 
Requested data: coded Finnish GWAS data of the Health2000 Study (n=2,124) without 
any personal identification information, and the following coded phenotype data without 
any personal identification information: age, sex, BMI, fasting TG, TC, LDL-C, and HDL-C, 
T2DM status, length of fasting, lipid and T2DM medication.  
Assurances: The data will only be used for the proposed purposes. 
 



8.2.1.103 Sagittaalimitan determinantit 
(4.3.2013) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Sagittaalimitan (1) on osoitettu olevan helppo menetelmä mitata 
vatsan viskeraalirasvan määrää, mutta sitä ei ole monessakaan aineistossa mitattu. 
Yleensä on pitäydytty vain perinteisissä mittauksissa kuten BMI, vyötärönympärys, 
vyötärölantiosuhde. Tästä johtuen sagittaalimittan yhteyksistä muihin tekijöihin ei ole 
juurikaan tietoa. Olemme osoittaneet, että sagittaalimitta ennustaa tyypin 2 diabeteksen 
ilmaantuvuutta paremmin kuin edellä mainitut mittarit (2).  Tarkoituksenamme on nyt 
identifioida poikkileikkaustilanteessa sagittaalimittaan yhteydessä olevia tekijöitä laaja-
alaisesti. Kiinnostuksen kohteena ovat sosioekonomiset tekijät (mm. koulutus, siviilisääty, 
tulot), terveyskäyttäytymistekijät (liikunta, alkoholin käyttö, tupakointi), metaboliseen 
terveyteen liittyvät riskitekijät (verenpaine, seerumin lipidit, glukoosi, insuliini ja CRP) sekä 
muut lihavuutta kuvaavat mittarit (BMI, vyötärönympärys, WHR, vartalon leveys, 
rasvaprosentti).  
Aineisto: Terveys 2000 -tutkimuksen terveystarkastetut, joille on tehty sagittaalimittaus. 
Tutkimusryhmä: Harri Rissanen, Paul Knekt, Markku Heliövaara, Maarit Laaksonen, Pia 
Pajunen, Aila Rissanen, Satu Männistö, Annamari Lundqvist + muita kiinnostuneita 
(täydennetään myöhemmin) 
Aikataulu: Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2013 aikana 
Julkaisumuoto: Opinnäytetyö, englanninkielinen artikkeli  
Voimavarat: Toteutus virkatyönä  
Viitteet: 
(1) Kahn HS, Williamson DF. Sagittal abdominal diameter. Int J Obes Relat Metab Disord 
1993; 17: 669.  
(2) Pajunen P, Rissanen H, Laaksonen M, Heliövaara M, Reunanen A, Knekt P. 
Combination of sagital abdominal diameter and body mass index provides a new powerful 
risk estimate for incident diabetes.  Diabetes Care 2013;36: 283-288. 
 

8.2.1.104 Seerumin rasvahappotasot ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät 
terveillä aikuisilla ja päänsärkypotilailla 
(4.3.2013) 
 
Tarkoitus ja tavoite 
Migreenipotilailla ja erityisesti aurallista migreeniä sairastavilla on osoitettu olevan 
korkeampi sydän- ja verisuonitautien riski (1) ja enemmän subkliinistä ateroskleroosia 
terveisiin verrokkeihin verrattuna (2). Lisäksi omega-3-rasvahapot saattavat ehkäistä kipu 
päänsärkyoireistoissa ja muissa kiputiloissa (3;4), mutta seerumin omega-3-
rasvahappotasoja ei ole aikaisemmin tutkittu päänsärkypotilailla suurella aineistolla. 
Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projektissa (LASERI) on tutkittu seerumin NMR-
metabonomiikkamuuttujien. seerumin rasvahappojen, ultraäänellä mitattujen 
valtimomuutosten ja konventionaalisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tasoja 
terveillä verrokeilla, aurallista ja auratonta migreeniä sairastavilla ja muita 
päänsärkyoireistoja sairastavilla aikuisilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko 
LASERI-aineiston löydökset replikoida Terveys2000-aineistolla. 
Tuloksista kirjoitetaan kaksi tutkimusjulkaisua: "Seerumin omega-3-tasot terveillä 
verrokeilla ja päänsärkypotilailla" ja "Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, subkliininen 
ateroskleroosi ja seerumin aminohapot terveillä verrokeilla ja päänsärkypotilailla". 



Aineisto: Tutkimuksessa käytetään pääosin LASERI-projektin aineistoa vuosilta 1980, 
1983, 1986, 2001 ja 2007. Lisäksi tulosten replikointiin tarvitaan Terveys2000-projektin 
dataa 30 vuotta täyttäneistä aikuisista. 
Muuttujat 
Terveys2000-aineistosta tarvitaan tulosten replikointia varten NMR-
metabonomiikkamääritystulokset, seerumin rasvahapot, klassiset sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijät, kaulavaltimomuuttujat, tiedot päänsärkytaipumuksesta ja 
lääkärin tekemät migreenidiagnoosit. Tutkimuksessa käytetään LASERI-projektin 
vastaavia muuttujia. 
Tekijät: Ensimmäisessä artikkelissa kirjoittajina on Juho Raiko, Mervi Oikonen, Niina 
Siitonen, Antti Jula, Verneri Anttila, Peter Würtz, Vera Mikkilä, Aarno Palotie, Mika Ala-
Korpela , Nina Hutri-Kähönen, Jorma Viikari, Antti Kangas, Pasi Soininen, Olli Raitakari, 
Paul Knekt ja Harri Rissanen. Jälkimmäisessä artikkelissa kirjoittajina on Juho Raiko, 
Mervi Oikonen, Niina Siitonen, Antti Jula, Vera Mikkilä, Aarno Palotie, Mika Ala-Korpela, 
Mika Kähönen, Markus Juonala, Jorma Viikari, Olli Raitakari ja Jaana Leiviskä. 
Ensisijaisena kirjoittajana on molemmissa artikkeleissa Juho Raiko. 
Aikataulu: Tutkimusjulkaisut kirjoitetaan ja lähetetään lääketieteen alan lehtiin 
arvioitavaiksi kevään 2013 aikana. 
Julkaisumuoto: Julkaisut kirjoitetaan artikkeleina lääketieteellisiin lehtiin. 
Kieli: Kielenä on englanti. 
Kustannukset: Tutkimusdata on jo kerätty ja jäljellä on tulosten analysointi. Kustannukset 
muodostuvat tutkijoiden työajasta. Ensisijaisella kirjoittajalla on olemassa rahoitus Yrjö 
Jahnnsonin säätiöltä täysiaikaiseen työskentelyyn projektin parissa. 
Reference List 
 
 (1)  Bigal ME, Kurth T, Santanello N, Buse D, Golden W, Robbins M 
et al. Migraine and cardiovascular disease: a population-based study. Neurology 2010; 
74(8):628-635. 
 (2)  Nagai T, Tabara Y, Igase M, Nakura J, Miki T, Kohara K. Migraine 
is associated with enhanced arterial stiffness. Hypertens Res 2007; 30(7):577-583. 
 (3)  Goldberg RJ, Katz J. A meta-analysis of the analgesic effects of 
omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain. Pain 
2007; 129(1-2):210-223. 
 (4)  Harel Z, Gascon G, Riggs S, Vaz R, Brown W, Exil G. 
Supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of 
recurrent migraines in adolescents. J Adolesc Health 2002; 31(2):154-161. 

8.2.1.105 Hypertonian ja sen hoidon muutokset 40 vuodessa 
(8.4.2013) 

 
Kohonneen verenpaineen toteaminen ja hoito on laajentunut 1970-luvulta alkaen. Myös 
ehkäisevä toiminta on lisääntynyt. Tämän hankkeen tarkoitus on selvittää 40 vuoden 
aikana tapahtuneet verenpainetason, kohonneen verenpaineen ja verenpainelääkityksen 
yleisyyden muutokset.  
Tutkimuksessa käytetään kansainvälisestikin poikkeuksellisen merkittäviä 
väestötutkimusaineistoja eli autoklinikkatutkimusta (1965-1972), Mini-Suomi -
terveystutkimusta (1978-1980), Terveys 2000 –tutkimusta (2000-2001) ja Terveys 2011 –
tutkimusta (2011).  
Tutkimuksen kunkin ajankohdan perustulokset on jo julkaistu vuosina 1981, 1989, 2002 ja 
2011 mainittujen hankkeiden perusraporteissa sekä kohonnutta verenpainetta koskevassa 



erityisraportissa.  Niiden perusteella on joulukuussa laadittu yksityiskohtainen 
tutkimussuunnitelma (Liite), mikä sisältää ennakoidut tulokset. Lisäksi käytetään Kelan 
tilastotietoja verenpainelääkityksestä. Ajankohtainen 40 vuoden trendejä koskeva tutkimus 
tarvitsee yhtenä uutena lähtökohtanaan suunnitelman, miten eri aineistojen tulokset 
voidaan yhdistää pätevästi.  
Tutkijaryhmään kuuluvat ainakin seuraavat henkilöt: Arpo Aromaa, Paul Knekt, Seppo 
Koskinen, Antti Jula, Veikko Salomaa, Tommi Härkänen, Esa Virtala ja Harri Rissanen. 
Julkaisussa tekijöinä mainitut voivat poiketa tästä.   
Hanke alkaa huhtikuussa 2013 ja sen perusosat valmistuvat julkaistaviksi 12 
kuukaudessa. ’Lopullinen’ valmistuminen riippuu saaduista tuloksista.  
Tulokset julkaistaan englanninkielisinä 2 – 3 artikkelina. Niiden ennakoidut aiheet ovat a) 
BP and hypertension change, b) Trends of the determinants of high blood pressure, c) 
Association of the determinants and BP and hypertension. T2000 ja T2011 perustuvassa 
analyysissa tutkitaan myös yksilötason muutoksia, mutta pääosa analyyseista toteutuu 
väestötasolla. Artikkeleissa b ja c käytettävät määrittäjät ovat mm. verenpainelääkitys, 
BMI, alkoholin saanti, liikunta, koulutustaso, tyydytettyjen ja monityydyttymättömien 
rasvojen saanti, hedelmien, marjojen ja kasvisten käyttö, energian saanti, natriumin 
/suolan saanti, tupakointi. Näistä osa on vain Terveys 2000 ja 2011 –tutkimusaineistoissa. 
Kaikki työskentelevät oman työn ohella. 
Osa työssä käytetyistä aineistoista liittyy SVT-ryhmän työhön. 
 

8.2.1.106 Uraatti, morbiditeetti ja mortaliteetti erityisesti sydän- ja 
verisuonisairauksien suhteen 
(22.4.2013) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Uraattia on pidetty reumatologisena suureena, joka 
liittyy kihtiin. Koholla oleva seerumin/plasman uraatti eli hyperurikemia näyttää 
oireettomanakin liittyvän lisäksi sydän- ja verisuonitautikomplikaatioihin. Oireetonta 
hyperurikemiaa ei kuitenkaan hoideta. Asiasta tarvitaan lisää tietoa, sillä koholla olevan 
uraatin alentamiseksi on tehokkaita ja edullisia lääkkeitä. 
Tarkoitus on selvittää väestön S-uraatin tasot sukupuolittain ja eri ikäryhmissä 
kummassakin aikapisteessä sekä tutkia uraatin ja kihdin yhteyttä erityisesti sydän- ja 
verisuonitauteihin ja kuolleisuuteen. Samoin selvitämme diabeteksen ja 
insuliiniresistenssin yhteyttä hyperurikemiaan/kihtiin. Tutkittavilla olevien lääkkeiden 
merkitys uraattitasossa ja siihen liittyvän ennustevaikutuksen moduloinnissa on eräs 
tavoite. Aineisto mahdollistaa myös seurannan aikaisen uraattitason muutokseen liittyvien 
tekijöiden selvittämistä. 
Aineisto ja menetelmät: 
Analyysit tehdään sekä poikkittais- että pitkittäisasetelmassa käyttäen Terveys 2000/2011 
-aineistojen potilaita, joilta on määritetty seerumin uraattipitoisuus. Kokonais-, 
kardiovaskulaari- ja äkkikuolema sekä vuoteen 2011 mennessä kehittyneet 
kardiovaskulaarisairaudet sekä diabetes ovat keskeisimmät päätetapahtumat. Aineistossa 
olevat erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin sekä elintapoihin liittyvät parametrit ovat 
tärkeitä sekoittavien tekijöiden hallinnassa. 
Tekijät: dos. Markku Kauppi, LK Jenni Kauppi, LK Anne Kerola, dos. Tommi Vaskivuo, LT 
Tuomas Kerola, dos. Tuomo Nieminen, Terveys 2000/2011 -hankkeen asiantuntijat ym.; 
Jaana Leiviskä ja Mika Kähönen. 
Aikataulu: 2013-2017 



Julkaisumuoto: Tieteelliset alkuperäisartikkelit kansainvälisissä julkaisusarjoissa, 
väitöskirja. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus. Projekti on samalla väitöskirjatyö.  
 

8.2.1.107 Uniapnea ja valtimotautiriski  
(18.9.2013) 
 
Tavoitteet: Selvittää uniapnean ja 1) valtimotaudin riskitekijöiden sekä 2) 
valtimotautitapahtumien välinen yhteys. Todennäköisen uniapnea määritellään 
riskipisteytyksellä, joka on laskettu kuorsauskysymyksistä (Kys3_K06-10). 
Poikkileikkausasetelmassa tutkitaan tämän riskipisteytyksen sekä klassisten valtimotaudin 
riskitekijöiden (ikä, verenpaine, diabetes, lipidit, tupakointi, BMI, verenpaine) välistä 
yhteyttä. Seuranta-asetelmassa tutkitaan riskipisteytyksen ja valtimotautitapahtumien 
välistä yhteyttä (Coxin regressiomalli, jossa mukana klassiset riskitekijät, unen pituus sekä 
uniapnea). 
Aineisto: Terveys 2000 
Tekijät: Erkki Kronholm, Teemu Niiranen, Antti Jula, Harri Rissanen. 
Aikataulu: 2013-2014 
Julkaisumuoto: 1-2 vertaisarvioitua kansainvälistä artikkelia 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Virkatyö 
 

8.2.1.108 Sydämen kammiodepolarisaatiota ja –repolarisaatiota heijastavien EKG-
parametrien pysyvyys toistomittauksessa sekä muutoksia selittävät tekijät  
(18.12.2013) 
 
Tausta: 
Aiemmin on osoitettu, että poikkeavuudet sydämen kammiodepolarisaatiota ja -
repolarisaatiota heijastavissa EKG-parametreissä liittyvät kohonneeseen kuoleman 
riskiin.1–7 Näiden EKG-poikkeavuuksien pysyvyys toistomittauksessa ja muutoksia 
selittävät tekijät tunnetaan puutteellisesti. 
Tavoite ja hypoteesi: 
Tavoitteena on kuvailla sydämen kammiodepolarisaatiota ja -repolarisaatiota heijastavien 
EKG-parametrien pysyvyys toistomittauksessa sekä tutkia muutoksia selittäviä tekijöitä. 
Hypoteesinä on se, että voidaan löytää EKG-parametrien pysyvyyttä selittäviä tekijöitä, ja 
näin voidaan saada myös viitettä EKG-poikkeavuuksien syntymekanismeista. 
Aineisto ja menetelmät: 
Kyseessä on yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja Oulun 
yliopiston kanssa. Tutkimuksessa käytetään Terveys 2000 ja Terveys 2011 -aineistoja. 
Muutokset EKG-parametreissä (2000 vs. 2011) mitataan sähköisistä EKG:stä. Käytettäviä 
EKG-parametrejä: QRS-kesto, frontaalitason QRS-akseli, QRS-pinta-ala, QRS-
transitiovyöhyke, frontaalitason T-aallon akseli, frontaalitason QRS-akselin ja T-aallon 
akselin välinen kulma, J-pisteen amplitudi/varhainen repolarisaatio, QT-aika, T-aallon 
huipun ja T-aallon lopun välinen aika, T-aallon morfologiamuuttujat (PCA ratio, T-wave 
morphology dispersion, total cosine R-to-T, T-wave residuum), T-aallon amplitudi. 
EKG-parametrien muutoksien yhteys selittäviin tekijöihin (esim. sukupuoli, ikä, tupakointi, 
painoindeksi, verenpaine, vasemman kammion massa/hypertrofia, dyslipidemia, diabetes, 



sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, sydämen toimintaan vaikuttava 
lääkitys) tutkitaan regressioanalyysillä. 
Tekijät: Kimmo Porthan, Aapo Aro, Jani Tikkanen, Juhani Junttila, Lasse Oikarinen, Matti 
Viitasalo, Markku S. Nieminen, Antti Jula, Veikko Salomaa, Heikki Huikuri ja Harri 
Rissanen. Lisäys 12.10.2015: Teemu Niiranen ja Arttu Lehtonen 
Aikataulu: 2014 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus; tutkimusryhmän EVO- ym. apurahat 
Viiteluettelo 
1.Aro AL, Anttonen O, Tikkanen JT, Junttila MJ, Kerola T, Rissanen HA, Reunanen A, 
Huikuri HV. Intraventricular conduction delay in a standard 12-lead electrocardiogram as a 
predictor of mortality in the general population. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:704–
10. 
2.Aro AL, Huikuri HV, Tikkanen JT, Junttila MJ, Rissanen HA, Reunanen A, Anttonen O. 
QRS-T angle as a predictor of sudden cardiac death in a middle-aged general population. 
Europace 2012;14:872–6. 
3.Nakamura Y, Okamura T, Higashiyama A, Watanabe M, Kadota A, Ohkubo T, Miura K, 
Kasagi F, Kodama K, Okayama A, Ueshima H; NIPPON DATA80 Research Group. 
Prognostic values of clockwise and counterclockwise rotation for cardiovascular mortality 
in Japanese subjects: a 24-year follow-up of the National Integrated Project for 
Prospective Observation of Noncommunicable Disease and Its Trends in the Aged, 1980-
2004 (NIPPON DATA80). Circulation 2012;125:1226–33. 
4.Porthan K, Viitasalo M, Jula A, Reunanen A, Rapola J, Väänänen H, Nieminen MS, 
Toivonen L, Salomaa V, Oikarinen L. Predictive value of electrocardiographic QT interval 
and T-wave morphology parameters for all-cause and cardiovascular mortality in a general 
population sample. Heart Rhythm 2009;6:1202–8. 
5.Porthan K, Viitasalo M, Toivonen L, Havulinna AS, Jula A, Tikkanen JT, Väänänen H, 
Nieminen MS, Huikuri HV, Newton-Cheh C, Salomaa V, Oikarinen L. Predictive value of 
electrocardiographic T-wave morphology parameters and T-wave peak to T-wave end 
interval for sudden cardiac death in the general population. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2013;6:690–6. 
6.Rautaharju PM, Zhang ZM, Warren J, Gregg RE, Haisty WK, Kucharska-Newton AM, 
Rosamond WD, Soliman EZ. Electrocardiographic predictors of coronary heart disease 
and sudden cardiac deaths in men and women free from cardiovascular disease in the 
atherosclerosis risk in communities study. J Am Heart Assoc 2013;2(3):e000061. 
7.Tikkanen JT, Anttonen O, Junttila MJ, Aro AL, Kerola T, Rissanen HA, Reunanen A, 
Huikuri HV. Long-term outcome associated with early repolarization on 
electrocardiography. N Engl J Med 2009;361:2529–37. 
 

8.2.1.109 Global burden of metabolic risk factors of chronic diseases: The 
collaboration of Health 2000 Survey 
(30.1.2014) 
 
Background: The Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases 
Collaborating Group is a worldwide network of clinical and public health researchers and 
practitioners that has collated a unique dataset on these risk factors from different 
countries, and has developed and applied statistical methods for estimating national, 
regional, and global trends in risk factors.  



http://www1.imperial.ac.uk/publichealth/departments/ebs/projects/eresh/majidezzati/health
metrics/metabolicriskfactors/ 
The following risk factors have been studied: overweight/obesity, high blood pressure, 
diabetes, and dyslipidemia. 
Objectives: To provide individual level data on weight-related factors, diabetes, blood 
pressure, and serum lipids. Provided data will be used in ongoing updates of the global 
burden of metabolic risk factors of chronic diseases.   
Material: Health 2000 Survey data, adults 30 years or older.  
Variables: Age, gender, education, smoking, height, weight, waist circumference, hip 
circumference, glucose, diabetes, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, 
triglycerides, and blood pressure.  
Collaborators:  
Membership in Collaborating Group is provided to two people per study. 
•A collaborator from the Health 2000 groups, THL: Teemu Niiranen and Annamari 
Lundqvist 
•Rahman Shiri, TTL  
Schedule: Providing data in January 2014, publications 2014 
Publication type: Peered reviewed articles 
Language: English 
Resources: THL and TTL 
 

8.2.1.110 Global burden of metabolic risk factors of chronic diseases: The 
collaboration of Health 2011 Follow-up Study  
(30.1.2014) 
 
Background: The Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases 
Collaborating Group is a worldwide network of clinical and public health researchers and 
practitioners that has collated a unique dataset on these risk factors from different 
countries, and has developed and applied statistical methods for estimating national, 
regional, and global trends in risk factors.  
http://www1.imperial.ac.uk/publichealth/departments/ebs/projects/eresh/majidezzati/health
metrics/metabolicriskfactors/ 
The following risk factors have been studied: overweight/obesity, high blood pressure, 
diabetes, and dyslipidemia. 
Objectives: To provide age- and gender-specific summary statistics on overweight or 
obesity, blood pressure, diabetes, and dyslipidemia. Provided summary estimates will be 
used in ongoing updates of the global burden of metabolic risk factors of chronic diseases.   
Material: Health 2011 Follow-up data, adults 30 years or older.  
Summary estimates: Age- and gender-specific summary statistics for body mass index, 
total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, glucose, and diabetes.  
Collaborators:  
Membership in Collaborating Group is provided to two people per study. 
•Eira Viikari-Juntura, TTL, Rahman Shiri, TTL 
•A collaborator from the Health 2000 groups, THL: Teemu Niiranen and Annamari 
Lundqvist 
Schedule: Providing data in January 2014, publications 2014 
Publication type: Peered reviewed articles 
Language: English 
Resources: THL and TTL 



 

8.2.1.111 R- ja T-aallon heterogeenisyyden määrittäminen EKG:stä uudella 
menetelmällä, sekä yhteys varhaiseen repolarisaatioon  
(12.2.2014) 
 
Tausta: Aiemmin on osoitettu, että poikkeavuudet sydämen kammiodepolarisaatiota ja -
repolarisaatiota heijastavissa EKG-parametreissä liittyvät kohonneeseen kuoleman 
riskiin.1–7 Sähköisen EKG:n tietokoneanalyyseillä on pyritty kehittämään ja tunnistamaan 
uusia EKG-muuttujia riskinarviota varten.5 Yksi uusi menetelmä mittaa kytkentöjen välistä 
vaihtelua R- ja T-aallon morfologiassa,8,9 mutta menetelmän ennustearvosta 
väestötasolla tarvitaan lisätietoa. Lisäksi tarvitaan tietoa korrelaatioista eri menetelmillä 
havaittujen EKG-poikkeavuuksien välillä, esimerkiksi tutkittavan uuden menetelmän yhteys 
varhaiseen repolarisaatioon (ER). 
Tavoitteet ja hypoteesit: Tutkimuksen tavoite on kaksijakoinen: ensimmäiseksi 
haluamme selvittää R- ja T-aallon heterogeenisyyden EKG rekisteröinnistä uudella 
menetelmällä ja tutkia sen prognostista arvoa Terveys 2000 aineistoissa; toiseksi, 
haluamme tutkia poikkeaako R- ja T-aallon heterogeenisyys ER:n eri muotojen välillä. 
Hypoteesimme on, että kasvanut T-aallon heterogeenisyys on yhteydessä korkeampaan 
sydänperäisen sekä sydänperäisen äkkikuoleman riskiin. Lisäksi, olettamuksemme on, 
että heterogeenisyys poikkeaa varhaisen repolarisaation eri fenotyyppien kesken siten, 
että malignimpi (ER+laskeva/horisontaalinen ST-segmentti) assosioituu korkeampaan 
heterogeenisyyteen sekä benignimpi muoto (ER+nouseva ST-segmentti) assosioituu 
matalampaan heterogeenisyyteen. 
Toteutus: Heterogeenisyysmittaukset toteutetaan sähköisistä Terveys 2000 ekg:stä 
Professori Richard Verrierin (Harvard Medical School / Beth Israel Deaconess Medical 
Center) laboratoriossa Bostonissa Tuomas Kentän (OYS, Oulun yliopisto) toimesta. 
Heterogeenisyysmittaukset tehdään aiemmin validoidulla ohjelmalla.8 Työssä käytetään 
aiemmin tehtyjä ER-luokituksia, jotka on tehty Kimmo Porthanin sekä Jani Tikkasen 
toimesta. 
Tutkimusryhmä: Tuomas Kenttä (OYS, Oulun yliopisto), Kimmo Porthan (HYKS, 
Helsingin ylipisto), Lasse Oikarinen (HYKS, Helsingin ylipisto), Matti Viitasalo (HYKS, 
Helsingin yliopisto), Jani Tikkanen (OYS, Oulun yliopisto), Markku S. Nieminen (HYKS), 
Bruce Nearing (Beth Israel Deaconess Medical Center), Richard Verrier (Harvard Medical 
School, Beth Israel Deaconess Medical Center ja Heikki Huikuri (OYS, Oulun yliopisto), 
Harri Rissanen (THL) ja Markku Heliövaara (THL).  
Aikataulu: Työ aloitetaan välittömästi tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Mittaustulokset 
valmistunevat alkuvuodesta 2014. 
Rahoitus: Rahoitus järjestetään muista lähteistä. Tutkimus voidaan käynnistää nykyisen 
tutkimusrahoituksen voimin. 
Julkaisusuunnitelma: Mahdollisista julkaisuista sovitaan aina yhdessä tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden. Menetelmästä pyritään kirjoittamaan ainakin yksi tieteellinen 
artikkeli kansainväliseen vertaisarvioituun lehteen.  
Viiteluettelo 
1.Aro AL, Anttonen O, Tikkanen JT, Junttila MJ, Kerola T, Rissanen HA, Reunanen A, 
Huikuri HV. Intraventricular conduction delay in a standard 12-lead electrocardiogram as a 
predictor of mortality in the general population. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:704–
10. 



2.Aro AL, Huikuri HV, Tikkanen JT, Junttila MJ, Rissanen HA, Reunanen A, Anttonen O. 
QRS-T angle as a predictor of sudden cardiac death in a middle-aged general population. 
Europace 2012;14:872–6. 
3.Nakamura Y, Okamura T, Higashiyama A, Watanabe M, Kadota A, Ohkubo T, Miura K, 
Kasagi F, Kodama K, Okayama A, Ueshima H; NIPPON DATA80 Research Group. 
Prognostic values of clockwise and counterclockwise rotation for cardiovascular mortality 
in Japanese subjects: a 24-year follow-up of the National Integrated Project for 
Prospective Observation of Noncommunicable Disease and Its Trends in the Aged, 1980-
2004 (NIPPON DATA80). Circulation 2012;125:1226–33. 
4.Porthan K, Viitasalo M, Jula A, Reunanen A, Rapola J, Väänänen H, Nieminen MS, 
Toivonen L, Salomaa V, Oikarinen L. Predictive value of electrocardiographic QT interval 
and T-wave morphology parameters for all-cause and cardiovascular mortality in a general 
population sample. Heart Rhythm 2009;6:1202–8. 
5.Porthan K, Viitasalo M, Toivonen L, Havulinna AS, Jula A, Tikkanen JT, Väänänen H, 
Nieminen MS, Huikuri HV, Newton-Cheh C, Salomaa V, Oikarinen L. Predictive value of 
electrocardiographic T-wave morphology parameters and T-wave peak to T-wave end 
interval for sudden cardiac death in the general population. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2013;6:690–6. 
6.Rautaharju PM, Zhang ZM, Warren J, Gregg RE, Haisty WK, Kucharska-Newton AM, 
Rosamond WD, Soliman EZ. Electrocardiographic predictors of coronary heart disease 
and sudden cardiac deaths in men and women free from cardiovascular disease in the 
atherosclerosis risk in communities study. J Am Heart Assoc 2013;2(3):e000061. 
7.Tikkanen JT, Anttonen O, Junttila MJ, Aro AL, Kerola T, Rissanen HA, Reunanen A, 
Huikuri HV. Long-term outcome associated with early repolarization on 
electrocardiography. N Engl J Med 2009;361:2529–37. 
8.Nearing BD, Verrier RL. Tracking cardiac electrical instability by computing interlead 
heterogeneity of T-wave morphology. J Appl Physiol (1985) 2003;95:2265–72. 
9.Nearing BD, Wellenius GA, Mittleman MA, Josephson ME, Burger AJ, Verrier RL. 
Crescendo in depolarization and repolarization heterogeneity heralds development of 
ventricular tachycardia in hospitalized patients with decompensated heart failure. Circ 
Arrhythm Electrophysiol 2012;5:84–90. 

 

8.2.1.112 Sepelvaltimotaudin geneettiset riskiprofiilit kausaalisten riskitekijöiden 
arvioinnissa  
(Hyväksytty 14.1.2015) 

 

Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 

Epidemiologiset tutkimukset ovat tunnistaneet monia sydän- ja verisuonitautien 

riskitekijöitä, mutta näiden sairauksien biologinen tausta on vielä huonosti tunnettu. Monet 

metaboliset häiriöt, kuten lihavuus, matala HDL kolesteroli ja insuliiniresistanssi, 

korreloivat keskenään voimakkaasti. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, mikä näistä 

ominaisuuksista on terveysongelmien syy ja mitä hoitamalla voitaisiin ehkäistä sydän- ja 

verisuonitauteja. 

 

Genominlaajuisissa assosiaatioanalyyseissa (genome-wide association, GWA) on löydetty 

satoja geenimerkkejä, jotka ovat yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Tätä 

genomitietoa voidaan käyttää riskitekijöiden ja sairauksien kausaalisuhteiden 



selvittämisessä. Tässä tutkimuksessa selvitetään sepelvaltimotaudin biologista taustaa 

geneettisten riskiprofiilien avulla. 

 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin 11 ominaisuutta, jotka ovat yhteydessä sydän- ja 

verisuonitautien ilmaantumiseen: kokonais-, LDL ja HDL kolesteroli, triglyseridit, systolinen 

ja diastolinen verenpaine, painoindeksi, vyötärö-lantio –suhde, tyypin 2 diabetes, glukoosi 

ja insuliini. Ominaisuuksien geneettiset riskiprofiilit rakennettiin aikaisempien GWA-

tutkimusten tulosten perusteella, ja niiden yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin tutkittiin  

FINRISK aineistossa. Analyysit on tarkoitus toistaa Terveys 2000 aineiston Genmets 

osajoukossa, josta on saatavilla genominlaajuinen geenimerkkidata. 

 

Aineisto: Terveys 2000 Genmets imputoitu GWA-aineisto. Ikä, sukupuoli, kokonais-, HDL- 

ja LDL kolesteroli, triglyseridit, BMI, vyötärö-lantio –suhde, systolinen ja diastolinen 

verenpaine, glukoosi, insuliini, diabetes, sepelvaltimotautistatus (sekä insidentti että 

prevalentti). 

Tekijät: Emmi Tikkanen, Matti Pirinen, Antti-Pekka Sarin, Aki S. Havulinna, Satu 

Männistö, Antti Jula, Marja-Liisa Lokki, Juha Sinisalo, Veikko Salomaa, Samuli Ripatti, 

Annamari Lundqvist    

Aikataulu: Analysointi ja käsikirjoituksen kirjoittaminen tammi-maaliskuussa 2015  

Julkaisumuoto: Tieteellinen konsortion yhteisartikkeli 

Kieli: Englanti  

Voimavarat: olemassaolevat 

Kustannukset: T2000 tilastolliset analyysit, raportointi ja kirjoitus tehdään virkatyönä 

Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 

Kyllä, dna 

Tutkimusasetelma: 

Kohorttitutkimus  

Meta-analyysi  

Aikataulu: 

Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 

1/2015  3/2015 

 

8.2.1.113 Methods of Assessing blood pressure: identifying threshold and target 
values (MeasureBP) Study 
(Hyväksytty 4.3.2015) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
The MeasureBP study group was initiated by the Canadian Hypertension Education 
Program. MeasureBP aims to define evidence-based equivalent values between 
standardized manual office blood pressure measurement (OBPM) and automated BPM 
methods by synthesizing available evidence using a systematic review and individual 
subject-level data meta-analyses. 
 



The specific objectives of MeasureBP are: 1) to determine the relative accuracy of 
standardized BP readings as assessed by automated OBPM, ambulatory blood pressure 
measurement (ABPM), and home blood pressure measurement (HBPM) compared with 
standardized manual OBPM; 2) to define BP treatment targets and thresholds for 
automated OBPM, ABPM, and HBPM in relation to standardized manual OBPM and to 
develop algorithms that address how these treatment targets and thresholds vary across 
different BP levels; and 3) to investigate variation within and between automated BPM 
methods according to age, sex, ethnicity, white-coat/masked hypertension, and relevant 
medical diseases (e.g., diabetes and chronic kidney disease). Additional objectives include 
the development of “essential” and “less essential” criteria to evaluate the level of 
standardization among BPM techniques, as well as knowledge-to-action/knowledge 
translation (KT) components for dissemination of study results. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
kyllä, miten? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, miten? 
Terveys 2000 kotimittaus-syventävään osallistuneet 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
ei 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Meta-analyysi (Eri aineistoista mutta samoilla muuttujilla ja malleilla tehdyt 
tutkimustulokset yhdistetään keskimääräisen tuloksen arvioimiseksi) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Teemu Niiranen, THL 
 
Muut tekijä(t) 
Stella S. DASKALOPOULOU MD, M.Sc., DIC, Ph.D - Montreal General Hospital, 
Montreal, Canada 
Ernesto L. SCHIFFRIN M.D., Ph.D - McGill University, Montreal, Canada 
Jan A. STAESSEN, MD, PhD - KU Leuven, Leuven, Belgium 
THL:ltä Antti Jula, Teemu Niiranen, Jouni Johansson osallistuvat artikkeleihin 
"collaborator"-statuksella. 



 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.5.2015  1.5.2018 
 
Julkaisumuoto: 
muu tieteellinen artikkeli 
 
Lisätietoja: 
Kyseessä on meta-analyysi kohorttien kanssa, joista on olemassa sekä vastaanotolla sekä 
vastaanoton ulkopuolella mitattuja verenpainearvoja. Tutkimus on poikkileikkaustutkimus 
ja tutkimuksessa käytetään samoja muuttujia kuin IDHOCO-yhteistyössä 
(tutkimussuunnitelma 8.2.1.095) ilman seurantadataa. Datan luovutuksesta tehdään 
erillinen sopimus tri Daskalopouloun kanssa. 

 

8.2.1.114 EConDA: Microsimulation models for four major chronic diseases 

(22.4.2015) 

 

The purpose of the study 

The EConDA project aims to develop demonstration microsimulation models for four major 
chronic diseases – coronary heart disease, respiratory disease, chronic kidney disease 
and type 2 diabetes focusing on obesity and smoking as key risk factors. The models will 
be used to test the cost-effectiveness of interventions to prevent, screen and treat these 
major chronic diseases in 8 EU countries including Finland. 

Longitudinal datasets are required to calculate transition probabilities across each disease 
stage and relative risks.  

The data sets you wish to use  

a. a) Health 2000  carried out in 2000-01,  
b. its follow-up survey Health 2011 carried out in 2011-12, and/or 
c. Mini-Finland resurvey (a subsample of the Mini-Finland Survey carried out in 1978-80 with 

follow-up surveys in 2001 and 2011-12) 

Each of these would be helpful.  

Age range  - adults aged 18+ 

A list of variables (or phenomena) you wish to be included in the data set 

age, sex, spirometry, albumin, blood pressure, creatinine, glucose (IGT, IFT – if available).  

The research frame (cross-sectional, follow-up, case control …) 

follow-up 



The contact person of the research group   

Laura Webber 

8.2.1.115 Ravinnon vaikutus verenpainemuutoksiin ja hypertonian ilmaantuvuuteen 
pitkällä aikavälillä 

(17.6.2015) 

Tekijät 
Teemu Niiranen ym.  
Tutkimuksen otsikko 
Ravinnon vaikutus verenpainemuutoksiin ja hypertonian ilmaantuvuuteen pitkällä 
aikavälillä. 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää ennustaako tietynlainen ravinto verenpaineessa 
tapahtuvia muutoksia tai hypertonian ilmaantuvuutta vuosien 2000 ja 2011 välillä. 
Ravinnon saantia mitataan verenpaineeseen potentiaalisesti vaikuttavien ruoka- tai 
ravintoaineiden muodostamalla indeksillä ja sen päälähteillä (esim. hedelmät, kasvikset, 
pähkinät, palkokasvit, ruis, vähärasvaiset maitotuotteet, punainen ja prosessoitu liha, 
rasvan laatu (p/s-suhde), sokerit ja makeiset, kahvi jne.). Analyyseissä pyritään 
selvittämään ravinnon itsenäinen vaikutus kun demografisten tekijöiden (kuten koulutus), 
terveyskäyttäytyminen (tupakointi, alkoholin käyttö ja liikunta) sekä metabolisen terveyden 
indikaattoreiden (kuten plasman glukoosi, seerumin triglyseridit, seerumin kolesteroli ja 
lihavuus) vaikutus on vakioitu. Tarkastelu tehdään myös mainittujen tekijöiden 
osajoukoissa sisältämällä niitä vaikutusta muokkaavina tekijöinä analyysimalleihin.  
Aineisto 
Terveys 2000 ja Terveys 2011 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
Ei. 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Tarvitaan tietoja ravintokyselystä, demografisia tietoja, terveyskäyttäytymiseen liittyviä 
tietoja, verenpainelääkitystä koskevia tietoja ja mitatut verenpaineet. 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
Ei tarvita.  
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
Ei. 
Tutkimusasetelma 
Pitkittäistutkimus jossa Terveys 2000 tietojen avulla ennustetaan vuoteen 2011 mennessä 
tapahtuneita muutoksia.  
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö 
Teemu Niiranen, THL 
Muut tekijä(t) 
Antti Jula, Paul Knekt, Katri Sääksjärvi sekä myöhemmin sovittavia henkilöitä. TAR: 
mukaan Satu Männistö. 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
01.08.2015  01.08. 2016 
Julkaisumuoto 



Vertaisarvioitu artikkeli.  

 

8.2.1.116 Perinnölliset tekijät ja sydänäkkikuolema 
(23.6.2015) 
 
Tutkimuksen otsikko: Perinnölliset tekijät ja sydänäkkikuolema 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: 
Perimällä on merkittävä vaikutus sydänäkkikuoleman riskiin. Yksittäiset perintötekijät tunnetaan kuitenkin 
erittäin heikosti. Yksittäiset tutkimukset ovat raportoineet eri pistemutaatioiden olevan yhteydessä 
sydänäkkikuoleman todennäköisyyteen, mutta tuloksia ei ole juurikaan replikoitu. Toistaiseksi 
genominlaajuiset assosiaatiotutkimuksetkaan eivät ole pystyneet tarjoamaan merkittävissä määrin uusia 
riskivariantteja osittain johtuen yksittäisten tutkimusten pienestä koosta ja sydänäkkikuoleman eriävistä 
fenotyyppimäärityksistä tutkimusten välillä. 
 
Sepelvaltimotauti on merkittävin tunnettu sydänäkkikuoleman riskitekijä. Sepelvaltimotaudin kehittymiseen 
vaikuttavat perintötekijät tunnetaan huomattavasti paremmin kuin sydänäkkikuoleman. Alustavan näytön 
mukaan sepelvaltimotaudin perinnölliset riskitekijät ovat myös yhteydessä sydänäkkikuoleman ilmenemiseen 
ja niitä voitaneen myös käyttää sydänäkkikuoleman ennustamisessa. 
 
Tämä tutkimuksen tarkoitus on selvittää geneettisten riskipisteytysten mahdollinen ennustevaikutus/yhteys 
sydänäkkikuoleman todennäköisyyteen. Toissijainen tavoite on yrittää replikoida aikaisemmin julkaistujen 
yksittäisten kandidaattivarianttien (SNPs) yhteys sydänäkkikuolemaan. Tutkimuksessa myös pyritään 
määrittämään näiden mahdollisten ennustetekijöiden todellinen ennustehyöty (reklassifikaatioarvo). 
 
Geneettisistä valmiiksi määritetyistä riskipisteytyksistä on tarkoitus tarkastella sepelvaltimotaudin 
kehittymiseen todennäköisimmin yhteydessä oleviin riskipisteytyksiin kuten: CAD-riskipisteytys perustuen 
CARDIoGRAM+C4D konsortion tuloksille, lipidiriskipisteytykset perustuen Global lipids genetics -konsortion 
tuloksille, QT-aikaan vaikuttaville varienteille ja lisäksi kehon kokoon liittyvät geneettiset riskipisteytykset 
(ylipaino [BMI] ja pituus). 
 
Suunnitelma tavoitteet on tarkoitus täyttää käyttäen hyväksi valmiiksi kerättyjä tutkimusaineistoja (FINRISKI 
ja Terveys 2000). Näissä tutkimuskohorteissa on soveltuvaa fenotyyppi- ja genotyyppidataa. Osana tätä 
tutkimusta tehdään myös sydänäkkikuolemamuuttujan päivitys eli luokittelu vuoden 2013 loppuun asti 
kerääntyneistä seurantatiedoista kuolinsyyrekisteristä. Tämän tutkimuksen päätutkija/tutkijaryhmä osallistuu 
tietojen päivittämiseen työtä koordinoivan työryhmän ohjaamana (THL). 
 
Tutkimuksen päävastemuuttujana  on sydänperäinen äkkikuolema. Sydänäkkikuolema luokitellaan 
aikaisemman määritystavan mukaisesti. 
 
Tarvittaessa tutkimuksessa tunnistettujen geneettisten riskitekijöiden vaikutukset voidaan vielä erillisesti 
varmentaa kolmessa oikeuslääketietellisessä ruumiinavaussarjassa (Helsinkin Sudden Death Study, 
Tampere Coronary Study/Tampere Autopsy Study ja Tampere Sudden Death Study) ja yhdessä kliinisessä 
prospektiivisessa potilasaineistossa (FINCAVAS). Replikaatioaineistoissa on jo tarvittava fenotyyppi- ja 
genotyyppidata valmiina käytettävissä. 

Aineisto: Terveys 2000 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 

Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Sosiodemografiset tekijät ja elinolot, 

Hengityselimistön sairaudet ja allergiat, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, Infektiotaudit, Syöpätaudit, Elintavat 
(ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Genetiikka, Lihavuus ja kehon koostumus, Muut laboratorioanalyysit, 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 

Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 

Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
- HILMO ja kuolisyyrekisteritiedot vallitsevien tautitilojen ja seurannassa ilmaantuvien sairauksien 

seuraamiseen ja sydänäkkikuoleman eli päävastemuuttujan tai muun kuolinsyyn toteamiseen. 



Tutkimusasetelma: Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 

tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan alussa mitatuilla 
tiedoilla), Meta-analyysi (Eri aineistoista mutta samoilla muuttujilla ja malleilla tehdyt tutkimustulokset 
yhdistetään keskimääräisen tuloksen arvioimiseksi) 

Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Jussi Hernesniemi, Tampereen yliopisto 
Muut tekijät: Alustavasti työhön on Terveys 2000/2011 Tutkimussuunnitelmien arviointiryhmä (TAR) 

ehdottanut mukaan: Antti Jula (THL), Samuli Ripatti (FIMM), Veikko Salomaa (THL), Michael Inouye 
(University of Melbourne). 

Aikataulu: 1.9.2015-1.9.2016 

Julkaisumuoto: muu tieteellinen artikkeli 

Lisätietoja: Tutkimuksessa on tarkoitus tehdä meta-analyysi kotimaisia aineistoja hyväksi käyttäen. 

Terveys 2000 aineistoja ja FINRISKI kohorttien (normaalipopulaatio-otokset) ohella tarkoituksen on myös 
käyttää hyväsi oikeuslääketieteellisiä ruumiinavausaineistoja (HSDS, TCS/ASTY ja TSDS) ja mahdollisesti 
myös prospektiivista kliinistä potilasaineistoa (FINCAVAS). 
 

8.2.1.117 Negatiivisen elämänasenteen yhteys sydänsairastavuuteen ja -
kuolleisuuteen 
(26.8.2015) 
 
Tutkimuksen otsikko: Negatiivisen elämänasenteen yhteys sydänsairastavuuteen ja -
kuolleisuuteen 
Tausta: Mielenterveyssairauksilla tiedetään olevan lukuisia eri vaikutuksia ihmisen 
terveydentilaan paitsi lyhyellä, myös pitkällä aikavälillä. Myös yleisellä elämänasenteella 
(pessimismi vs. optimismi ja subkliiniset masennustilat ym.) mitattuna eri mittarein on 
oletettavasti huomattavia fysiologisia vaikutuksia. Pitkän ajan seurannalla 
normaaliväestössä ei ole tehty tutkimuksia elämänasenteen vaikutuksista 
sydänsairastavuuteen ja -kuolleisuuteen. 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuskysymykseksi asetetaan kokonaisuudessaan liittyykö 
negatiivinen elämänasenne ja subkliininen alakuloisuus /pessimismi sydänperäisiin 
sairauksiin ja niiden komplikaatioihin, kuten sydänperäiseen äkkikuolemaan 
myötävaikuttavat tekijät huomioidenkin?  
Tutkimuksen tavoitteena on siten analysoida elämänasenteen pitkäaikaisia vaikutuksia 
terveyteen. Ensisijaisesti tarkastellaan elämänasenteen vaikutuksia 
kardiovaskulaarisairastuvuuteen ja kuolleisuuteen, mutta myös muuhun sairastuvuuteen 
HILMO-tietoja hyödyntäen. Elämänasenteen mittareina käytetään kyselytietoja, joita 
Terveys 2000 -tutkimuspotilaista on kerätty. Analyyseissa pyritään huomioimaan 
sekoittavan tekijän kriteerejä täyttävät tekijät, erityisesti demografiset tekijät, elintapatekijät 
(kuten etenkin alkoholin käyttö) ja metabolisen terveyden indikaattoreita. 
Aineisto: Aineistona on Terveys 2000-aineiston henkilöt, joista on kerätty kyselyssä 
’Cynical Distrust Scale’:n kysymyssarja tai ’Toimintakyky ja elämänlaatu’ osio tai joista on 
täytetty BDI. 
Rajataanko aineisto muulla tavoin?: Ei. 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Tarvitaan tietoja kyselystä 1 ja BDI.  
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja?: Ei tarvita.  
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja?: Tarvitaan seurantatietoja (kuolleisuus, 
HILMO) sydänsairauksien ilmaantuvuudesta. 
Tutkimusasetelma: Kysymyksessä on kohorttitutkimus.  
Julkaisumuoto: Analyysien pohjalta kirjoitetaan 1-2 kpl kansainvälisiä vertaisarvioitua 
tieteellisiä artikkeleita. 



Aikataulu: Ensimmäisen käsikirjoituksen valmistuminen alkukeväästä 2016 
Voimavarat: Ulkopuolista rahoitusta projektille ei tarvita. Työ toteutetaan tutkijoiden 
henkilökohtaisin 
tuin ja resurssein. 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Jani Tikkanen 
Työryhmän jäsenet: Jani Tikkanen, Kimmo Porthan, Tuomas Kerola, Olli Anttonen, Harri 
Rissanen, Olavi Lindfors, Paul Knekt, Markku HeIiövaara, Heikki Huikuri 

 

8.2.1.118 Mikroalbuminuria valtimosairauksien ja kognitiosairauksien määrittäjänä ja 
ennustajana 
(25.11.2015) 
 
Tausta: Diabetes, kohonnut verenpaine ja itsenäiset munuaissairaudet voivat aiheuttaa 
vaurioita munuaiskeräsen pieniin valtimoihin ja johtaa verisuonen seinämän läpi 
tapahtuvaan valkuaisvuotoon. Jo vähäinenkin valkuaisvuoto (mikroalbuminuria) ennustaa 
erityisesti diabeetikoilla ja hypertensiivisillä henkilöillä valtimotautitapahtumia. 
Väestöaineistoissa se assosioituu estimoituun valtimotautiriskiin. Mikroalbuminuria 
näyttäisi myös olevan diabeetikoilla, iäkkäämmillä ja apoE4 fenotyypin omaavilla kognition 
alenemisen vaaratekijä. Mikroalbuminuria saattaa siten toimia yleisenä, myös aivojen 
pienten valtimoiden vaurion biomarkkerina. Vaikka mikroalbuminurian merkitys 
valtimotaudin ja kognitiosairauksien vaaratekijänä on osoitettu korkean riskin aineistoissa, 
sen merkitys näiden sairauksien itsenäisenä riskitekijänä väestötasolla tunnetaan 
huonosti. Käypä hoito-suositusten mukaan mikroalbuminurian selvittäminen kuuluu 
kohonneen verenpaineen ja diabeteksen perustutkimuksiin. Kliininen käytäntö 
mahdollistaisi varhaisen puuttumisen, jos mikroalbuminurian itsenäinen merkitys 
valtimotaudin ja kognitiosairauksien riskitekijänä pystytään osoittamaan edustavassa 
suomalaisessa aineistossa. 
  
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikroalbuminurian merkitystä 

1. Valtimotautitapahtumien määrittäjänä ja valtimotautitapahtumien ja niihin liittyvien 
kuolemien ennustajana (myös mahdollinen riskilaskuri) 

2. Kognitiosairauksien määrittäjänä ja ennustajana 
3. Arvioida, missä määrin muut tekijät, erityisesti diabetes, alentunut insuliiniherkkyys, 

hypertensio, lääkehoito ja apoE genotyyppi modifioivat mikroalbumiuriaan liittyvää 
riskiä 

4. Munuaisfunktion ennustajana 
 
Albuminurian ja sen vaikeusasteen mittarina käytetään Terveys 2000 –tutkimuksen päivän 
kertavirtsanäytteestä määritettyä albumiini/kreatiniini –suhdetta. Assosiaatioanalyysit 
tehdään poikkileikkausaineistossa (Terveys 2000) ja ennusteanalyysit seuranta-
asetelmassa (Terveys 2011, HILMO ja kuolinsyyrekisteri) 
Aineisto: Terveys 2000-aineiston kenttätutkimukseen osallistuneet henkilöt ja seuranta-
asetelmassa myös Terveys 2011 kenttätutkimukseen osallistuneet henkilöt 
Rajataanko aineisto muulla tavoin?: Ei. 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Taustatiedot, CERAD, glukoosi, insuliini, HOMA-IR, lipidit (kolesteroli, HDL-kolesteroli, 
triglyseridit), apoE genotyyppi, kreatiniini, eGFR, virtsan u-alb/krea, u-Na, u-K, paino, 



pituus, BMI, verenpaine, SVT + diabetes –diagnoosit, käytössä olevat lääkkeet 
aikapisteistä 2000 ja 2011  
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja?: Ei  
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja?: Lähtötilanteen (2000) ja seurannan tietoja 
(HILMO, kuolleisuus) sydän- ja verisuonisairauksista ja niiden ilmaantuvuudesta, 
kognitiosairaudet 
Tutkimusasetelma: Poikkileikkaus ja seuranta-asetelma. 
Julkaisumuoto: Analyysien pohjalta kirjoitetaan 2-3 kansainvälistä vertaisarvioitua 
tieteellistä artikkelia. 
Aikataulu: Ensimmäisen käsikirjoituksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2016 
Voimavarat: Työ toteutetaan virkatyönä ja tutkijoiden henkilökohtaisten apurahojen turvin 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Antti Jula 
Työryhmän jäsenet: Jouni Johansson, Laura Ekblad, Teemu Niiranen, Matti Viitanen, 
Juha Rinne, Jouko Sundvall, Veikko Salomaa, Antti Jula ja muut aihepiiristä kiinnostuneet. 
TAR: mukaan Seppo Koskinen. 

 

8.2.1.119 Patologisten EKG-muutosten ja elintapojen yhteys eteisvärinään 

(9.12.2015) 
1. Tutkimussuunnitelman numero: 
2. Tutkimuksen otsikko: Patologisten EKG-muutosten ja elintapojen yhteys eteisvärinään 

3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
- Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö ja sen esiintyvyys lisääntyy iän myötä ollen yli 80-

vuotiailla jopa 10%. Eteisvärinä on merkittävin sydänperäiselle embolisaatiolle altistava tekijä ja 
eteisvärinäpotilailla aivoinfarktin ilmaantuvuus on vaaratekijöiden mukaan 2-7-kertainen verrattuna 
sinusrytmissä oleviin saman ikäisiin henkilöihin. Kohonnut verenpaine on eteisvärinän tärkein 
riskitekijä iän jälkeen. 
 
Aiemmin on osoitettu, että tietyt verenpainetautiin liittyvät EKG-muutokset (eteisaaltomuutokset, 
vasemman kammion hypertrofia, pidentynyt QT-aika) ennustavat eteisvärinää. Kirjallisuudessa on 
kuitenkin joukko huonoon ennusteeseen liittyviä EKG-muutoksia (huono R aallon progressio, 
frontaalitason QRST-akseli, IVCD, positiivinen T-aalto aVR-kytkennässä), joiden yhteyttä 
eteisvärinään tai sen ilmaantuvuuteen ei ole raportoitu. Lisäksi elintapojen merkitys eteisvärinän 
riskiin tunnetaan vielä puutteellisesti. Elintapoihin liittyviksi eteisvärinän riskitekijöiksi on osoitettu 
etenkin diabetes, lihavuus ja uniapnea, tupakointi sekä runsas alkoholinkäyttö. Ruokavalion ja 
liikunnan merkityksestä eteisvärinään on ristiriitaisia tuloksia. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisessa väestössä 1) ylläolevien EKG-
muutosten ja 2) elintapojen (liikunta, ruokavalio, uni) yhteyttä eteisvärinään poikkileikkaus- ja 
seuranta-asetelmassa. Tutkimuksen tulokset voivat tuoda lisäarvoa kliinikoille potilaiden eteisvärinän 
riskin arviointiin. 
 
Eteisvärinän ilmaantuvuus määritetään Terveys2011 tutkimuksesta (EKG, sairaushistoria) ja 
rekistereistä (Kuolinsyyt, Kelan rekisterit, HILMO) kerättyjen tietojen avulla. Eteisvärinän 
ilmaantuvuuden riskitekijöinä käytetään Terveys2000 tutkimuksessa kerättyjä tietoja (EKG, sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijät, elintavat, uni, sosionomiset tekijät). Päätetapahtuman riskiä tutkitaan 
regressiomallilla. 

4. Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011  

5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 

6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 

kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Sydän- 

ja verisuonitaudit sekä diabetes 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 



kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
- HILMO ja AVOHILMO, Kuolinsyyt, KELA. Eteisvärinädiagnoosit ja eteisvärinän lääkehoidon 

erityiskorvaustapaukset. 

9. Tutkimusasetelma: Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä 

ilmaantuneiden tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Arttu Lehtonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
11. Muut tekijä(t): Teemu Niiranen, Pauli Puukka, Antti Jula ja lisäksi muita oleellisia henkilöitä Terveys 

2000 SVTD-ryhmästä. TAR: mukaan Kimmo Porthan (EKG-asiantuntija), Katri Sääksjärvi 
(ravintoasiantuntija), mahdollisesti muita työn edetessä (uni/päihde aiheiden asiantuntijoita). 
12. Aikataulu: 2016-2018 
13. Julkaisumuoto: väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: Ei vastauksia. 

 

8.2.1.120 EKG-LVH:n yhteys äkkikuolemiin 
(13.1.2016) 
 
Tausta: EKG:llä todettu vasemman kammion hypertrofia (EKG-LVH) lisää sydän- ja 
verisuonitautikuoleman, mukaan lukien äkkikuoleman, riskiä.1 EKG:n eri LVH-muuttujien 
yhteys sydän- ja verisuonitautitapahtumiin Terveys 2000:ssa on raportoitu.2 Sen sijaan 
vastaavaa vertailua ei ole tehty äkkikuolemien osalta. 
Tavoite ja hypoteesi: 
Tavoitteena on tutkia, onko joillakin EKG:n LVH-muuttujilla toisia voimakkaampi yhteys 
äkkikuolemiin. 
Aineisto ja menetelmät: 
Kyseessä on yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja Oulun 
yliopiston kanssa. Tutkimuksessa käytetään Terveys 2000-aineistoa. EKG:n LVH-
muuttujiksi valitaan ensisijaisesti yleisimmin kliinisessä käytössä olevat. LVH-muuttujien 
yhteys äkkikuolemiin analysoidaan Coxin monimuuttujamallilla. 
Tekijät: Kimmo Porthan (1. kirjoittaja); muut aakkosjärjestyksessä: Jussi Hernesniemi, 
Heikki Huikuri, Antti Jula, Markku S. Nieminen, Teemu Niiranen, Veikko Salomaa 
Aikataulu: 2016 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus; tutkimusryhmän apurahat 
Viiteluettelo 
1. Deo R and Albert CM. Epidemiology and genetics of sudden cardiac death. 

Circulation 2012;125:620–7. 
2. Porthan K, Niiranen TJ, Varis J, Kantola I, Karanko H, Kähönen M, Nieminen MS, 

Salomaa V, Huikuri HV, Jula AM. ECG left ventricular hypertrophy is a stronger risk 
factor for incident cardiovascular events in women than in men in the general 
population. J Hypertens 2015;33:1284-90. 

 

8.2.1.121 Kotona mitatun verenpaineen rooli kohonneen verenpaineen 
diagnostiikassa ja sairauksien ennustetekijänä 
(13.01.2016) 
1. Tutkimussuunnitelman numero: Ei vastauksia. 

2. Tutkimuksen otsikko: 
- Kotona mitatun verenpaineen rooli kohonneen verenpaineen diagnostiikassa ja sairauksien 

ennustetekijänä 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764049


3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
- Verenpaineen kotimittausten on osoitettu ennustavan tulevia sydän- ja verisuonitapahtumia 

vastaanottopainetta paremmin. Kotona mitatun verenpaineen on myös osoitettu 
poikkileikkausasetelmassa olevan vastaanottopainetta vahvemmin yhteydessä verenpaineen 
aiheuttamiin elinvaurioihin. Ei ole kuitenkaan vielä näyttöä siitä, että se ennustaisi vastaanottopainetta 
paremmin elinvaurioiden kehittymistä.  
 
Tämä tutkimussuunnitelma liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jonka yhtenä tavoitteena on tutkia 
T2000/2011-aineistossa onko kotona mitattu verenpaine vastaanottopainetta vahvemmin yhteydessä 
elinvaurioissa tapahtuneisiin muutoksiin vuodesta 2000 vuoteen 2011.  
 
Verenpaineen aiheuttamina elinvaurioina tullaan käyttämään munuaisfunktiota (kreatiniini ja arvioitu 
glomerulusfiltraatio), kognitiota (MMSE ja CERAD) ja EKG:lla mitattua vasemman kammion 
hypertrofiaa. Hypoteesimme on, että kotona mitatussa verenpaineessa tapahtunut muutos on 
vastaanottopainemuutosta vahvemmin yhteydessä elinvauriomuutoksiin. Tutkimme verenpaineen ja 
elinvaurioiden välistä yhteyttä korrelaatioilla sekä regressioanalyyseillä. Regressiomalleihin tullaan 
sisällyttämään muut yleiset elinvaurioille altistavat riskitekijät (ikä, sukupuoli, BMI, lipidit, diabetes, 
alkoholi, tupakointi, liikunta). 

4. Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
Avoimet vastaukset: kyllä, miten? 
- Terveys 2000/2011–tutkimuksen verenpaineen kotimittauksen alaotokseen (Finn-Home-tutkimus) 

osallistuneet henkilöt. 

6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Sosiodemografiset tekijät ja elinolot, Avun ja 

kuntoutuksen tarve, Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Lihavuus ja kehon koostumus, Muut 
laboratorioanalyysit, Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes,  
Muu, mikä? 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Kognitio (MMSE, CERAD kerätyin osin) 

7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? ei 
9. Tutkimusasetelma: Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta 

tutkittavalta, vain Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Sam Sivén, THL 
11. Muut tekijä(t) 
- Antti Jula, Teemu Niiranen, Jouni Johansson, Pauli Puukka, Ville Langén, Laura Ekblad, TAR: Seppo 

Koskinen 

12. Aikataulu: 1/2016-6/2017 

13. Julkaisumuoto: väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: Tohtoritutkinnon opinto-oikeus tutkimussuunnitelmineen hyväksytty Turun yliopistossa 

keväällä 2014. 

 

8.2.1.122 GWAS of circulating natriuretic peptides 
(24.8.2016) 
1. Tutkimussuunnitelman numero: Ei vastauksia. 

2. Tutkimuksen otsikko: GWAS of circulating natriuretic peptides 
3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Tarkoituksena on ottaa Terveys2000 mukaan aiemmin 

tutkimukseen 2015_43_Salo (Salo P, Perola M, Salomaa V, Havulinna A., hyväksytty tutkimussuunnitelma 
on liitteenä) ja tutkia natriureettisiin peptideihin assosioituvien geenimuotojen yhteyttä sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijöihin. Testaamme natriureettisiin peptideihin assosioituvien lokusten ja FINRISKI 
aineiston perusteella muodostettujen genomisten summamuuttujien ('risk score') yhteyttä verenpaineeseen 
(systolinen, diastolinen, hypertensio), tyypin 2 diabetekseen, ylipainoon/BMI:hin ja sydämen vajaatoimintaan. 

4. Aineisto: Terveys 2000 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? 



6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? GWAS genotyypit, sydämen vajaatoiminta, todettu 

sydäninfarkti ja sepelvaltimotauti, ikä, sukupuoli, diabetes, paino, pituus, BMI, vyötärö, lantio, WHR, CRP, 
tupakointi (never, ex, current), alkoholin käyttö, peruslipidit (kol, Tg, HDL), systolinen ja diastolinen 
verenpaine, hypertensio, verenpainelääkitys, lipidilääkitys, diabeteslääkitys 

7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
9. Tutkimusasetelma:  
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Perttu Salo, THL 

11. Muut tekijä(t): Aki Havulinna , Veikko Salomaa , Markus Perola. TAR, aineiston edustajiksi: Satu 

Männistö ja Annamari Lundqvist 

12. Aikataulu: 2015-2017 

13. Julkaisumuoto: tieteellinen artikkeli 
14. Lisätietoja: Tässä tutkimuksessa selvitetään kahden sydämen erittämän hormonin ja sydätautien 

riskitekijöiden välistä suhdetta. 
 

8.2.1.123 Fragmentoituneen QRS-kompleksin modifioidun kriteeristön ja varhaisen 
repolarisaation ennusteellinen merkitys standardissa elektrokardiogrammissa 
(19.10.2016) 

1. Tutkimussuunnitelman numero: Ei vastauksia. 

2. Tutkimuksen otsikko: Fragmentoituneen QRS-kompleksin modifioidun kriteeristön ja varhaisen 

repolarisaation ennusteellinen merkitys standardissa elektrokardiogrammissa 

3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lepo-EKG-muutosten ennustearvoa muun muassa mortaliteettiin, 
sydänperäisiin äkkikuolemiin sekä hospitalisaatioon. Kyseessä on Arttu Holkerin ja Anette Haukilahden 
väitöskirjatutkimusten osajulkaisut.  
Tarkoituksena on analysoida fragmentoituneen QRS-kompleksin (fQRS) ja varhaisen repolarisaation (early 
repolarisation, ER) ennustearvoja THL:n Mini-Suomi- ja Terveys 2000-aineistoissa. Kyseiset aineistot 
toimivat randomisoituina yleisväestöinä. FQRS-tutkimuksen aineistoina toimivat lisäksi 
sepelvaltimotautipotilaista koostuva ARTEMIS-aineisto sekä rytmihäiriötahdistimen asennuskriteerit 
täyttävistä potilaista koostuva EU-CERT-ICD-aineisto.  
Aikaisemmin hyvänlaatuisena pidetty varhaisen repolarisaation on osoitettu liittyvän kasvaneeseen 
sydänperäisen äkkikuoleman riskiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, löytyykö vastaava yhteys Mini-Suomi- 
ja Terveys 2000 -aineistoissa. Huomiota kiinnitetään erityisesti varhaisen repolarisaation muotoon (pykälä 
(notch) vai R-aallon laskun kaareutuminen (slur)), amplitudiin, sekä J-aallon jälkeisen ST-tason suuntaan 
(horisontaalinen vai nouseva).  
Fragmentoituneen QRS-kompleksin saralla olemme kehittäneet uuden, modifioidun fQRS-kriteeristön, jonka 
avulla tavoitteenamme on tutkia fQRS:n ennustearvoa eri populaatiossa. Käyttämällä sekä aikaisempaa, 
laajalti käytössä olevaa fQRS-kriteeristöä (Das et al. 2006) että modifioituja kriteereitä saadaan näkemys 
siitä, mikä on potentiaalisesti pahanlaatuinen fQRS-löydös. Uskomme, että tarkemman modifioidun fQRS-
kriteeristön avulla on mahdollista erottaa intramyokardiaalisesta johtumisviiveestä johtuvat fQRS:t His-
Purkinje-systeemin johtumisviiveestä aiheutuvista. Hypoteesimme mukaan osa aikaisemmin kehitetyistä 
fQRS-kriteeristön mukaisista fQRS:sta voisi johtua juuri His-Purkinje-systeemin johtumisviiveestä sekä 
muista benigneistä normaalivarianteista. Oletamme, että esiintyessään erityisesti anteriorisissa 
prekordiaalisissa kytkennöissä rSr’-morfologia olisi benigni löydös, samoin kuin lateraalisissa kytkennöissä 
esiintyvä QRS-kompleksin loppuosassa ilmenevä notched S-morfologia. Sen sijaan uskomme RSR-
morfologian sekä solmuisen R-aallon edustavan nimenomaan myokardiumin arpea. Muista ryhmistä 
poiketen luokittelemme myös Q-aallon fragmentaatioita. 
Tutkimuksen paperiset EKG:t analysoidaan osittain käsin, sekä digitoimalla ja analysoimalla ne tietokoneella 
tähän tarkoitukseen kehitetyillä ohjelmilla. Statistiseen analysointiin käytämme pääasiallisesti SPSS-
ohjelmaa ja analysoinnissa Cox-regressioanalyysiä. 

4. Aineisto: Terveys 2000, Mini-Suomi-uusintatutkimukset (1978–80, 2001, 2011)  
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 
6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Sosiodemografiset tekijät ja elinolot, Elintavat 



(ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Lihavuus ja kehon koostumus, Muut laboratorioanalyysit, Sydän- ja 
verisuonitaudit sekä diabetes 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
- ICD-tautiluokitus, erityiskorvattavat lääkkeet (lääkekorvauskoodit), syöpä (Suomen syöpärekisteri), 

sairaalahoidot (HILMO). 

9. Tutkimusasetelma: Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä 

ilmaantuneiden tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla); 
Referenssiaineisto (Asetelma, jossa väestöaineisto toimii viiteaineistona varsinaiselle tutkimusaineistolle) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Arttu Holkeri, HY 
11. Muut tekijä(t): Anette Haukilahti (LK), Heikki Huikuri (prof.), Juhani Junttila (dos.), Juha Perkiömäki 

(dos.), Tuomas Kerola (dos), Tuomas Kenttä (FT) Aapo Aro (LT) sekä Antti Eranti (LL), Harri Rissanen, 
Seppo Koskinen, Pirkko Alha ja Veikko Salomaa. TAR: tutkijat neuvottelevat Veikko Salomaan ja Antti Julan 
kanssa keitä huomioitava kirjoittajalistassa. 

12. Aikataulu: 1/2017-1/2019 
13. Julkaisumuoto: väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: Ei vastauksia. 

 

8.2.1.124 Heme oxygenase 1 (HO1) promotor polymorphism in cerebrovascular 
diseases 
(2.6.2017) 
 
Research project plan 
This an extension of the research projects 8.2.1.056 “Oireelliseen 
kaulavaltimoateroskleroosiin liittyvien geenien ilmentymismuutoksien genomisen taustan 
selvittäminen” (12.2.2008, DNA –ryhmä 20.2.2008) and 15.073 “Genetic 
variants of Hp-CD163-HO1 pathway in cerebrovascular diseases” (22.4.2015). 
 
Background: Heme oxygenase 1 (HO1) enzyme degrades heme derived from 
extravasated hemoglobin and maintais normal vascular function by several means, e.g. by 
acting as an antioxidant and modulating vascular tone.  
 
Results from our earlier studies: We have shown that HO1 is abundantly expressed in 
symptomatic atherosclerotic carotid plaques. HO1 gene promoter contains a highly 
polymorphic GT(n)-repeat which modulates its expression. Weinvestigated whether 
HMOX1 promoter polymorphism associates with symptomatic carotid disease and the risk 
of thromboembolic events in carotid stenosis patients (HeCES1, n=92) and in Health 2000 
Survey participants (964 participants from SVT-D substudy). Our preliminary results show 
that carotid stenosis patients with unstable ulcerative plaques carried significantly more 
often long alleles than patients with smooth plaques. In Health 2000 Survey participants, 
the lack of a short allele at HO1 promoter significantly increased the risk of stroke (OR 
4.31, 95%CI 1.11-16.68) and AMI (OR 4.15, 95%CI 1.42-12.17) in the follow-up from 2001 
to 2011 (Unpublished results). 
 
Aims: The aim of this project is to veryfy our results by genotyping the whole Health 2000 
cohort for HO1 promotor polymorphism and to assess if long alleles at HO1 promotor 
associate with the risk of stroke and AMI. The genotyping data would also be used as 
control for our research projects on the association of HO1 with intracerebral 



and subaracnoidal hemorrhage if genotyping can be done in time for publications (15.073 
“Genetic variants of Hp- CD163-HO1 pathway in cerebrovascular diseases”). 
 
Methods: The microsatellite polymorphism at HO1 promoter will be genotyped by PCR and 
ABI 3730XL and analyzed by GeneMapper software. Statistical analyses will be performed 
in our research group. 
 
Place of research 
- Department of Neurology, Helsinki University Hospital 
- Research Program of Molecular Neurology and Clinical Neurosciences, University of 
Helsinki 
- Institute of Health and Welfare 
 
Research type 
scientific collaboration 
 
Planned publications 
At least one publication, the main results of which were described above 
 
Requested data 
We have received necessary phenotype data on Health 2000 for the project 8.2.1.091 
“Oireelliseen kaulavaltimoateroskleroosiin liittyvien geenien ilmentymismuutoksien 
genomisen taustan selvittäminen – jatkohakemus” (10.1.2011) 
 
Data analysis place, if different than the "Place of research" 
Specific selection criteria of study participants, if applicable 
 
Are biological samples requested? 
yes 
 
Type and amount of biological samples requested 
DNA: minimum 10 ng (10 ng/ul) of DNA on 384-well microtiter plates or 20 ng on 96-well 
plates 
Sample analysis place (if different than the “Place of research”) 
Sample analysis contact person (name and e-mail address) 
Petra Ijäs (petra.ijas@hus.fi) or Nancy Lim (nancy.lim@helsinki.fi) 
 
What study results will be returned to THL Biobank? 
HO1 promoter polymorphism genotypes 
 
Expected date of data return 
Mon Dec 31 00:00:00 GMT 2018 
 
Principal Investigator’s short evaluation of the ethical aspects of the project 
HeCES1 research protocol has been approved by the Ethics committees of the 
Departments of Neurology and Surgery of Helsinki University Central Hospital (approval 
number 960 925) and HeCES2 research protocol was approved in the Medical ethics 
committee of the Helsinki and Uusimaa Hospital District (147/13/03/01/2011). Studies 
are carried out in accordance with the ethical principles of the Helsinki Declaration. 
 



Short summary in plain language (in Finnish, if possible) 
Hemi oksygenaasi 1 (HO1) – entsyymillä on tärkeä merkitys verisuonten terveydelle mm. 
suojaamalla kudoksia verenvuotoon liittyvästä happiradikaalivauriosta ja säätelemällä 
verisuonten jänteyttä. Olemme aiemmin havainneet, että HO1 entsyymiä tuotetaan 
runsaasti aivoverenkiertohäiriön aiheuttaneissa kaulavaltimoahtaumissa. HO1 geenin 
promoottorissa on toistojakso, joka säätelee geenin ilmentymistä. Tässä projektissa 
tutkitaan HO1 promoottorin toistojakson yhteyttä aivoverenkiertohäiriöiden riskiin 
kaulavaltimoahtaumapotilailla sekä Terveys 2000 osallistujilla. 
 
Date when short summary can be published 
Fri Mar 31 00:00:00 GMT 2017 
 
Project related keywords (max 5 keywords) 
cerebrovascular diseases, carotid stenosis, heme oxygenase 1, hemorrhage 
 
Research project start date 
Wed Mar 01 00:00:00 GMT 2017 
 
Research project end date 
Thu Feb 28 00:00:00 GMT 2019 
 
Funding information 
Departmental research granting (EVO) from Department of Neurology (HUH) 
 
THL Biobank’s registered area/s of operation to which the research project 
complies: 
Promoting the population’s health 
No 
Identifying factors involved in disease mechanisms 
Yes 
Disease prevention 
No 
Developing products that promote the welfare and health of the population 
No 
Developing products and treatments for diseases 
Yes 
 
Targeted Resources 
Health 2000 
 
Members of the Application 
Main applicant 
petra.ijas Petra Ijäs Jauhiainen Jauhiainen  
jani.saksi Jani Saksi  
krista.nuotio Krista Nuotio  
 
Päivitys 4.9.2017: Näytteitä pyydetään vain SVTD-alaotoksesta 
 

8.2.1.125 Genetic risk factors for unstable carotid disease and ischemic stroke 
(2.6.2017) 



 

Research project plan 
Background and objectives: Atherosclerotic carotid stenosis causes 15% of ischemic 
strokes. Asymptomatic carotid stenoses are found increasingly by chance but methods are 
lacking to identify those patients at high risk of stroke who would benefit from aggressive 
medical therapy and carotid surgery. The aim of our study is to find novel genetic 
biomarkers for stroke-causing symptomatic carotid disease. 
 
Patients and methods: The project utilizes samples from Helsinki Carotid Endarterectomy 
Studies, which is a clinically well-studied carotid stenosis patient cohort (600 patients). The 
samples have been genotyped by Infinium® Global Screening Array (GSA) at Erasmus 
University. We expect to receive genotyping data during spring 2017. We apply for DNA 
samples from 502 individuals from SVT-D cohort of Health 2000 Survey to be used as 
controls. The samples will be genotyped with the same batch of GSA array as soon as the 
DNA samples will be received. Statistical analyses will 
be performed by Kati Kristiansson from Professor Markus Perola's group. In the analyses 
we will focus on polymorphisms in 60 signature genes, that we have identified in our 
earlier gene expression profiling study. The size of this cohort is not powered for GWAS 
analysis alone, but we collaborate with the International Stroke Genetics 
Consortium, where the genotyping data can be pooled with other cohorts of large artery 
atherosclerotic stroke patients. We are not aware of other carotid stenosis patient cohorts 
with DNA samples but we are searching for a suitable collaborative partner to pool data on 
carotid stenosis patients. 
 
Potential implications: The study provides novel information on genetic risk factors for 
symptomatic carotid disease, which is an important cause of ischemic stroke. We have a 
possibility to combine data on the clinical characteristics of the patient, drug response, 
outcome of the surgery, histological characteristics of plaque and the brain and plaque 
imaging and thereby gain novel data on the pathogenesis of symptomatic atherosclerosis. 
To our knowledge, there are no large-scale genetic studies on symptomatic carotid 
stenosis ongoing and thus our project is unique. If we 
succeed in finding novel risk biomarkers for symptomatic carotid stenosis this would have 
important clinical implications. 
 
Place of research 
-Helsinki University Hospital 
-Research Program of Molecular Neurology and Clinical Neurosciences, University of 
Helsinki 
-National Institute of Health and Welfare 
 
Research type 
scientific collaboration 
 
Planned publications 
The results of association analyses of 60 signature genes will be published. We expect 
that the genotyping data will be used in several studies on the pathogenesis of 
symptomatic carotid stenosis in relation to histological, imaging and clinical data on 
patients. 
 
Requested data 



We have received necessary phenotype data on Health 2000 SVT-D cohort for the 
research project 8.2.1.056 “Oireelliseen kaulavaltimoateroskleroosiin liittyvien geenien 
ilmentymismuutoksien genomisen taustan selvittäminen” 
(12.2.2008, DNA –ryhmä 20.2.2008) 
 
Data analysis place, if different than the "Place of research" 
National Institute of Health and Welfare, group of professor Markus Perola 
 
Specific selection criteria of study participants, if applicable 
502 individuals, age- and gender matched to HeCES cohort, no cerebrovascular disease 
 
Are biological samples requested? 
yes 
 
Type and amount of biological samples requested 
- DNA: 500 ng (10 ul of 50 ng/ul, 5 ul will be used for quality check by agarose gel 
electrophoresis and 4 ul (200 ng) 
for microarray analysis 
- DNA should on on 96-well microtiter plates (Abgene Storage Plate, 96-well, 0.8 mL, 
individually wrapped, 
Thermofischer Ref: AB0765, 
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AB0765#/AB0765) which our group 
can provide 
- please see detailed instructions attached 
 
Sample analysis place (if different than the “Place of research”) 
Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 
 
Sample analysis contact person (name and e-mail address) 
Petra Ijäs (petra.ijas@hus.fi) or Nancy Lim (nancy.lim@helsinki.fi) 
 
What study results will be returned to THL Biobank? 
genotyping data by Illumina GSA array 
 
Expected date of data return 
Wed Feb 28 00:00:00 GMT 2018 
 
Principal Investigator’s short evaluation of the ethical aspects of the project 
HeCES1 research protocol has been approved by the Ethics committees of the 
Departments of Neurology and 
Surgery of Helsinki University Central Hospital (approval number 960 925) and HeCES2 
research protocol was approved in the Medical ethics committee of the Helsinki and 
Uusimaa Hospital District (147/13/03/01/2011). Studies are carried out in accordance with 
the ethical principles of the Helsinki Declaration. 
 
Short summary in plain language (in Finnish, if possible) 
Aivoinfarkteista 15 % aiheutuu kaulavaltimoiden ateroskleroottisista ahtaumista. Nykyisin 
oireettomia kaulavaltimoahtaumia todetaan usein sattumalöydöksenä eikä niiden 
aivoinfarktiriskiä osata ennustaa tarkasti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää 
geneettisiä biomarkkereita/riskitekijöitä, joita voitaisiin hyödyntää taudinkulun 



ennustamisessa. Tutkimuksessa etsitään koko genomin assosiaatioanalyysillä (GWAS) 
oireiselle kaulavaltimoahtaumalle altistavia geenivariantteja aiemmin tunnistamissamme 
merkkigeeneissä sekä muualla genomissa kaulavaltimoahtaumapotilailla. Terveys 2000 
tutkimuksen osallistujat toimivat tutkimuksessa terveinä kontrolleina. 
 
Date when short summary can be published 
Fri Mar 31 00:00:00 GMT 2017 
 
Project related keywords (max 5 keywords) 
cerebrovascular diseases, stroke, carotid stenosis, genetic risk factor, GWAS 
 
Research project start date 
Wed Mar 01 00:00:00 GMT 2017 
 
Research project end date 
Thu Feb 28 00:00:00 GMT 2019 
 
Funding information 
GWAS analyses are funded by Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation and 
Departmental research granting (EVO) from Department of Neurology (HUH) 
 
THL Biobank’s registered area/s of operation to which the research project complies  
Promoting the population’s health 
No 
Identifying factors involved in disease mechanisms 
Yes 
Disease prevention 
No 
Developing products that promote the welfare and health of the population 
No 
Developing products and treatments for diseases 
Yes 
Other 
No 
Other, specify 
 
Targeted Resources 
Applied items 
Catalog item 
Health 2000 
Catalog item 
 
Members of the Application 
Main applicant 
petra.ijas Petra Ijäs  
Application members 
markus.perola Perola Perola kati.kristiansson Kati Kristiansson  
mikko.mayranpaa Mikko Mäyränpää  
lauri.soinne Lauri Soinne krista.nuotio Krista Nuotio  
suvi.koskinen Suvi Koskinen  



hanna-maija.heikkila Hanna-Maija Heikkilä hannamaija. 
Application members 
 
Täydennys 2.6.2017: Koko SVTD-alaotoksen GWAS-tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
lisäkontrollina imputaation kautta.  
 

8.2.1.126 Creative destruction and biomarker health 
(27.9.2017) 
 
Proposed topic: 
Creative destruction and biomarker health 
 
Aims/objectives 
Creative destruction is profoundly beneficial for the economy because it accelerates 
productivity growth  However, for the individual employee greater firm dynamics and 
increased product market competition may also be negative as it may increase stress and 
uncertainty that will eventually show up in worse health. 
 
In this research we specifically focus on the effect of increased firm dynamics on blood 
pressure and other key biomarkers. (High) blood pressure is one of the most well-known 
health markers and is associated with a range of health problems such as heart disease. 
The other biomarkers used are insulin and C-reactive protein. Insulin is a useful marker for 
our purposes, because it is partly determined by diet. C-reactive protein is a general 
marker for inflammation and infection in the body. Both insulin and C-reactive protein are 
potentially affected by stress, because exposure to stress e.g. induces changes in diet and 
health behaviours. 
In order to examine if increased product market competition in the firm where an individual 
works has an effect on biometric health we use the panel of Health in Finland 2000 and 
Health in Finland 2011.  
 
We will perform the research in two stages. In the first stage we will use the 10-year follow-
up data from the Health in Finland 2000/2011 and the individual labour market data in 
those to investigate to which extent the change in biometric health between the two waves 
of data can be explained by an individual´s experiences of labour market turbulence 
(unemployment spells, job changes etc.) during those 10 years. In order to correct for 
individual heterogeneity, we will use the retrospective data on individuals’ labour market 
history in the Health 2000 dataset as control variables. This because it is possible that 
individuals prone to poor health may already have a history of labour market turbulence. 
 
In a second stage of research, we will link the health data to workplace-specific data on 
creative destruction (workplace-level data on worker flows) from Statistics Finland. 
Empirically, we will also in this second stage of research use data on creative destruction 
from before 2000, in order to mitigate issues of individual heterogeneity.  
This research is related to different strands of research in health economics and social 
medicine. First, there is a vast literature on health effects of downsizing and factory 
shutdowns.The proposed research, however, is not directly focused on the issue of 
downsizing, as creative destruction may be strong or not strong with a given growth rate of 
the workplace workforce. Second, there is a new literature on biomarker equations in 
economics. Third, there is also research on the effect of creative destruction on subjective 



well-being. 
 
Data 
Health 2000 -study (further information) 
Health 2011 -study (further information) 
 
Will the data be outlined in any other way? 
No 
 
Which topics are needed for the requested data? 
Socio-demographic factors and living conditions 
Perceived health and quality of living 
Mental health and psychological well-being 
Functional and work capacity 
Lifestyle (nutrition, physical exercise, alcohol and substance abuse, sleep) 
Obesity and body composition 
Cardiovascular diseases and diabetes 
 
The need for biological specimen? 
No 
 
The need for register data? 
Yes, which registers and what kind of information? 
 
Avoimet vastaukset: Yes, which registers and what kind of information? 
municipality where individual resides 
 
Design 
Repeated measurement study (A follow-up study in which the outcome variables have 
been measured at least two times for most examinees: possible only for the Mini-Finland 
Health Survey participants who were re-examined in 2000, the Health 2000 -study and the 
Health 2011 -study) 
 
Contact information of the person in charge of the study proposal: 
Name E-mail address Phone number Enterprise/organization 
Edvard Johansson   Hanken Svenska handelshögskolan 
 
The names of other researchers involved: 
Professor Petri Böckerman, University of Turku and Labour Institute of Economic 
Research 
 
Timetable 
Proposed start date: Proposed end date: 
1.11.2017   1.12.2019 
 
Type of publication: 
Other scientific article 
 
Further information: 
In a second stage of research, we will link the health data to workplace-specific data on 



creative destruction (workplace-level data on worker flows) from Statistics Finland. 
 
Tutkijan antama tarkennus 12.9.2017 
 
As indicated in the proposal, In the first part of the study however, we plan to use 
only the labour market turbulence indications (unemployment spells, job changes, 
early retirement etc.) that is available in The Health 2000/2011 datasets. 
 
Creative destruction (Fi: luova tuho) which is at the same time a measure of product 
market competition will be measured in a similar way to what was done in Böckerman et 
al (2011) using linking to the The Finnish Longitudinal Employer-Employee Database 
(FLEED). 
 
 
From Böckerman et al (2011): 
 
FLEED contains both unique firm and establishment identifiers. Thus, it is possible to 
calculate the establishment-level measures of job and worker flows. To capture labor 
market turbulence, we use the standard measures of gross job and worker flows (Davis 
and Haltiwanger, 1999). They are based on information on the employees in the 
establishments at the end of each year. The job flow measures that we use are job 
creation and destruction rates. At the establishment level, job creation is defined as the 
value of positive employment change. If employment falls or remains constant, job creation 
is zero. Similarly, job destruction is the absolute value of negative employment change. 
This is zero if establishment employment grows or remains constant. These values are 
converted to rates JCR and JDR, respectively, by dividing them by the average of the 
current and the previous year's employment. At the industry level, the job creation rate is a 
weighted average of the establishment-level job creation rates, and the job destruction rate 
a weighted average of the establishment-level job destruction rates. Whereas an 
establishment cannot grow and decline at the same time, at the industry level some 
establishments can create jobs at the same time as others are destroying jobs. If this kind 
of job reallocation (total reallocation is defined as the sum of job creation and destruction) 
exceeds what is needed to obtain a given rate of net employment change in the industry 
(NETR), there is excessive job reallocation. Specifically, the excess job reallocation rate 
(EJR) is defined as EJR = JCR + JDR−|NETR|. It constitutes a useful indicator of 
restructuring at the industry level, because it captures the amount of simultaneous job 
creation and destruction. At the establishment level, EJR is always zero, since there is no 
simultaneous job creation and destruction, by definition. 
 
The worker flow measures are worker hiring and separation rates, HR and SR, 
respectively. The hiring rate (separation rate) is the number of hired (separated) 
employees divided by the average employment.5 The churning flow rate, CFR, is defined 
as the difference of the worker turnover rate (the sum of worker hiring and separation 
rates) and the job turnover rate (the sum of job creation and destruction rates), i.e. CFR = 
HR + SR−(JCR + JDR). If there is job turnover, i.e. job creation and/or job destruction, 
there are also flows of workers into and/or out of the establishments. If the worker turnover 
exceeds the amount that is needed for job turnover, the difference, i.e. churning, is defined 
as excessive. It can, for example, be quits of workers and rehiring of new workers for the 
same positions. The industry-level churning is a weighted average of establishment 
churning rates. Thus, churning is a natural indicator of the intensity of restructuring at both 



the establishment level and the industry level. 
Therefore, in addition to the establishment-level measures of job and worker flows, we use 
the flow measures that are calculated separately for 41 2-digit industries. This allows us to 
identify different levels of labor market turbulence that could potentially have different 
effects on employees' well-being. Hence, to explore the existence of compensating wage 
differentials, we use the churning and excess job reallocation rates as the explanatory 
variables to capture the labor market uncertainty that the employees face. 
The annual flow rates are calculated for the non-farm business sector by using information 
on the employees' employers during the last week of each year. The public sector (~ 30% 
of the observations) is excluded, because the employer codes are not as well-defined as in 
the business sector and therefore the job and worker flows would not be comparable. The 
job and worker flow rates in the Finnish private sector have approximately the same order 
of magnitude as in other industrialized countries including the U.S. (see Davis and 
Haltiwanger, 1999; Ilmakunnas and Maliranta, 2003).6 
 
 

8.2.1.127 Fyysisen aktiivisuuden ja istumisen yhteys diabeetikoiden 
sokeriaineenvaihduntaan 
(7.2.2018) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti tyypin 2 
diabeetikoiden sokeritasapainoon (Eriksson 2014), kun taas runsaalla istumisella on 
esitetty olevan epäsuotuisia vaikutuksia mm. metaboliaan ja CVD-riskitekijöihin (Cooper 
ym. 2012; Falconer ym. 2015). On esitetty, että tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa tulisikin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota istumisajan vähentämiseen tai sen pilkkomiseen eikä 
pelkästään fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen (Armstrong & Sigal 2015). 
 
Tämän pro gradu –työn tarkoituksena tutkia, onko fyysinen aktiivisuus ja istuminen 
yhteydessä diabeetikoiden sokeriaineenvaihduntaan. Sokeriaineenvaihdunnan muuttujina 
tarkastellaan paastoglukoosi- ja HbA1c-arvoja. Fyysisen aktiivisuuden mittarina käytetään 
lähinnä vapaa-ajan liikuntaa ja istumisen määrään arvioinnissa käytetään kysymyssarjaa, 
joka kartoittaa istumisen määrää vuorokaudessa. Tieto diabeteksestä perustuu 
tutkittavalta haastattelussa saatuihin tietoihin.  
 
Tutkimuskysymykset: 
1. Poikkeavatko diabeetikoiden vapaa-ajan liikunta- ja istumistottumukset 
väestökeskiarvoista? 
2. Onko vapaa-ajan liikunnalla yhteys diabeetikoiden paastoglukoosi- ja HbA1c-arvoon? 
2. Onko istumisen määrällä yhteys iabeetikoiden paastoglukoosi- ja HbA1c-arvoon? 
3. Miten vapaa-ajan liikunta ja istumisen määrä yhdessä korreloivat diabeetikon 
sokeriaineenvaihduntaan? 
 
 
Lähteet: 
Armstrong, M. J. & Sigal, R. J. 2015. Exercise as Medicine: Key Concepts in Discussing 
Physical Activity with Patients who have Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes 
39, 129-133. doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1016/j.jcjd.2015.09.081 
Cooper, A. R., Seribe, S., Montgomery, A. A., Peters, T.J., Sharp, D., Jackson, N., 



Fitzsimons, K., Dayan, C. & Andrews, R. 2012. Sedentary time, breaks in sedentary time 
and metabolic variables in people with newly diagnosed type 2 diabetes. Diabetologia. 
Volume 55, Issue 3, pp 589–599. doi 10.1007/s00125-011-2408-x. 
Eriksson, J. 2014. Diabetes. Teoksessa Vuori, I., Taimela S. & Kujala U. (toim.) 
Liikuntalääketiede. 3.-7. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 440, 444-447. 
Falconer, C., Page, A., Andrews, R. & Cooper, A. 2015. The Potential Impact of Displacing 
Sedentary Time in Adults with Type 2 Diabetes. Medine and Science in Sports and 
Exercise 2015 Oct; 47(10): 2070–2075. 
 
Aineisto 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Muut laboratorioanalyysit 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
ei 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Hanna Lyytikäinen  THL & JY 
 
Muut tekijä(t) 
Annamari Lundqvist, Heini Wennman (pro gradun ohjaajat)   
(artikkelissa myös muita asiantuntijoita) 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
syksy 2017  elokuu 2018 
 
Julkaisumuoto: 
opinnäytetyön raportti (esim. pro gradu) 
 
Lisätietoja: 
pro gradu:n aihe hyväksytty Jyväskylän yliopistossa 
 



8.2.2 Sairastavuus 

8.2.2.001 Sepelvaltimotaudin vallitsevuus suomalaisilla 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Luodaan mahdollisimman kattava kuva eri kriteerein määritellyn 
sepelvaltimotaudin esiintyvyydestä suomalaisilla. Kuvauksessa painotetaan taudin 
esiintyvyyden ajallista ja ikäryhmittäistä muutosta. 
Aineisto: Koko T2000 30+ -vuotiaiden aineisto, tarvittaessa täydentäen nuorten aineistolla 
Tekijät: Antti Reunanen, Anna Kattainen, Risto Kaaja, Veikko Salomaa. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillisiä artikkeleita 
Kieli: Suomi ja englanti 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu: 
Kattainen A, Salomaa V, Härkänen T, Jula A, Kaaja R, Kesäniemi YA, Kähönen M, 
Moilanen L, Nieminen MS, Aromaa A, Reunanen A. Coronary heart disease – From a 
disease of middle-aged men in the late 1970s to a disease of elderly women in the 2000s. 
Eur Heart J 2006 Feb;(3):296-301. Epub 2005 Nov 11. 

8.2.2.002 EKG-löydökset suomalaisilla 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kuvata perinteisen Minnesota-koodituksen mukaiset lepo-EKG-
löydökset koko aineistossa mahdollisesti täydentäen tietokonealgoritmiin pohjautuvilla 
diagnooseilla. Kuvauksessa painotetaan erityisesti löydösten muutoksia Mini-Suomi-
tutkimukseen verrattuna. 
Aineisto: Kaikki perustutkimukseen osallistuneet, joista rekisteröitiin EKG 
Tekijät: Antti Reunanen, Hannu Karanko, Antti Jula ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
  

8.2.2.003 Sepelvaltimoihin kohdistuneiden toimenpiteiden vallitsevuus suomalaisilla 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kuvata ohitusleikkausten ja pallolaajennustoimenpiteiden yleisyys 
sepelvaltimotautia sairastavilla. 
Aineisto: Koko T2000 30+ -vuotiaiden aineisto. 
Tekijät: Anna Kattainen, Antti Reunanen, Veikko Salomaa. 
Aikataulu: 2002 
Julkaisumuoto: Erilliset artikkelit 
Kieli: Suomi ja englanti 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu: 
Kattainen A, Reunanen A, Salomaa V. Differences in Secondary Prevention of Coronary 
Heart Disease by Sex and Age at Population Level. Second International Conference on 
Women, Heart Disease, and Stroke; February 16-19, 2005. 



8.2.2.004 Sydämen vajaatoiminnan vallitsevuus suomalaisilla 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kuvata sydämen vajaatoiminnan ja sen syiden esiintyvyys 
suomalaisilla. Kuvauksessa painotetaan erityisesti ajallista ja ikäryhmittäistä muutosta. 
Aineisto: Koko T2000 –tutkimuksen 30+ -vuotiaiden aineisto. 
Tekijät: Antti Reunanen, Anna Kattainen, Markku S Nieminen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 

8.2.2.005 Vasemman kammion funktion noninvasiivisen mittauksen viitearvot 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  Selvittää impedanssikardiografian avulla sydämen vasemman 
kammion funktion viitearvot normaaliaineistossa. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen Tampereella osallistuneet, joille tehty 
hemodynamiikkamittaukset. 
Tekijät: Mika Kähönen ym. 
Aikataulu: 2003– 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella 
Julkaistu: 
Koivistoinen T, Kööbi T, Jula A, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, Majahalme S, Kukkonen-
Harjula K, Lehtimäki T, Reunanen A, Viikari J, Turjanmaa V, Nieminen T, Kähönen M. 
Pulse wave velocity reference values in healthy adults aged 26-75 years. Clin Physiol 
Funct Imaging. 2007 May;27(3):191-6. 

8.2.2.006 Ateroskleroosin vallitsevuus koko valtimopuustossa 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää ultraäänitutkimuksella ateroskleroottisten muutosten 
samanaikainen esiintyminen koko valtimopuustossa. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen Oulussa osallistuneet. 
Tekijät: Markku Päivänsalo ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella 

8.2.2.007 Sepelvaltimotautia sairastavien subjektiiviset hoitokokemukset 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Kvalitatiivinen potilaiden haastattelu Helsingin ja Tampereen 
täydentävässä tutkimuksessa. Tutkimus liittyy laajempaan sepelvaltimotaudin 
hoitotutkimukseen, jossa selvitetään erityisesti sosioekonomisten erojen olemassaoloa. 
Aineisto: SVT+D täydentävään tutkimukseen Helsingissä ja Tampereella osallistuneista 
valittu sepelvaltimotautia sairastavien otos 
Tekijät: Kristiina Manderbacka ym. 



Aikataulu: 2003 
Julkaisumuoto: Erillinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus 
Julkaistu: 
Manderbacka K. Exploring gender and socioeconomic differences in treatment of coronary 
heart disease. Eur J Public Health. 2005 Dec;15(16):634-9. Epub 2005 Jul 28. 

8.2.2.008 Repolarisaatiomuutokset suomalaisten EKG:ssa 
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Terveystarkastuksessa digitaalisessa muodossa tallennettujen 
EKG-otosten tiedostoa hyväksikäyttäen analysoidaan eri repolarisaatiomuutosten, 
erityisesti T-aallon morfologian muutoksia ja korreloidaan niitä poikkileikkaustilanteessa 
sairaustietoihin ja etenevässä tutkimusasetelmassa ennusteeseen. 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen osallistuneet, joista rekisteröity EKG 
Tekijät: Kimmo Porthan, Lauri Toivonen, Markku S Nieminen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolinen rahoitus 
Julkaistu: Porthan K, Viitasalo M, Jula A, Reunanen A, Rapola J, ym. Predictive  value of 
electrocardiographic QT interval and T-wave morphology  parameters for all-cause and 
cardiovascular mortality in a general  population sample. Heart Rhythm 2009;6:1202−8. 
 
Porthan K, Marjamaa A, Viitasalo M, Väänänen H, Jula A, ym. Relationship of common 
candidate gene variants to electrocardiographic T-wave peak to T-wave end interval and 
T-wave morphology parameters. Heart Rhythm 2010; 7:898–903. 
 

8.2.2.009 Repolarisaation viitearvot EKG-nauhoituksesta 
(13.2.2003, päivitetty 19.3.2009) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Täydentävien tutkimusten Helsingin aineistossa nauhoitettiin 
vuorokauden EKG Holter-laitteella tavoitteena saada nauhoituksista muiden EKG-
löydösten ohella erityisesti repolarisaatiovaiheen dynaamisten parametrien viitearvot 
valikoimattomasta aikuisväestöstä. 
Aineisto: Otos SVT+D täydentävään tutkimukseen Helsingissä osallistuneista 
Tekijät: Matti Viitasalo, Lasse Oikarinen, Marjut Varpula, Harri Hietanen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolinen rahoitus 

8.2.2.010 Verenkiertoelinsairauksia sairastavien työ- ja toimintakyky ja niiden 
ajallinen muutos  
(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Perustutkimuksen tietojen avulla luoda näkemys eri 
verenkiertoelinsairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä ja toimintakyvyn muutoksista 



Mini-Suomi-tutkimukseen nähden. Tutkimuksessa painotetaan paitsi työikäisten, erityisesti 
eläkeikäisten toimintakyvyn muutoksia. 
Aineisto: Kaikki T2000 perustutkimukseen osallistuneet 30+ -vuotiaat 
Tekijät: Anna Kattainen, Helena Hämäläinen, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Suurelta osin virkatyönä 
Julkaistu:  
Kattainen A, Reunanen A, Koskinen S, MArtelin T, Knekt P, Sainio P, Härkänen T, 
Aromaa A. Secular changes in disability among middle-aged and elderly Finns with and 
wirhout coronary heart disease from 1978-1980 to 2000-2001. Ann Epidemiol 
2004;14:479-485. 

8.2.2.010.1 Secular changes in disability in middle-aged and elderly Finns with and 
without coronary heart disease from 1980 to 2000 

(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tarkastella sepelvaltimotautia sairastavien miesten ja naisten 
toimintakyvyssä 20 vuoden aikana tapahtunutta muutosta sekä verrata sitä 
sepelvaltimotaudittomien toimintakyvyssä tapahtuneeseen muutokseen. Lisäksi 
tarkoituksena on arvioida, miltä osin väestön kokonaistoimintakyvyssä tapahtuneet 
muutokset aiheutuvat sepelvaltimotaudin prevalenssissa tapahtuneista muutoksista sekä 
tautia sairastavien toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista.  
Aineisto: T2000 perustutkimukseen osallistuneet 45-99 -vuotiaat. 
Tekijät: Anna Kattainen, Antti Reunanen, Seppo Koskinen, Tuija Martelin, Paul Knekt, 
Päivi Sainio, Tommi Härkänen, Arpo Aromaa 
Aikataulu: 2002-2003 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella. 
Julkaistu:  
Kattainen A, Reunanen A, Koskinen S, Martelin T, Knekt P, Aromaa A. Secular changes in 
prevalence of cardiovascular diseases in elderly Finns. Scand J Public Health. 
2002;30(4):274–80 

8.2.2.011 Diabeteksen ja heikentyneen insuliiniherkkyyden esiintyvyyden muutokset 
suomalaisessa väestössä 
(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia onko diabeteksen, heikentyneen sokerinsiedon ja 
heikentyneen insuliiniherkkyyden esiintyvyys muuttunut aikavälillä 1980-2000 ja arvioida 
mahdollisten muutosten syitä. 
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99 v) ja Mini-Suomi-tutkimuksen otos (30-99v)  
Tekijät: SVT+D -ryhmä  
Aikataulu: 2004–2005 (poikkileikkausasetelma) 
Julkaisumuoto: Artikkeli 
Kieli: Englanti/Suomi  
Voimavarat: Virkatyönä ja osin ulkopuolisella rahoituksella. 



8.2.2.012 Tulehduksen osoittimet ja ateroskleroosi  
(9.6.2004) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkia elimistön tulehdusprosessia kuvaavien osoittimien 
(interleukiini 1, interleukiini 6, tumor necrosis factor (TNF) ja herkkä CRP) yhteyttä 
objektiivisesti kaulavaltimoista mitatun ateroskleroosin asteeseen ja selvittää tekijöiden 
merkitystä ateroskleroosin kehitykseen ja komplikaatioiden ilmaantumiseen. 
Aineisto: SVT täydentävään tutkimukseen osallistuneet, joille on tehty kaulavaltimon 
ultraäänitutkimus, n 1500 tutkittua 
Tekijät: Antti Reunanen, Veikko Salomaa, Jouko Sundvall, muu SVT ryhmä 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Osoittimien analysointiin käytetään KTL:n T2000 –tutkimukseen osoitettuja 
varoja. Tutkimusten raportointi ensisijaisesti virkatyönä  

8.2.2.013 Alaraajaverenkierron häiriöt ja tasapainovaikeudet 
(03.11.2004) 
 
Tavoite: Selvittää eriasteisten alaraajavaltimoverenkierron häiriöiden mahdollista yhteyttä 
tasapainon hallintaan ja kaatumistapaturmiin. Tutkimus muodostaa osan 
väitöskirjakokonaisuudesta, jonka tavoite paitsi edellä mainitun yhteyden tarkempi 
selvittely kahdessa väestöaineistossa (Terveys 2000 ja Ikivihreät) myös kehittää 
mahdollisia menetelmiä tasapainonhallinnan parantamiseen. 
Aineisto: T2000 terveystutkimukseen osallistuneet yli 50 –vuotiaat. 
Tekijät: Velipekka Suominen (KSKS), Pertti Era (JY), Taina Rantanen (JY), Antti 
Reunanen (KTL), Päivi Sainio (KTL) 
Aikataulu: 2004-2005 
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: KTL:n ulkopuolinen, lähinnä EVO –perusteinen rahoitus 
Yhteistyötahot: SVT-D suunnitteluryhmän ohella hanke sivuaa läheisesti 
toimintakykyryhmän aihealuetta ja kaukaisemmin jossain määrin tapaturma-alttiuden 
osalta TULES -suunnitteluryhmää  
Julkaistu:  
Suominen VP, Salenius J, Sainio P, Reunanen A, Rantanen T. Postural balance among 
people with peripheral arterial disease and diabetes: population based study. Aging Clin 
Exp Res 2008 Dec; 20(6):540-6 
 
Suominen VP, Salenius J, Sainio P, Reunanen A, Rantanen T. Peripheral arterial disease, 
diabetes and postural balance among elderly Finns: a population based study. Aging Clin 
Exp Res 2009;20(6):540–546 

8.2.2.014 Verenkiertoelinten sairauksien esiintyvyys sekä hoidon ja 
sekundaariprevention toteutuminen sosioekonomisen aseman mukaan 
(16.12.2004) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella verenkiertoelinten 
sairauksien (aluksi erityisesti sepelvaltimotaudin) esiintyvyyden sosioekonomisia eroja 
sekä niissä tapahtuneita muutoksia viimeisten 20 vuoden aikana Suomessa Mini-Suomi-
tutkimuksen (1978-1980) ja Terveys 2000-tutkimuksen valossa (2000-2001). Lisäksi 



Terveys 2000 –aineiston avulla on tarkoitus selvittää, onko sepelvaltimotaudin ja muiden 
yleisten SVT+D-alueen tautien hoidossa ja sekundaaripreventiossa eroja 
sosioekonomisen aseman mukaan. Sepelvaltimotaudin hoitoa tarkastellaan sekä 
invasiivisen että lääkehoidon osalta ja lisäksi tarkastellaan hoitosuositusten mukaisten 
riskitekijätasojen saavuttamista.  
Aineisto: T2000 varsinainen otos (30-99 v) sekä Mini-Suomi-tutkimuksen 
terveystarkastukseen osallistuneet (n=7217) 
Tekijät: Anna Kattainen, Antti Reunanen, Veikko Salomaa, Seppo Koskinen, Tuija 
Martelin 
Aikataulu: 2005 - 
Julkaisumuoto: artikkeleja yksi tai useampia 
Kieli: englanti, mahdollisesti myös suomi   
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 
Julkaistu:  
Kattainen A, Salomaa V, Härkänen T, Jula A, Kaaja R, Kesäniemi YA, Kähönen M, 
Moilanen L, Nieminen MS, Aromaa A, Reunanen A. Coronary heart disease: from a 
disease of middle-aged men in the late 1970s to a disease of elderly women in the 2000s. 
Eur Heart J. 2006 Feb; 27(3):296–301 

8.2.2.015 Sydän- ja verisuonitautien esiintyvyys ja riskitekijät IgA-nefropatiaa 
sairastavilla 
(01.06.2005) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: IgA-nefropatia (IgAN) on idiopaattinen munuaiskerästulehdus. 
Taustalla lienee elimistön poikkeava immuunivaste, mikrobikontaktille limakalvolla. 
IgAN:lle onkin diagnostista diffuusien IgA-sakkautumien havaitseminen munuaiskerästen 
välikudoksessa. Munuaistaudin progression riskitekijöitä ovat mm. verenpainetauti, 
voimakasasteinen proteinuria, alkuvaiheen munuaisten vajaatoiminta, 
hypertriglyseridemia, hyperurikemia sekä merkittävät histopatologiset vauriot 
munuaiskudoksessa.   Kuten yleisellä väestöllä, myös munuaistautisilla merkittävin 
kuolinsyy on sydän- ja verisuonitaudit, ei niinkään etenevä munuaissairaus. Käytännön 
lääkärintyössä olemme havainneet, että IgAN-potilailla vaikuttaisi olevan korkea riski 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tämän seikan tarkemmaksi selvittämiseksi olemme 
tutkimassa vaskulaaritautien (sepelvaltimotauti ja aivosuonisairaus) esiintyvyyttä IgAN-
potilailla. Pyrimme vertaamaan potilasryhmäämme yleiseen väestöön. Lisäksi 
tavoitteenamme on selvittää tekijöitä, jotka ennustavat sydän- ja verisuonitautien 
ilmaantuvista tässä spesifissä potilasryhmässä. 
Aineisto:Tutkimusaineistona meillä on kohortti, mikä koostuu kaikista 1980-1990 
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa todetuista IgAN-potilaista. Kaikenkaikkiaan 
potilaita on 223. Keski-ikä seurannan lopussa oli 50,9 (SD 16,1). Seurannan lopussa yli 30 
vuotiaita oli 203 ja iältään 65-v tai yli 57 potilasta. Miehiä potilaista on 141 (63%). Data on 
kerätty retrospektiivisesti potilasasiakirjoista sekä vuosina 1996-1997 suoritetuilta 
kontrollikäynneiltä. Kontrollikäynnille saimme kaikkiaan 167 potilasta. 
Vaskulaaritautisairastavuudesta on tiedot kerätty kontrollikäynneillä sekä muilta potilailta 
saatavilla olevista asiakirjoista. Diagnoosiin johtaneet munuaiskoepalat on 
uudelleenarvioitu ja havaitut muutokset luokiteltu tietyn edeltä sovitun 
luokittelujärjestelmän perusteella. Jatkossa on tarkoitus hankkia vertailuryhmä yleisestä 
väestöstä tilastollisen vertailun suorittamiseksi. Vertailuryhmän olisi mielekästä olla 
samalta asuinalueelta/ miljoonapiiristä. Jokaiselle potilaallemme on tarkoitus hankkia 



sukupuolen ja iän suhteen vakioitu verrokki (1-2). Vertailuryhmän hankkimiseen on 
suunniteltu käytettävän hyödyksi Terveys 2000- tutkimuksen materiaalia (Aikuiset >30v).  
Tekijät: LL Juhani Myllymäki, LT Jaana Syrjänen, Dos Heikki Helin, Emeritusprof. Amos 
Pasternack, Prof. Jukka Mustonen 
Aikataulu: Yllämainittu tutkimus tulee saattaa julkaistavaan ilmiasuun viimeistään 9/2005. 
Täten toivomme mahdollisimman pikaista käsittelyä asiallemme. 
Julkaiseminen: Tämän suunnitelman mukaan tehtävästä tutkimuksesta on tavoitteena 
työstää yksi osajulkaisu LL Juhani Myllymäen väitöskirjaan. Tämä julkaisu on tarkoitus 
saada nefrologian alan arvostettuun tieteelliseen julkaisusarjaan. Väitöskirjaohjaajana 
toimii Prof. Jukka Mustonen Tampereen yliopistosta. 
Kieli: Tutkimus julkaistaan englannin kielellä 
Voimavarat: Tutkimus tehdään lähinnä normaalin päivätyön ohella yllämainittujen 
tutkijoiden toimesta 
Julkaistu:  
Myllymäki J, Syrjänen J, Helin H, Pasternack A, Kattainen A, Mustonen. Vascular diseases 
and their risk factors in IgA nephropathy. Nephrol Dial Transplant. 2006 Jul; 21(7):1876–82 

8.2.2.016 Suomalaisten kalastajien kuolleisuus: retrospektiivinen kohorttitutkimus 
(29.8.2006) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  
Kuvata standardoitujen kuolleisuuslukujen (SMR) avulla kalastajien ja heidän vaimojensa 
kuolleisuutta verrattuna Suomen perusväestön kuolleisuuteen. Samalla kuvataan sekä 
kalastajapopulaation että Suomen perusväestön elintapoja ja pohditaan niiden vaikutuksia 
kuolleisuusanalyysin tuloksiin.   
Aineistot:  

 Rekisteritutkimusaineisto: Kalastajat on tunnistettu STM:n Ammattikalastajarekisteristä 
(n=6 410) ja kalastajien vaimot Väestörekisteristä (n=4 232). Näin muodostuneelle 
kohortille on laskettu SMR:t luottamusväleineen Tilastokeskuksen 54-luokkaisesta 
kuolemansyytilastosta.  

 Kuvaileva aineisto:  

 Ympäristöterveyden osaston Ravinto, ympäristö ja terveys (RYT) -tutkimuksen 
syventävään osaan Helsingissä ja Turussa osallistuneet miespuoliset kalastajat 
(n=114) ja kalastajien vaimot (n=114)  

 Terveys 2000 (T2000) -tutkimuksen Verenkiertoelinten ja diabeteksen (SVT+D) 
täydentäviin tutkimuksiin Helsingissä ja Turussa osallistuneet     (n=1 526)  

Tutkimusasetelma:  
Kuolleisuutta tutkitaan suuressa rekisteriaineistossa, johon on poimittu suomalaisia 
ammattikalastajia ja heidän vaimojaan. Samalla kahdessa pienemmässä aineistossa 
kuvataan kalastajien ja heidän vaimojensa (RYT) sekä Suomen perusväestön (T2000 
SVT+D) elintapoja. T2000-tutkimuksen aineistosta saadut elintapoja koskevat tulokset 
muodostavat vain pienen osan tutkimuskokonaisuudesta. T2000 -tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden kuolleisuustietoja ei käytetä tässä tutkimuksessa.     
Tekijät: Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osasto (YTOS, koordinaattori): Anu 
Turunen, Pia Verkasalo, Hannu Kiviranta ja Terttu Vartiainen; Suomen Syöpärekisteri: 
Eero Pukkala; Kansanterveyslaitoksen Terveyden ja toimintakyvyn osaston (TTO) 
Väestötutkimuslaboratorio: Antti Jula; Kansanterveyslaitoksen Terveyden edistämisen ja 
kroonisten tautien ehkäisyn osasto (ETEO): Satu Männistö.  
Aikataulu: Tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi vuonna 2006  
Julkaisumuoto/-muodot: Tieteellinen artikkeli (väitöskirjan osajulkaisu)  



Kieli: Englanti  
Voimavarat: Virkatyönä sekä osin ulkopuolisella rahoituksella  
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan Tekijät -kohdassa mainittujen tahojen, Terveys 2000 
SVT+D -ryhmän (Antti Jula) sekä tarpeen mukaan muiden Terveys 2000 -työryhmien 
yhteistyönä.  
Julkaistu:  
Turunen AW, Verkasalo PK, Kiviranta H, Pukkala E, Jula A, Männistö S, Räsänen R, 
Marniemi J, Vartiainen T. Mortality in a cohort with high fish consumption. Int J Epidemiol. 
2008 Oct; 37(5):1008–17 

8.2.2.017 Ikä- ja sukupuolierot ST-tasossa ja R-aallossa 
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Tutkia sukupuoli- ja ikäryhmäkohtaiset erot aikuisilla 
(ikäkohortit 10v. välein (mediaani): a) ST-tasossa (J-piste), b) R-aallon korkeudessa 
kytkennöissä V1, V2 ja V3 sekä c) ”varhaisen repolarisaation” (high take-off) löydöksen 
esiintyminen eri kohorteissa. Tutkitaan erikseen seuraavissa ryhmissä: a) koko populaatio, 
b) ei tiedossa olevaa sydän- ja verenkiertoelinsairautta ja/tai diabetesta, c) 
sepelvaltimotauti mahdollinen tai varma ja c) ei tiedossa olevaa sepelvaltimotautia 
Hypoteesit: a) Naisilla matalampi ST-taso kuin miehillä V2 ja V3 kytkennöissä, b) ”terveillä” 
naisilla <2 mm R-aalto kytkennöissä V1, V2 ja V3 useammin kuin miehillä, c) high take off 
ilmiö yleisempi alle 60v. miehillä kuin muilla.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Analyyseissä käytetään tietokonemittauksia, mutta verrataan 
manuaalisiin mittauksiin tietyn suuruisella satunnaisesti valitulla joukolla. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen, Anna Kattainen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 

8.2.2.018 Intraventrikulaariset johtumishäiriöt  
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet:Tutkia intraventrikulaaristen johtumishäiriöiden (LBBB, 
RBBB, LAFB, LPFB, QRS:n kesto >120ms) ja niiden yhdistelmien (RBBB+LAFB, 
RBBB+LPFB) esiintyminen ja niiden kyky ennustaa kliinisiä päätetapahtumia seuranta-
aikana. Tutkitaan erikseen a) koko populaatiossa, b) ei tiedossa olevaa sydän- ja 
verenkiertoelinsairautta ja/tai diabetesta, c) sepelvaltimotauti ja c) ei tiedossa olevaa 
sepelvaltimotautia.  
Hypoteesi: LBBB:n huonontaa ennustetta kaikissa populaatioissa, RBBB 
sepelvaltimotaudissa, RBBB+LAFB ennusteeltaan huonompi kuin RBBB, QRS >120 ms 
(ei täytä haara- eikä haarakekatkosten kriteerejä) ennuste erityisen huono 
sepelvaltimotaudissa.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Käytetään tietokonemittauksia, mikäli ohjelma 
havaitsee mainitut poikkeavuudet, muuten manuaalisesti, jolloin keskityttävä vain 
tapauksiin, jossa QRS:n kesto >120ms (muuten kohtuuton työmäärä). 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen ym. 



Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 
 

 

8.2.2.018_1 Intraventrikulaariset johtumishäiriöt 

(2.6.2017) 

 

Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 

Terveys2000-aineistossa osoitimme, että kammiosisäisten johtumishäiriöiden 

esiintyvyydessä on eroja sukupuolen ja iän mukaan. Toisessa T2000-työssä osoitimme, 

että eri johtumishäiriöillä ennusteellinen merkitys on erilainen. Johtumishäiriöiden ajallisen 

muuttumisen merkitys – uusi haara/haarakekatkos ja johtumishäiriön tyypin muuttuminen 

ajan kanssa – tunnetaan huonosti. 

Tavoite ja hypoteesi: 

Tavoitteena on selvittää kammionsisäisten johtumishäiriöiden pysyvyys 

toistomittauksessa, muutoksia selittäviä tekijöitä sekä niiden ennusteellinen merkitys. 

Yhtenä hypoteesina on että uuden johtumishäiriön ilmaantumisen merkitys vaihtelee 

riippuen johtumishäiriön tyypistä. Avohoidon lääkärit konsultoivat melko usein 

erikoissairaanhoitoa uusista johtumishäiriöistä. Olisi tärkeä osata antaa käytännön ohjeita 

siitä, milloin jatkoselvittelyt ovat tarpeen ja milloin kyseessä on vaaraton EKG-muutos. 

Tutkimuksen toivotaan antavan lisätietoa tästä.   

 

Muutokset EKG-parametreissa (2000 verrattuna 2011) analysoidaan tietokannasta. 

Käytettäviä EKG-parametreja: QRS-kesto, frontaalitason QRS-akseli, sekä johtumishäiriöt 

Minnesota-koodien mukaisesti. Tutkimusryhmä tekee Minnesota-koodauksen. 

EKG-parametrien muutoksien yhteys selittäviin tekijöihin selvitetään tilastotieteellisin 

menetelmin (sisältäen regressioanalyysin). 

 

Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 

tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 

 

Aineisto 

Terveys 2000 (lisätietoja) 

Terveys 2011 (lisätietoja) 

 

Rajataanko aineisto muulla tavoin? 

ei 

 

Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 

terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 

 



Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 

Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 

Toiminta- ja työkyky 

Avun ja kuntoutuksen tarve 

Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 

Lihavuus ja kehon koostumus 

Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 

 

Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 

ei 

 

Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 

ei 

 

Tutkimusasetelma 

Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 

Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 

Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 

tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 

alussa mitatuilla tiedoilla) 

 

Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 

Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 

Kjell Nikus kjell.nikus@sydansairaala.fi 050 5575 396 Tays 

Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 

 

Muut tekijä(t) 

Mika Kähönen, Markku Eskola, Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani 

Rankinen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Nora Pelkonen, Tiia Miettinen, Joonas 

Nurminen, Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko 

Salomaa 

 

Aikataulu 

Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 

1.9.2017  31.8.2020 

 

Julkaisumuoto: 

väitöskirjan osatyö 
 

8.2.2.019 ST-segmentin lasku 
(11.12.2006) 
 



Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Löytää ennustetta (kliiniset tapahtumat seuranta-
aikana) huonontavia ST-laskutyyppejä. Verrataan 1) ennusteellista merkitystä ST-laskulla, 
jonka maksimi vasemman puoleisissa rintakytkennöissä niihin, joiden maksimi 
oikeanpuoleisissa rintakytkennöissä tai raajakytkennöissä ja 2) ST-laskujen ennusteellista 
merkitystä verrattuna T-inversioon. Tutkitaan eri potilaspopulaatioissa (vrt osatutkimus Ikä- 
ja sukupuolierot ST-tasossa ja R-aallossa). Sepelvaltimotautipopulaatiossa katsotaan 
erikseen hoitoryhmittäin (post-CABG, post-PCI, lääkehoitoryhmä). 
Hypoteesi: ST-lasku, jonka suurin amplitudi (J+80ms) on kytkennässä V4, V5 tai V6 
edustaa restriktiivistä vasemman kammio fysiologiaa (diastolinen dysfunktio), ja näin ollen 
huonoa ennustetta riippumatta etiologiasta (läppävika, sydäninfarktin jälkitila, 
verenpainetauti jne.).  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: käytetään tietokoneanalyysiä ja Minnesota-kooditusta. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen, Anna Kattainen, Markku S 
Nieminen, Kimmo Porthan ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 

8.2.2.020 aVR-kytkennän merkitys 
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: 
Tutkia aVR-kytkennän ennusteellista merkitystä eri ryhmissä (katso osatutkimus Ikä- ja 
sukupuolierot ST-tasossa ja R-aallossa).  

1. ST-taso. Tutkitaan kuinka usein ST-taso on koholla koko populaatiossa ja erikseen 
sepelvaltimotauti kyllä/ei, verenkiertoelimen sairaus kyllä/ei. 

2. T-aalto. Ryhmät: 1) T -2 mm tai enemmän = normaali), T isoelektrinen tai 
negatiivinen <1 mm, 3) T positiivinen (todennäköinen huonon ennusteen merkki). 

3. Assosiaatio aVR:n ja V5-V6 kytkentöjen ST/T-tasojen välillä.  
Hypoteesi:  

1. Koholla oleva ST-taso huonontaa ennustetta (itsenäinen vaaratekijä) ja on hyvin 
harvinainen populaatiossa jossa ei tiedossa olevaa verenkiertoelinten sairautta.  

2. Positiivinen, isoelektrinen tai <-2 mm T-aalto on poikkeava ja saattaa kuvastaa 
iskemiaa tai vasemman kammion restriktiivistä patofysiologiaa riippumatta 
etiologiasta.   

3. Kytkentä aVR ja V5/V6 ovat elektrisesti vastakkaisia – aina ST-nousua V5/V6 jos 
laskua aVR ja päinvastoin (sama koskee T-aaltoa). 

Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: automaattinen EKG-analyysi ja Minnesota koodit, 
pistokokeina manuaalinen tarkistus. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 



8.2.2.021 QRS-muutokset, jotka maskeeravaavat inferiorisia sydäninfarktimuutoksia  
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: 
Tutkia seuraavia EKG-löydöksiä: 1) SI SII SIII muutos 2) qI qII q III muutos ja 3) SI Q III 
muutos.   
Hypoteesi: Henkilöillä, joilla tämä EKG-tyyppi esiintyy, ei todeta tavanomaista patologista 
alaseinän Q-aaltomuutosta.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Tunnistetaan osin automaattisista mittauksista, mutta 
vaatii myös manuaalista analyysiä EKG:sta, joissa patologinen Q-aalto. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 

8.2.2.022 Kammiohypertrofian eri muodot  
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Selvitetään eri kammiohypertrofiaan viittaavien EKG-
tyyppien esiintymistä ”terveillä” ja sydän- ja verenkiertoelinsairauksia potevilla. Tyypit: 1) 
Varhaiset LVH:n löydökset, 2) korkea lateraalinen hypertrofia (syvä S wave/LII, korkea 
R/aVR), 3) septaalinen hypertrofia (qR/V2), 4) lateraalinen hypertrofia (korkea R/V4-V5), 
5) LVH ilman QRS-amplitudien kasvua (ST-laskut rintakytkennöissä, 6) LVH + patologinen 
PTF. Ryhmien pienen koon takia ennustetutkimusta tuskin kannattaa tehdä.  
Lisäksi: Kytkentöjen V2-V3 syvän S-aallon prognostinen merkitys esiintyessään 
seuraavien kanssa: 1) tunnettu systolinen volyymikuormitus, 2) LBBB ja RBBB ja 3) LAFB. 
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Kaikki luetellut EKG-tyypit määritellään etukäteen. 
Vaatii manuaalisen tarkastelun. Mahdolliset tapaukset löydetään automaattianalyysien 
perusteella. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen, Anna Kattainen, Markku S 
Nieminen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 

8.2.2.023 Dilatoivan kardiomyopatian EKG-tyypit 
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Selvitetään seuraavien dilatoivan CMP:n yhteydessä 
todettavien EKG-tyyppien esiintyvyyttä ja niiden suhdetta anamnestisiin tietoihin (tiedossa 
oleva sydän- ja verenkiertoelimen sairaus kyllä/ei).   
EKG-tyypit määritellään etukäteen: 1) hypertrofisen CMP:n kautta syntynyt dilatoiva CMP, 
2) iskeeminen dilatoiva CMP ja 3) post-CABG dilatoiva CMP. 
Hypoteesi: Dilatoivan kardiomyopatian etiologia määrää EKG-tyypin, jotka ovat 
harvalukuisina edustettuina populaatiotutkimuksessa. 



Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Manuaalinen tarkastelu, mahdolliset tapaukset 
löydetään automaattianalyysin perusteella. 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 
 

8.2.2.024 Vasemman haarakatkoksen tyypit 
(11.12.2006) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: Selvitetään eri LBBB-tyyppien esiintyvyyttä ja kytköstä 
anamneesitietoihin. Tyypit: 1) LBBB ilman elimellistä sydänvikaa, 2) vasemman kammion 
hypertrofiaan liittyvä, 3) dilatoivaan kardiomyopatiaan liittyvä, 4) bilateraaliseen 
haarakatkokseen liittyvä. 
Hypoteesi: LBBB:n eri tyyppejä voidaan määritellä. Tyyppi 1 esiintyy vanhemmilla naisilla 
(postmenopausaalinen), ryhmät 2-4 sydänsairailla. 
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on 
tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Manuaalinen tarkastelu, mahdolliset tapaukset 
löydetään automaattianalyysin perusteella. Spesifiseen diagnoosiin ei tietenkään päästä, 
mutta anamneesitiedot auttavat (sydänlääkitys, sydänsairaus). 
Tekijät: Ismo Anttila, Kjell Nikus, Samuel Sclarovsky, Markku Eskola, Tuomo Nieminen, 
Terho Lehtimäki, Mika Kähönen, Antti Jula, Antti Reunanen ym. 
Aikataulu: 2006-2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 

8.2.2.025 Kvantitatiivisten parametrien kyky diagnosoida sydänlihasvaurio ja 
sepelvaltimotauti 12-kytkentäisessä EKG:ssa 
(8.3.2007) 
 
Tutkimuksen tavoitteet: Tavoitteenamme on kehittää menetelmä, jolla EKG-
rekisteröinnin yksittäisistä ja rekonstruoiduista bipolaarisista rintakytkennöistä 
analysoitavilla kvantitatiivisilla parametreilla voidaan diagnosoida aiempi sydäninfarkti, 
sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta, sekä verenpainetaudin aiheuttamat sydämen 
sähköiset muutokset, myös potilailla, joilla 12-kytkentäinen EKG on normaali 
konventionaalisesti tulkiten.  
Päämääränä on tuottaa kliiniseen seulontakäyttöön soveltuvia automatisoitavia EKG-
parametreja sepelvaltimotaudin ja mahdollisesti verenpainetaudin ja sydämen 
vajaatoiminnan suhteen. 
Aineisto: Aineistona käytetään Terveys 2000-tutkimuksen terveyshaastatteluun ja 
terveystarkastukseen osallistuneita tutkimushenkilöitä. Kliinisistä tiedoista hyödynnetään 
tietoa sairastetusta sydäninfarktista, sepelvaltimotaudista, sydämen vajaatoiminnasta, 
BMI:stä, diabeteksesta ja verenpaineesta, sekä EKG:n Minnesotaluokituksesta. 
Digitaalinen 12-kytkentäinen EKG-rekisteröinti analysoidaan tietokoneohjelman avulla 
kartoittaen EKG-parametrien lukuarvojen esiintymistä riski- ja tautiryhmittäin, sekä 
arvioidaan näiden kykyä ennustaa kliinisiä tapahtumia (kuolema, sydäninfarkti ym.). 



Tekijät: Päätutkijana ja työn pääasiallisena toteuttajana toimii Paula Vesterinen, LL, 
HYKS. Muina tutkijoina toimivat Kimmo Porthan, LL, HYKS, Heikki Väänänen TkL, 
Helsingin TKK, Lasse Oikarinen, dos., HYKS. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on 
Lauri Toivonen, dos., HYKS. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen 
kanssa yhteistyökumppaneina Antti Jula, Hannu Karanko ja Anna Kattainen, LT, sekä 
professori Markku S. Nieminen Terveys 2000-hankkeen analyysiryhmän johtajana. 
Aikataulu: Tutkimus alkaa kun Eettisen toimikunnan lupa on saatu maaliskuussa 2007. 
Tutkimusta jatketaan elokuulle 2007, jonka jälkeen arvioidaan jatkoaikataulu. 
Julkaisumuodot: Tutkimuksen tuloksista kirjoitetaan käsikirjoituksia, jotka pyritään 
julkaisemaan tieteellisissä aikakauslehdissä. 
 

8.2.2.026 Vasta-aine seulonnalla löydettyyn oireettomaan keliakiaan liittyvät riskit –
sydän- ja verisuonisairaudet 
(22.5.2007) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Hoitamattomilla keliaakikoilla on suurentunut riski saada 
autoimmuuni myokardiitti ja dilatoiva kardiomyopatia, jotka johtavat sydämen 
vajaatoimintaan. Sen sijaan keliaakikot näyttävät kärsivän muuta väestöä vähemmän 
kohonneesta verenpaineesta ja hyperkolesterolemiasta. Tämä tutkimus antaa erinomaisen 
mahdollisuuden tarkastella keliakian ja sydän- ja verisuonisairauksien yhteyttä, joka on 
huonosti tunnettu. 
Aineisto: Suunnitteilla oleva tutkimus perustuu Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000 
projektin yhteydessä kerättyyn suomalaista aikuisväestöä edustavaan 6500 tutkittavan 
keliakia vasta-aine seulottuun materiaaliin.  
Tekijät: Minna Hällström, LT, Kirsi Mustalahti, LT ja Markku Mäki, prof., Anna Kattainen, 
Antti Jula 
Aikataulu: 1.5.2007-31.12.2007 
Julkaisumuoto: Tieteellinen artikkeli 
Kieli: suomi, englanti 
Voimavarat: apurahat ja EVO-rahoitus 
Yhteistyö: Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston lastentautien tutkimuskeskuksen 
keliakiatutkimusryhmän toimesta yhteistyössä KTL:n kanssa. 
 
8.2.2.027 Research proposal using FINRISK and Health 2000 data:  
Genetic variants associated with C-reactive protein concentrations and cancer risk 
(18.11.2008, GWA) 
Aim The aim of this study is to investigate whether gene variants associated with C-
reactive protein (CRP) concentrations are related to cancer risk.  
Participants and data We would like to combine data from FINRISK 1992, FINRISK 1997 
and Health 2000 studies in order to ensure sufficient numbers of incident cancer cases 
and thus adequate power for the study. Genotyping of SNPs (single nucleotide 
polymorphisms) associated with CRP concentrations in these studies has been completed 
and the participants have been linked with cancer and deaths registries for data on 
incident cancer outcomes. The SNPs were chosen from among those showing most 
consistent associations with CRP concentrations in genome-wide association studies in 
the US [1, 2] and Finland [3] and are listed Table 1. 
Investigators Katriina Heikkilä (main analyses), Kaisa Silander, Markus Perola, Veikko 
Salomaa, Leena Peltonen, Annamari Kilkkinen, Eero Pukkala. Any other interested parties 
from Health 2000 or FINRISK studies. 



Proposed timetable and  
Nov - Dec 2008:  Obtaining data on cancer outcomes and linking the participants’  
  genotype and cancer records. Data cleaning, exploratory 
analyses. 
Jan - Feb 2009: Main statistical analyses. 
March - April 2009: Writing up the study findings for publication. 
May - June 2009:  Publication. 
Dissemination of the findings In a peer-reviewed publication. 
Languages English and Finnish. 
Resources Laboratory analyses have been completed. KTL’s IT resources will be used. 
Background and rationale CRP is an effector and mediator of the inflammatory response 
[4] and elevated circulating CRP concentrations are implicated in many diseases, including 
autoimmune and cardiovascular diseases and cancer [5-7].  Population-based studies 
have shown that elevated CRP concentrations are associated with an increased cancer 
risk [8]. However, a causal relationship between CRP and malignant disease is difficult to 
ascertain as cancer has a long latent period and apparently healthy people can thus have 
subclinical malignancies. Furthermore, many lifestyle-related factors can confound any 
observed association between inflammatory biomarkers and malignancy. An individual’s 
genetic makeup, however, is determined at conception and can thus not be influenced by 
preclinical malignant growth or lifestyle factors [9]. Therefore one way to avoid reverse 
causality and residual confounding would be to investigate the associations of SNPs that 
determine CRP concentration with incident cancer outcomes. As far as we are aware, only 
one previous study of CRP genes and cancer risk exists: in this investigation one CRP 
SNP was associated with an increased lung cancer risk [10]. 
 
Table 1. SNPs associated with CRP concentrations  
SNP Chromosome Signal 
rs8192284 1 IL6R 
rs1811472 1 CRP 
rs12093699 1 CRP 
rs2592887 1 CRP 
rs2794520 1 CRP 
rs3091244 1 CRP 
rs11265260 1 CRP 
rs1892534 1 CRP 
rs780094 2 GCKR 
rs7730843 5 SLC1A3 
rs10778213 10 FAM13C1 
rs2650000 12 Unknown 
rs7953249 12 HNF1A 
rs7310409 12 HNF1A 
rs1169300 12 HNF1A 
rs2464196 12 HNF1A 
rs735396 12 HNF1A 
rs2075650 19 APOE 
rs769449 19 APOE 
Julkaistu: 
Heikkilä K, Silander K, Salomaa V, Jousilahti P, Koskinen S, Pukkala E, Perola M. C-
reactive protein-associated genetic variants and cancer risk: findings from FINRISK 1992, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20727736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20727736


FINRISK 1997 and Health 2000 studies. Eur J Cancer. 2011 Feb;47(3):404-12. doi: 
10.1016/j.ejca.2010.07.032. Epub 2010 Aug 18 
 

8.2.2.028 Ionikanavasairauksien geenitutkimus 
(5.3.2009/ Genetiikkaryhmä 5.2.2009) 
 
Tutkimuksen tavoitteet: Ionikanavat ovat monimutkaisia solukalvon läpäiseviä 
proteiineja, joita on lähes jokaisessa kehon solussa. Periytyvät ionikanavien mutaatiot 
aiheuttavat mm. periodisia halvauksia, epilepsioita, munuaisten suolan erityksen häiriöitä 
sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä. Vakava rytmihäiriösairaus perinnöllinen pitkä QT-
oireyhtymä (LQTS) aiheutuu pääasiallisesti sydänlihaksen natrium- tai kaliumkanavien 
mutaatioista. Kun kaikkialla muualla maailmassa mutaation luonne vaihtelee suvusta 
toiseen, Suomessa neljä perustajageenivirhettä (KCNQ1-FinA, KCNQ1-FinB, HERG-FinA, 
HERG-FinB) vastaa noin 40-75%:sta tunnettua LQTS-geenikirjoa. Olemme aiemmissa 
Terveys2000-aineistoon pohjautuvassa tutkimuksissa osoittaneet väestössä yleisesti 
esiintyvien ionikanavavarianttien assosioituvan QT-ajan pituuteen. Pitkä QT -
oireyhtymässä tavattava sydänfilmin ns. QT-ajan piteneminen assosioituu lisääntyneeseen 
morbiditeettiin LQTS:n lisäksi myös iskeemistä sydäntautia sairastavilla sekä ns. 
tavallisessa väestössä. Tämä tutkimuksen on tarkoituksena on selvittää väestössä 
esiintyvien geenivarianttien ja EKG-fenotyypin välinen mahdollinen yhteys.  
 
Aineisto: Terveys 2000-aineisto. Koehenkilöistä on käytettävissä tiedot sydän- ja 
verisuonisairauksien esiintymisestä sekä digitoidut EKG-rekisteröinnit. 
Tekijät: Prof Veikko Salomaa (THL), Prof Leena Peltonen (THL), Antti Reunanen (THL), 
Dos Markus Perola (THL), Prof. Kimmo Kontula (HUS), LL Annukka Marjamaa, FM 
Annukka Lahtinen, Lasse Oikarinen (HUS), Matti Viitasalo (HUS), Kimmo Porthan (HUS), 
Markku S Nieminen (HUS). 
Aikataulu: Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK, Program in Medical and 
Population Genetics suorittama genomin laajuinen genotyypitys on valmis n=2 000 
näytteen osalta. Replikaatioaineistoksi soveltuva T2000-aineiston vielä genotyypittämätön 
osa valmistunee vuosien 2009-2010 aikana. Genominlaajuisen tutkimuksen löydöksien 
replikaatio suoritetaan touko-kesäkuussa 2009 Suomen Genomikeskuksessa ja THL:ssa. 
Julkaisumuoto: Useita korkeatasoisia originaalijulkaisuja.  
Kieli: englanti 
Voimavarat: Genotyypitykset suoritetaan Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK, 
Program in Medical and Population Genetics toimesta. Annukka Marjamaa ja Annukka 
Lahtinen suorittavat Markus Perolan (THL) ohjauksella genominlaajuiset 
assosiaatioanalyysit (GWA) ja replikaatioanalyysit. Digitoitujen EKG-parametrien analyysit 
on suoritettu Kimmo Porthan (HUS) ja HUS kardiologien toimesta. 
Yhteistyö: Tutkimus suoritetaan yhteistyössä THL:n, Wellcome Trust Sanger Instituten, 
Molekyylilääketieteen tutkimusohjelman ja HUS:n kanssa. 
Tehtävät DNA-analyysit: Wellcome Trust Sanger Instituten alaisuudessa kaupallisesti 
saatavilla oleva genominlaajuinen paneeli. Replikaatiogenotyypitys Sequenom iPlex -
menetelmällä. 
Tarvittavan DNA:n määrä: Genominlaajuinen genotyypitys on suoritettu osana muita 
T2000-tutkimuksen projekteja, eikä kyseessä olevalla tutkimuksella ole siten DNA:n 
lisätarvetta. Replikaatiogenotyypitykseen tarvittava DNA:n määrä noin 20 ng. 
Kustannukset: Genotyypityksestä ei aiheudu lisäkustannuksia. Muut kustannukset 
jaetaan osallistujien kesken. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20727736


 

8.2.2.029 Ekg:n j-pisteen automaattisen määritysalgoritmin kehitys 
(20.5.2010/ Genetiikkaryhmä  5/2010) 
 
Tausta ja tarkoitus: 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tietokonealgoritmi, jolla voidaan automaattisesti 
määrittää ja luokitella ns. J-piste digitaalisista 12-kytkentä EKG rekisteröinneistä. Tutkimus 
liittyy suoraan Terveys 2000:n tutkimukseen ‘8.2.1.058 Genetic Variants Predisposing to 
Severe Arrhythmias and Sudden Cardiac Death’, jossa on mm. määritetty J-piste 
manuaalisesti hyödyntäen Heikki Väänäsen kehittämää tietokoneohjelmaa.  
Toteutus: Tuomas Kenttä toteuttaa tietokonealgoritmin hyödyntäen sähköistä EKG-
aineistoa sekä Kimmo Porthanin ja Jani Tikkasen EKG-aineistosta suorittamia mittauksia. 
Muu tutkimusryhmä osallistuu J-pisteen määrittelyyn sekä tulosten analysointiin ja 
raportointiin. EKG-aineisto sekä manuaalisesti määritetyt J-pisteet ovat tunnetussa 
digitaalisessa muodossa ja suoraan hyödynnettävissä automaattisen algoritmin 
kehitykseen. Laajasta aineistosta (6300 mittausta) osa käytetään algoritmin kehitykseen, 
osa algoritmin validointiin ja osa jätetään täysin riippumattomaksi testausaineistoksi. 
Tietokonealgoritmi testataan vertaamalla tuloksia manuaalisesti määritettyihin. 
Tutkimuksessa hyödynnetään myös kliinisiä tietoja. 
Tutkimusryhmä: Tuomas Kenttä (OYKS, Oulun yliopisto), Heikki Väänänen 
(Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos, Aalto yliopisto), Kimmo Porthan 
(HYKS, Helsingin yliopisto), Lasse Oikarinen (HYKS, Helsingin yliopisto), Matti Viitasalo 
(HYKS, Helsingin yliopisto), Jani Tikkanen (OYKS, Oulun yliopisto) ja Heikki Huikuri 
(OYKS, Oulun yliopisto).  
Aikataulu: Työ aloitetaan välittömästi tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Algoritmista on 
olemassa jo alustava versio, jonka kehitystyötä jatketaan tulosten luotettavuuden 
parantamiseksi. Algoritmin uskotaan olevan julkaisukelpoinen keväällä 2013, jolloin 
aloitetaan julkaisujen valmistelu. 
Rahoitus: Rahoitus järjestetään muista lähteistä. Tutkimus voidaan käynnistää nykyisen 
tutkimusrahoituksen voimin ja algoritmin edelleen kehittämistä varten haetaan 
mahdollisesti lisärahoitusta. 
Julkaisusuunnitelma: Mahdollisista julkaisuista sovitaan aina yhdessä tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden kanssa. Menetelmästä pyritään kirjoittamaan ainakin yksi 
tieteellinen artikkeli kansainväliseen vertaisarvioituun lehteen. Julkaisu voidaan myös 
yhdistää manuaalisten mittaustulosten julkistamisen yhteyteen. Tarkoituksena on 
hyödyntää kehitettävää algoritmia myös myöhemmin muiden ja muitakin aineistoa 
käsittelevien tutkimusten ja julkaisujen yhteydessä. 
 

8.2.2.030 Metabolisesti terveet lihavat ja diabeteksen ja svt ilmaantuvuus 
(20.5.2010) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Arviolta noin 80–90% uusista diabeetikoista on ylipainoisia ja 
metabolinen oireyhtymä (MetS) assosioituu vahvasti lihavuuteen. Kuitenkaan 10–25%:lla 
lihavista, joilla BMI≥30 kg/m2, ei ole metabolista oireyhtymää ja heitä kutsutaan 
kirjallisuudessa nimellä ”metabolically healthy but obese” (MHO). Vastaavasti osalla 
normaalipainoisia on metabolinen oireyhtymä ”metabolically obese, normal weight 
individuals” (MONW). Etenkin MHO henkilöiden sairastavuudesta ja kuolleisuudesta on 
vähän tietoa. On kuitenkin viitteitä siitä, että metabolisesti terveeseen, insuliiniherkkään 



lihavuuden fenotyyppiin ei liittyisi lisääntynyttä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen tai 
sydän- ja verisuonitauteihin.  
Aineisto: 1) Ensisijassa Terveys 2000 -tutkimuksen aineistot 2) Jos voima ei riitä, niin 
T2000-aineiston yhdistämistä FINRISKI -tutkimuksen (-92, -97,-02) aineistoihin harkitaan.  
Tutkimusasetelma: Tarkoituksenamme on identifioida T2000-tutkimuksista kuusi 
tutkimusryhmää 1-2) lihavat (BMI≥30 kg/m2), joilla on MetS uuden Harmonization 
määritelmän mukaan ja ei ole MetS:ä; 3-4) ylipainoiset (BMI 25.1-29.9 kg/m2) joilla on ja ei 
ole MetS:ä ja 5-6) normaalipainoiset (BMI≤25 kg/m2) joilla on ja ei ole MetS:ä. Näissä 
ryhmissä selvitetään eri lihavuuden fenotyyppien prevalenssi ja verrataan ryhmiä 
kardiovaskulaarikuolleisuuden, insidentin tyypin 2 diabeteksen ja insidenttien 
sydäntapahtumien suhteen. Päätetapahtumat määritetään Kuolinsyytilaston, 
Hoitoilmoitusrekisterin, sekä KELA:n erityiskorvausoikeusrekisterin tietojen perusteella. 
Tutkimusryhmä: Pia Pajunen, Harri Rissanen + muita kiinnostuneita (täydennetään 
myöhemmin) 
Aikataulu: 2010-2011  
Julkaisumuoto: Englanninkielinen artikkeli  
Voimavarat: Toteutus virkatyönä  
 

8.2.2.031 Geenit ja suolistotulehdus - väestötason tutkimus 
(20.5.2010 / Genetiikkaryhmä LÄH: 19.5.2010 ) 
 
Tutkimusryhmä: 

Prof Veikko Salomaa 
Prof Kimmo Kontula 
Prof Martti Färkkilä 

 LT Maarit Lappalainen 
 LT Paulina Paavola-Sakki 
 FM Johannes Kettunen 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ovat kroonisia tauteja, jotka 
syntynevät geneettisesti alttiilla ihmisillä ulkoisten tekijöiden laukaisemina. IBD:n 
tärkeimmät alatyypit ovat Crohnin tauti (CD) ja ulseratiivinen koliitti (UC). Suomessa on 
noin 37.000 IBD-potilasta. 2000-luvulta IBD:n insidenssi on jatkuvasti kasvanut, ja tuoreen 
suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen mukaan tämän taustalla on UC:n insidenssin 
kasvu (22/105 - 28/105). Vuosina 2000-2007 IBD:n vuotuinen keskimääräinen insidenssi 
oli 37/105. IBD:n prevalenssi Suomessa on tällä hetkellä yli 580/105. NOD2/CARD15 on 
luontaisen immuniteetin tärkeä määrääjä ja säätelijä, ja sen mutaatiot altistavat CD:lle. 
Yksi NOD2-variantti lisää CD:n riskiä 2-4-kertaisesti ja kaksi varianttia (homotsygootit) 20-
40-kertaisesti. Suomalaisessa IBD-aineistossamme jokin NOD2-variantti (R792W, G908R 
tai 1007fs) esiintyi 7 %:lla kontrolleista, 14 %:lla sporadisista CD-potilaista ja 26 %:lla 
familiaalisista CD-potilaista. Viimeisen parin vuoden aikana koko perimän kattavat 
assosiaatiotutkimukset (GWAS) ovat tulleet mahdollisiksi, ja uusista löydöksistä eniten 
replikoituja geenejä ovat olleet luontaisen immuniteetin autofagiaan liittyvät geenit 
ATG16L1 (assosiaatio vain CD:hen) ja IRGM (CD ja UC) sekä IL23R (CD ja UC), joka on 
olennainen osa IL23-Th17 reittiä, mikä välittää mikrobipuolustusta ja suoliston 
tulehdusreaktiota. Näistä geeneistä olemme pystyneet omassa potilas-aineistossamme 
osoittamaan assosiaation vain IL23R:n variantteihin. Tähänastisten tutkimusten 
ongelmana on se, että niissä on lähtötapauksina käytetty kliinisiin hoitokeskuksiin 
hakeutuneita IBD-potilaita. Tämä asetelma aiheuttaa harhan, joka ei ota huomioon 



interaktioita muiden geenien ja IBD:lle altistavien ulkoisten tekijöiden kanssa. Edelleen 
tämän kaltainen lähtötilanne estää vastaamisen kysymykseen, kenelle seurannassa 
kehittyy IBD ja altistavatko IBD-geenien variaatiot myös muille kroonisille 
(tulehdus)taudeille, esimerkiksi astmalle, nivelreumalle ja sepelvaltimotaudille. 
Vastaaminen näihin kysymyksiin edellyttää väestöotoksen tutkimista. Tutkimuksen 
tavoitteena on tämän vuoksi selvittää tunnettujen IBD:lle altistavien genotyyppien 
esiintyvyys koko väestöä edustavassa väestöotoksessa, jossa IBD:n ohella on 
tunnistettavissa kansanterveydellisesti tärkeimmät krooniset sairaudet. 
Aineisto: Terveys 2000 – ja Finnrisk-aineisto, (v 1992, 1997, 2002, 2007). Tehdyn 
selvityksen mukaan Terveys 2000:ssa on 70 ja Finnrisk-aineistossa 295 eli yhteensä  365 
IBD potilasta.  
 
Määritykset tehdään koko aineistosta ottamatta huomioon mahdollista tautitaustaa. 
Aineistosta on määritysten jälkeen tunnistettavissa henkilöt, joilla on diagnosoitu IBD 
(strukturoidut kysymykset terveyshaastattelussa, lääkärin kliininen diagnoosi, Kelan 
lääkityksen erityiskorvausoikeus IBD:hen, sairaaloiden poistorekisterit, kuolinsyyrekisteri).  
Tutkijat: Prof. Veikko Salomaa, prof Martti Färkkilä, prof. Kimmo Kontula, FT Maarit 
Lappalainen, LT Paulina Paavola-Sakki, Johannes Kettunen (KTL) ja muut Terveys 2000 -
tutkijat, joiden asiantuntemus on olennainen IBD:n ja kroonisten sairauksien 
tunnistamisessa. 
Luvat: Terveys 2000 osalta tutkimus on prof K.Kontulan aiemman tutkimusprojektin 
laajennus, lupa nro 8.3.003 
Aikataulu: Kun lupa on myönnetty on analyysit voidaan aloittaa ja todennäköisesti valmis 
8/2010 
Julkaisumuoto: 1-2 korkeatasoista originaalijulkaisua.  
Kieli: englanti. 
Yhteistyö: Yhteistyön mahdollisuus saattaa syntyä, mikäli NOD2-geenin ja ei-
intestinaalisten tulehdustautien (astma, nivelreuma ym.) alttiuden välille syntyy 
assosiaatiota. 
Tehtävät DNA-analyysit: - NOD2 1007fs = rs 5743293, NOD2 908R = rs2066845, NOD2 
R702W = rs2066844, IL23R rs2201841 tai rs10889677, NOD2 P727L, NOD2 R1019X, 
NOD2W355X. Suunnitelmana on määrittää tärkeimmät tähän mennessä julkaistut IBD-
kandidaattigeenit. Tutkimus tulee kattamaan kaksi iPLEX:a..  
Käytettävät tekniikat: Sequenom iPLEX Gold -kemia 
Tarvittavan DNA:n määrä: 100 ng, konsentraation ollessa 10 ng/µl. 
Kustannukset: noin 2800 €/SNP, yhteensä n. 20.000 €. Tämä summa voidaan kattaa 
prof. Kimmo Kontulan ja prof. Martti Färkkilän tarkoitukseen haetusta 
tutkimusmäärärahasta. 
 

(8.2.2.032) --> 8.2.1.038_2 Ruokavaliotyyppien yhteys karotenoidien seerumipitoi-
suuksiin sekä sydän- ja verisuonitautien indikaattoreihin 
(20.5.2010) 
 
Tarkoitus: 
1. Validoidaan seerumin karotenoidipitoisuudet saannin biomarkkereina. Tutkitaan 
eroavatko karotenoidien seerumipitoisuudet eri ruokavaliotyypeillä ja korreloivatko ne 
kasvisten tai kasvisperäisten ruokien käytön kanssa. Verrataan seerumin 
karotenoidipitoisuuksien käyttökelpoisuutta biomarkkereina muihin tästä aineistosta 
mitattuihin biomarkkereihin (polyfenolit). 



2. Tutkitaan ovatko karotenoidien seerumipitoisuudet yhteydessä kaulavaltimon seinämän 
intimamediakerroksen (IMT) paksuuteen ja muihin SVT riskin indikaattoreihin.  
Aineisto: Aineistona käytetään SVT+D aineiston seeruminäytteitä (n=720). Käytetään  
suunnitelman 8.2.1.038 toteutukseen saatua alikvoottia. 
Tekijät: Iris Erlund, Paul Knekt, Antti Jula, Satu Männistö ym.  
Määritykset: Seerumin karotenoidipitoisuudet määritetään HPLC menetelmällä.  
Aikataulu: Kevät-syksy 2010 
Julkaisumuoto: Tieteellinen julkaisu  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Suomen Akatemia  
 

8.2.2.033 Seerumin kreatiniinipitoisuuden vertailu tyypin 1 diabeetikoilla ja terveillä 
suomalaisilla 
(19.8.2010) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tyypin 1 diabeetikoiden seerumin 
kreatiniinipitoisuutta ja munuaisten toiminnan arviointiin käytettävää glomerulusten 
suodatusnopeutta (eGFR, estimated glomerular filtration rate) suhteessa 
normaaliväestöön. Tavoitteena on myös tutkia, miten GFR vaihtelee iän mukaan. eGFR-
arvoja verrataan sellaisilla tyypin 1 diabeetikoilla, joilla on komplisoitumaton diabetes, 
normaaliväestön arvoihin. 
 
eGFR lasketaan Cockcroft–Gaultin kaavan avulla seuraavasti: eGFR = (140-ikä) x paino 
(kg) / a x S/P-krea (µmol/l), jossa a = miehillä 0,8 ja naisilla 0,95 
 
Aineisto: 
Tyypin 1 diabeetikot kuuluvat FinnDiane-tutkimukseen, joka on kansallinen 
monikeskustutkimus. Tällä hetkellä ensikäynnin tiedot on kerätty n 4800 potilaalta ja 
seurantakäynnin tiedot n 1300 potilaalta. Vertailuaineistona tullaan käyttämään Terveys 
2000 -tutkimuksen tietoja eGFR:n määrittämiseksi normaaliväestössä. Lisäksi 
tutkimuksessa tarvitaan Terveys 2000 aineiston tutkimushenkilöiden seuraavia tietoja: ikä, 
sukupuoli, paino, pituus, verenpaine, käytetyt lääkkeet, diabetesstatus ja tupakointi. 
Tekijät: Vastuututkija:      Professori Per-Henrik Groop  

Folkhälsanin tutkimuskeskus 
HYKS medisiininen tulosyksikkö, Nefrologian klinikka 
Biomedicum Helsinki  
PL 700, 00029 HUS 

 
Tutkimusryhmä:  Professori Per-Henrik Groop, Professori Thomas Merlin, FT Valma 
Harjutsalo ja LK väit. Carol Forsblom 
THL: Antti Jula ja Jaana Leiviskä          
Aikataulu: Seerumin kreatiniinimittaukset Terveys 2000-aineistosta tehdään syksyn 2010 
aikana. Vastaavat mittaukset on jo tehty FinnDiane-aineistossa. Materiaalin analysointi 
tehdään kevään 2011 aikana ja tulokset pyritään julkaisemaan vuonna 2011.   
Julkaisumuoto/-muodot: Tuloksista laaditaan tieteellinen artikkeli kansainväliseen 
tiedejulkaisuun. 
Kieli/kielet: Englanti 



Voimavarat: Tutkimus tehdään FinnDiane-tutkimusryhmässä Folkhälsanin 
tutkimuskeskuksessa. Kreatiniinimääritykset Terveys 2000-aineistosta tehdään myös 
Folkhälsanin tutkimuskeskuksen laboratoriossa. Tätä varten tarvitaan seerumia 500 µl. 
Yhteistyö: Terveys 2000 työryhmä sekä Thomas Merlin Melbournen yliopistosta 
 

8.2.2.034 Ravintotekijöiden ja D-vitamiinin yhteys tulehduksellisiin suolisto-
sairauksiin 
(24.3.2011) 
 
Tausta: Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) lisääntyvät Suomessa ja niiden 
ilmaantuvuus maassamme on korkeimpia maailmassa (Jussila et al IBD in press). Näihin 
sairauksiin kuuluvat haavainen paksusuolitulehdus (CU), Crohnin tauti (CD) sekä ns. 
välimuotoinen paksusuolitulehdus. 
IBD:tä sairastavilla on ollut oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin vuodesta 1986 lähtien. 
Kelan tilastoissa haavaiseen paksusuolitulehdukseen ja Crohnin tautiin erityiskorvausta 
saavat ovat eroteltavissa 1986-1993 ja edelleen vuodesta 2000 eteenpäin. Kelan tilastojen 
mukaan IBD:n esiintyvyys 2008 on korkeimpia todettuja. IBD:n esiintyvyys on sekä vuonna 
1993 ja 2008 selkeästi korkeampi pohjoisessa kuin etelässä. Vuonna 1993, jolloin 
haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti voitiin esiintyvyysluvuissa erotella 
toisistaan, tämä ero tuli esille haavaisen paksusuolitulehduksen esiintyvyydessä. Tällainen 
etelä-pohjoisgradientti on aikaisemmin osoitettu Euroopassa, Ranskassa ja USA:ssa. 
IBD:n esiintyvyys ja ilmaantuvuus ovat korkeimpia Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa.  
Taudin nopea jatkuva lisääntyminen ei luonnollisesti selity geneettisillä tekijöillä ja 
uusimpien tutkimustulosten mukaan ravintotekijöillä näyttääkin olevan merkitystä IBD:n 
etiologisena tekijänä. Runsas linolihapon ja eläinproteiinin saanti vaikuttavat lisäävän 
IBD:n sairastumisriskiä. IBD:tä sairastavilla on todettu matalia D-vitamiinipitoisuuksia, 
kuten myös MS-taudissa. D-vitamiinin yhteyttä autoimmuunisairauksiin tutkitaan vilkkaasti. 
Tavoite: Tutkimuksessa on tarkoitus Terveys 2000 aineistosta analysoida jo olemassa 
olevia seerumin rasvahappo- ja lipidi- ja 25OHD3 tuloksia sekä suhteuttaa nämä BMI:iin, 
rasvaprosenttiin, ikään ja sukupuoleen. Ravintokirjanpidosta ja dieetistä selvitetään 
rasvan, proteiinin ja hiilihydraattien saanti, proteiinilähde (eläinperäistä, lintu/kala), 
rasvojen saanti (saturoidut monoansaturoidut polyansaturoidut) sekä erikseen linolihapon 
ja D-vitamiinin saanti. Lisäksi selvitetään alkoholin kulutus, ggt, sekä mahdolliset tiedot 
tupakoinnista. Tulokset suhteutetaan IBD esiintyvyyteen yliopistosairaanhoitopiireittäin. 
Tarkoituksena on selvittää löytyykö näistä tekijöistä maan eri osin välillä eroja, joilla 
potentiaalisesti voisi olla yhteyttä IBD:n esiintyvyydessä todettuihin eroihin ja 
sairastumisriskiin Suomessa.  Lisäksi selvitetään, miltä osin Terveys 2000 aineistossa 
tunnistettujen IBD:tä sairastavien henkilöiden ja heille iän, sukupuolen, painoindeksin ja 
asuinalueen suhteen kaltaistettujen verrokkien ruoan ja ravintoaineiden saannit ja D-
vitamiinipitoisuudet poikkeavat toisistaan. 
Toteutus: Tutkimusryhmällä on valmiina IBD:n prevalenssi ja insidenssi lukemat KELAn 
aineistoihin perustuen. Nyt puheena olevat rasvahappo-, D-vitamiini- , ym parametrit on 
tarkoitus analysoida THL:n Turun toimipisteessä Antti Julan ja Juhani Mäen toimesta. 
Tekijät: Martti Färkkilä professori, HYKS, Lauri Virta tutkijalääkäri, Kelan tutkimusosasto 
Turku, Airi Jussila erikoislääkäri TAYS, Veikko Salomaa professori, THL, Antti Jula 
dosentti, THL, Juhani Mäki,  THL/VETOn erikoistutkija, FT, Annamari Lundqvist ja 
erikoistutkija, FT, YTM, Maarit Laaksonen. 
Raportointi: Englanninkielinen alkuperäisjulkaisu. 



Aikataulu: Kevään 2011 aikana. 
Resurssointi: Tutkimusryhmä toteuttaa projektin osin virkatyönä, osin apurahoilla. 
Tarvittavat resurssit ovat olemassa. 
 

8.2.2.035 Ikä- ja sukupuolierot digitaalisesta EKG:sta mitatussa QRS-kompleksin 
kestossa 
(24.3.2011) 
 
Tausta/Tarkoitus/tavoitteet: Pidentynyt QRS-kompleksin kesto assosioituu 
suurentuneeseen sydänkuolleisuuteen ja äkillisen sydänpysähdyksen vaaraan. Vastikään 
identifioitiin meta-analyysissä (GWAS) useita geenilokuksia, jota vaikuttavat QRS-
kompleksin kestoon. Aiemmassa Terveys 2000 aineiston analyysissä, missä tutkittiin 
varhaista repolarisaatiota ilmeni, että miehillä on pitempi QRS-kompleksin kesto kuin 
naisilla. Tätä havaintoa ei ole aiemmin kirjallisuudessa raportoitu.  Sama löydös vahvistui 
myös FHS-populaatiossa.  Tarkoituksenamme on tutkia sukupuoli- ja ikäryhmäkohtaisia 
eroja aikuisilla (ikäkohortit 10v välein) QRS-kompleksin kestossa, erikseen QRS-
kompleksin alkuossa ja loppuosassa. QRS-kompleksin eri osien kestoa ja 
hormonimäärityksiä voidaan käyttää myös tutkittaessa päätetapahtumien esiintyvyyttä 
Terveys-2000 populaatiossa mahdollisesti kombinoituina muihin samanlaisiin 
väestöotoksiin.  
Hypoteesi: Hypoteesinamme on se, että QRS-kompleksin loppuosa saattaisi miehillä olla 
pitempi, koska testosteroni vaikuttaa Ito kanavan toimintaan, s.o. QRS:n loppuosa (R-
piikistä J-pisteeseen) on miehillä pidempi testosteronin myötä, joka muokkaa osin QRS:n 
loppua vaikuttamalla Ito-kanavaan. 
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on tehty 
digitaalinen lepo-EKG-tutkimus. Analyyseissä käytetään tietokonemittauksia, joissa 
mitataan erikseen QRS-kompleksin alkuosa ja loppuosa kaikista 12 kytkennästä. Apuna 
voidaan käyttää aiemmin mitattuja Q-, R-, S ja R’-aaltojen alku ja loppupisteitä, jotka on 
käsin määritetty tai visuaalisesti automaatioista tarkastettu. Testosteronipitoisuus pyritään 
määrittämään osalta henkilöistä ja korreloimaan QRS-kompleksin kestoon. Samalla 
verrataan myös J-Tpeak ja Tpeak-Tend intervalleja miesten ja naisten välillä eri 
ikäryhmissä. 
Tekijät: Aapo Aro, Jani Tikkanen, Kimmo Porthan, Lasse Oikarinen, Olli Anttonen, Antti 
Jula, Veikko Salomaa, Heikki Huikuri 
Aikataulu: 2011-2012 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 
 

8.2.2.036 Resiprokaalimuutokset kytkennässä aVL alaseinän ST-nousu infarktissa  
(29.11.2011) 
 
Tausta ja tavoitteet: Kyseessä on yhteistyöprojekti yhdysvaltalaistutkijoiden kanssa (prof 
Stephen Smith, Univ. of Minnesota). ST-elevaatiokriteerit eivät täyty kaikissa todellisissa 
alaseinän ST-nousu infarkteissa. Smith ryhmineen on osoittamassa, että ST-segmentin 
resiprokaalimuutokset kytkennässä aVL ovat sensitiivisempiä. He ovat pyytäneet 
ryhmältämme kontrolliaineistoa julkaisua varten.  
Aiemmassa ryhmämme Terveys 2000 aineiston analyysissä tutkittiin varhaista 
repolarisaatiota. Varhaisen repolarisaation EKG-muutoksiin kuuluu yleensä myös ST-



segmentin nousu, joka monesti jäljittelee ST-nousuinfarktissa nähtäviä muutoksia. 
Henkilöiden, joiden sydänfilmissä nähtiin varhainen repolarisaatio alaseinäkytkennöissä, 
on nyt tarkoitus toimia kontrollipopulaationa.  
Hypoteesi: Hypoteesinamme on se, että ST-segmentin muutokset kytkennässä aVL (ST-
depressio/T-inversio) ovat sensitiivisiä alaseinän ST-nousuinfarktissa ja että henkilöillä, 
joilla varhainen repolarisaatio esiintyy, ei vastaavia muutoksia nähdä.  
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on tehty 
digitaalinen lepo-EKG-tutkimus, ja joiden sydänfilmissä on todettu varhainen repolarisaatio 
alaseinäkytkennöissä. Analyyseissä näiltä henkilöiltä tulkitaan visuaalisesti ja 
tietokonemittauksin kytkennän aVL ST-tasoa ja T-aallon muutoksia. 
Tekijät (Suomi): Jani Tikkanen, Kimmo Porthan, Veikko Salomaa, Heikki Huikuri, Lasse 
Oikarinen, Anti Jula, Harri Rissanen 
Aikataulu: 2011-2012 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 
Luovutettavat muuttujat: Patient I.D., ST measurement aVL, ST II, ST III, ST aVF,  
ST I, ST V5, ST V6" 
 

8.2.2.037 Yleisten EKG-riskitekijöiden esiintyvyys ja merkitys ennusteeseen 
varhaisessa repolarisaatiossa 
(4.6.2012) 
 
Tausta ja tavoitteet:  
Kyseessä on yhteistyöprojekti Oulun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Varhainen repolarisaatio EKG:ssä (”ER-pattern”) ennustaa 
sydänperäistä äkkikuolemaa. Muutokseen liittyy usein myös muita tunnettuja EKG-
riskitekijöitä, kuten Q-aaltoja, QRS-kompleksin fragmentoitumista, jne, mutta näiden 
esiintyvyydestä tai merkityksestä ER ennusteelliseen arvoon ei ole tietoa. 
Tutkimuksessa hyödynnetään sekä Terveys 2000-aineiston sähköisiä sydänfilmejä, että 
vanhoja Kansanterveyslaitoksen ns. ”Autoklinikka”-tutkimuksen sydänfilmejä. Aiemmassa 
ryhmämme Terveys 2000 aineiston analyysissä tutkittiin varhaista repolarisaatiota. EKG-
muutosten esiintyvyyttä ja ennusteellista merkitystä arvioidaan molemmista aineistoista. 
Hypoteesi: 
Hypoteesinamme on se, että varhainen repolarisaatio EKG:ssa ilman muita merkittäviä 
EKG-muutoksia ei ennusta äkillisiä sydänkuolemia tai liity pitkällä aikavälillä 
lisääntyneeseen kuolleisuuteen.  
Aineisto ja menetelmät: 
Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joille on tehty digitaalinen lepo-EKG-
tutkimus, sekä Autoklinikka-tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joiden lepo-EKG on yhä 
tulkittavissa.  
Tekijät: Jani Tikkanen, Kimmo Porthan, Markku Nieminen, Lasse Oikarinen, Veikko 
Salomaa, Heikki Huikuri 
Aikataulu: 2012 
Julkaisumuoto: Tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat 
 



8.2.2.038 EKG-löydösten esiintyvyyden muutokset ja poikkeavien löydösten  
ilmaantuvuuden selittäjät ja ennustearvo 
(4.6.2012) 
 
Tarkoitus/tavoite: Tutkia intraventrikulaaristen johtumishäiriöiden, ST-tason, QRS-
kompleksin ja sen akselin muutosten, R-aaltojen amplitudin (mm PRWP), T-aaltojen 
amplitudien ja LVH:n esiintyvyyden muutoksia ja esiintyvyyden muutosten selittäjiä ja 
ennustearvoa seurannassa niillä Terveys2000 ja Terveys2011 tutkimuksiin osallistuneilla 
tutkittavilla joilta on rekisteröity lepo-EKG molemmissa ajankohdissa. Tutkimus on 
luonteva jatko hyväksytyille suunnitelmille 8.2.2.017, 8.2.2.018, 8.2.2.019, 8.2.2.20, 
8.2.2.21, 8.2.2.22, 8.2.2.23 ja 8.2.2.24, joista on jo julkaistu useita raportteja kyseisten 
ilmiöiden prevalenssista Terveys2000-aineistossa sekä niiden ennustearvosta (Anttila I et 
al, Ann Med 2010, Anttila I et al Ann Med 2010, Anttila I et al Am J Cardiol 2011, Haataja 
et al Int J Cardiol, in press). Teemoista on valmistumassa Ismo Anttilan väitöskirjatyö. Petri 
Haataja työstämässä väitöskirjaa aiheista, tarvittaessa rekrytoidaan kolmas 
väitöskirjatyöntekijä. 
Aineisto ja menetelmät: Terveys 2000 ja Terveys2011 –tutkimuksiin osallistuneet 
henkilöt, joille on tehty lepo-EKG-tutkimus. Toteutus: Käytetään tietokonemittauksia,  
tarvittaessa manuaalinen tarkistus.  
Tekijät: Mika Kähönen, Kjell Nikus, Markku Eskola, Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Antti 
Jula ym.  
Aikataulu: 2012-2016  
Julkaisumuoto: Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä julkaisusarjoissa  
Kieli: Englanti  
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän EVO- ym apurahat  
 

8.2.2.039 Diabeteksen ja sen hoidon muutokset 30 vuodessa  
(8.1.2014) 
 

Taustaa: Diagnosoidun ja hoidetun diabeteksen esiintyvyys on lisääntynyt Suomessa ja 
muissa maissa. Lisääntymisen syyksi on arveltu väestön lihomista ja ikääntymistä.  
Diabetekseen oikeuttavien diagnostisten kriteereiden muutokset ja parempi diagnostiikka 
saattavat myös selittää merkittävää osaa havaituista muutoksista. Suomalaisten 
sokeriarvojen muutoksia on raportoitu Terveys 2011 perusraportissa. 
Glukoosimittausmenetelmissä tapahtuneet muutokset ja väestötutkimusten vain vähintään 
4 tunnin paastoverinäytteet ovat muodostaneet haasteen diabeteksen esiintyvyydessä ja 
väestön sokeriarvoissa tapahtuneiden todellisten muutosten arviointiin. 
Tarkoitus/tavoitteet: 
Arvioida diabeteksen ja glukoositasojen esiintyvyydessä tapahtuneita muutoksia ja 
muutoksen selittäjiä (diagnostiset kriteerit, ikääntyminen, elintavat, hoito). 
Pitkäaikaissokerissa tapahtuneita muutoksia on arvioidaan glykohemoglobiinin avulla. 
 
Laboratorioanalyysit: Glukoosimittaukset on tehty Mini-Suomi, Terveys 2000- ja Terveys 
2011 kenttätutkimukseen osallistuneille.  Glykohemoglobiini on määritetty Terveys 2000 –
kenttätutkimukseen osallistuneille. Glykohemoglobiinin määritys on tehdään kaikille 
Terveys 2011 kenttätutkimukseen ja 1000:lle satunnaisesti poimitulle Mini-Suomi 
kenttätutkimukseen osallistuneelle henkilölle. 



Aineistot: Mini-Suomi - terveystutkimus (1978-1980), Terveys 2000 –tutkimus (2000-
2001) ja Terveys 2011 – tutkimus (2011). Lisäksi tiedossa ja hoidossa olevan diabeteksen 
esiintyvyyttä arvioidaan Kelan rekisteritietojen avulla. 
Aikataulu: Laboratorioanalyysit  2013. Raportointi 2014-2015 
Julkaisumuoto: 1 kansallinen ja 1-2 kansainvälistä artikkelia 
Tekijät: Antti Jula, Veikko Salomaa, Jouko Sundvall, Jaana Leiviskä, Britt-Marie Loo, 
Teemu Niiranen, Markku Peltonen, Tommi Härkänen, Harri Rissanen, toimijoita lihavuus-  
ja ravintoryhmistä. 
 

8.2.2.040 Verenpainetaudin esiintyvyys, tietoisuus, hoitoisuus ja kontrolli ja niihin 
liittyvät tekijät Suomessa vuonna 2011. 
(Hyväksytty 15.10.2014) 
 
Tutkimuksen otsikko: 
Verenpainetaudin esiintyvyys, tietoisuus, hoitoisuus ja kontrolli ja niihin liittyvät tekijät 
Suomessa vuonna 2011. 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verenpainetaudin esiintyvyyttä, tietoisuutta, 
hoitoisuutta ja tavoitteessa olemista ja niihin liittyviä tekijöitä Suomessa. Tarkemmin 
tarkoituksena on tutkia iän, sukupuolen, siviilisäädyn, koulutustason, painoindeksin, 
tupakoinnin, alkoholin käytön ja liikunnan yhteyttä edellä mainittuihin asioihin.  
Mainittujen asioiden mahdollisten yhteyksien tiedostaminen voisi auttaa verenpainetaudin 
hoidossa korkeariskisten henkilöiden tunnistamisessa. 
Aineisto 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
ei 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Sam Sivén  THL 
Muut tekijä(t) 
Teemu Niiranen (THL), Seppo Koskinen (THL), Arpo Aromaa (THL), Antti Jula (THL) 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
2014 2015 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 



8.2.2.041 Patologisten EKG-muutosten esiintyvyys verenpaineryhmittäin 
(20.5.2015) 
 
Tutkimuksen otsikko: 
Patologisten EKG-muutosten esiintyvyys verenpaineryhmittäin 

Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Sydänsähkökäyrä eli EKG otetaan usein rutiininomaisesti verenpainetautia sairastavilta potilailta erityisesti 
perusterveydenhuollossa. EKG:n tarjoamaa tietoa hyödynnetään sen käyttömäärään nähden vähän. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on tutkia patologisten EKG-muutosten esiintyvyyttä ja niihin liittyvää 
valtimotautiriskiä verenpaineryhmittäin Terveys2000 aineiston pohjalta. Myöhemmin on tarkoitus tutkia 
näiden EKG-muutosten ilmaantuvuutta ja katoamista verenpaineryhmittäin ja verenpaineryhmissä 
tapahtuvien muutosten mukaan jaoteltuna Terveys2000 ja 2011 aineistoissa. Tutkimusten tuoman lisätiedon 
avulla EKG:ta voitaneen jatkossa hyödyntää aiempaa paremmin verenpainetautia sairastavien potilaiden 
hoidossa. 
Verenpaineen osalta tutkittava väestö jaetaan kolmeen luokkaan: I <140/90 mmHg; II 140-160/90-100 
mmHg; III >160/100mmHg + lääkityt. Tarkasteltavina EKG-muuttujina ovat ainakin eteisvärinä, LVH 
(Cornellin ja Sokolow-Lyonin kriteereillä), ST-lasku, AV-johtumisaika, P-terminaalinen voima, Q-aalto, huono 
R-aallon progressio, intraventrikulaariset johtumishäiriöt, positiivinen T-aalto aVr kytkennässä, pidentynyt 
QT-aika sekä varhainen repolarisaatio. EKG-muuttujat käsitellään ensisijaisesti luokkamuuttujana (kyllä/ei).  
Valtimotaudin riskin osalta tarvitaan tiedot fataaleista ja ei-fataaleista sydän- ja verisuonitapahtumista. 
Lisäksi muita tarvittavia tietoja ovat sosioekonomiset tekijät, paino, pituus, BMI, vyötärönympärys, glukoosi, 
lipidit, tupakan ja alkoholin käyttö. 

Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
- HILMO ja kuolinsyyt. Sydän- ja verisuonisairaustapahtumat. 

Tutkimusasetelma: Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain Mini-

Suomi/Terveys2000/Terveys 2011), Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden tapahtumien, 
esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan alussa mitatuilla tiedoilla) 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: Arttu Lehtonen, THL 
Muut tekijä(t): Teemu Niiranen, Antti Jula, Pauli Puukka, Kimmo Porthan 

Aikataulu: 4/2015-12/2015 
Julkaisumuoto: muu tieteellinen artikkeli 
Lisätietoja: Ei vastauksia. 
 

8.2.2.042 Eteisvärinäpotilaiden liitännäissairaudet ja kuolleisuus 
(3.6.2015) 
 

Tutkimussuunnitelma 
Eteisvärinäpotilaiden liitännäissairaudet ja kuolleisuus 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet: 
Eteisvärinäpotilaiden kuolleisuus on lisääntynyt useiden liitännäissairauksien takia. 
Liitäinnäissairauksia ei kuitenkaan ole tutkittu laajoissa suomalaisissa aineistoissa. 
Tarkoituksenamme on tutkia eteisvärinäpotilaiden liitännäissairauksia ja kuolleisuutta sekä 
tarkastella, miten muutokset iikunnan määrässä ja riskitekijöissä vaikuttavat taudinkulkuun. 
Tutkimus on jatkoa aiemmin hyväksytylle Hanna Kyhälä-Valtosen tutkimukselle (koodi 
8.3.002) 
Tutkimusmenetelmät:  
Terveys 2000 ja 2011 tutkimusten datan analysointi. Tutkimme, mitkä liitännäissairaudet 



ovat yhteydessä eteisvärinään, joko edeltäen eteisvärinädiagnoosia tai ilmeten diagnoosin 
jälkeen. Tarkastelemme myös, miten riskitekijät ja niiden muutokset vaikuttavat tähän 
assosiaatioon. Regressioanalyyseihin käytetään SPSS:ää. 
 
Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011, Mini-Suomi-uusintatutkimukset (1978–80, 2001, 
2011) 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot, Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi, Toiminta- ja 

työkyky, Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Lihavuus ja kehon koostumus, 

Muut laboratorioanalyysit, Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? ei 
Tutkimusasetelma 

Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 

Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011). 

Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 

tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 

alussa mitatuilla tiedoilla). 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Jasmiini Lemma 
Muut tekijä(t) 
Prof. Tuomo Nieminen, Hanna Kyhälä-Valtonen, Anne Kerola, Prof. Markku S. Nieminen 
Aikataulu: 06/2015-12/2016 
Julkaisumuoto: muu tieteellinen artikkeli 
 
 

8.2.2.043 Tyypillinen ja epätyypillinen vasen ja oikea haarakatkos  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Petri Haatajan työn alla olevassa väitöskirjatyössä olemme selvittämässä vasemman 
haarakatkoksen eri tyyppien eroja esiintyvyydessä, assosiaatiosta 
kardiovaskulaarisairauksiin ja ennusteeseen Terveys2000-aineistosta. Vasemman ja 
oikean haarakatkoksen eri tyyppien kliinistä merkitystä tunnetaan huonosti.  
 
Tavoite ja hypoteesi: 
Tavoitteena on jakaa henkilöt, joilla on vasen tai oikea haarakatkos ryhmiin sen mukaan, 
onko EKG:ssä epätyypillisiä piirteitä vai ei. Epätyypillisiksi piirteiksi lasketaan 
samanaikainen LVH ja vanhaan sydäninfarktiin sopivat muutokset. Lisäksi on tarkoitus 
selvittää, mikä on frontaalitason QRS-akselin (oikea, vasen, normaali, ”Northwest axis) 
merkitys. Tutkitaan myös miten uudet Straussin LBBB-kriteerit assosioituvat 
kardiovaskulaarisairauksiin ja ennusteeseen. Epäspesifistä kammionsisäistä 
johtumishäiriötä käsitellään omana ryhmänä ja sitä verrataan muihin ryhmiin. 
Yhtenä hypoteesina on, että epätyypilliset piirteet haarakatkoksessa viittaavat 
rakenteellisen sydänsairauteen ja huonompaan ennusteeseen, kun taas näiden muutosten 
puuttuminen viittaa degeneratiiviseen, iän mukana syntyvään, johtoratavikaan, mikä ei 
oleellisesti heikennä ennustetta.    



Käytettäviä EKG-parametreja: QRS-kesto, frontaalitason QRS-akseli, sekä johtumishäiriöt 
Minnesota-koodien mukaisesti. Tutkimusryhmä tekee Minnesota-koodauksen. 
Johtumishäiriöiden esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista 
merkitystä selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin). 
 
Julkaisumuoto: 1-2 tieteellistä alkuperäisartikkelia kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Mika Kähönen, Markku Eskola, Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani 
Rankinen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Nora Pelkonen, Tiia Miettinen, Joonas 



Nurminen, Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko 
Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.9.2017  31.8.2020 
 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 
 
 

8.2.2.044 EKG-kytkentöjen V1 ja V2 solmuisuus  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Ylimääräinen R- ja/tai S-aalto kytkennöissä on suhteellisen yleinen löydös. Olemme 
Terveys 2000-aineistossa osoittaneet, että osittaisella oikealla haarakatkoksella (rSR’ 
V1/V2) on negatiivinen ennustearvo. Toisaalta tiedetään, että tämä EKG-muutos on 
erittäin yleinen urheilijoilla hyvänlaatuisena fysiologisen adaptaation merkkinä. Uuden 
osittaisen oikean tai vasemman haarakatkoksen merkitystä tunnetaan huonosti. 
Tiedetään, että EKG-elektrodien sijoittelu tavanomaista korkeammalle rintakehällä hyvin 
usein johtaa rSR’-tyyppisen QRS-kompleksin esille tuloon.   
Tavoite ja hypoteesi: 
Tavoitteena on selvittää uuden V1/V2-kytkennän QRS-solmuilun (osittainen vasen tai 
oikea haarakatkos tai muu) merkitys suhteessa selittäviin tekijöihin (ikä, sukupuoli, 
samanaikainen kardiovaskulaarisairaus jne) sekä niiden ennusteellista merkitystä.  
Yhtenä hypoteesina on, että liian ylös sijoitetuista EKG-elektrodeista (mikä voidaan 
päätellä EKG:sta) on hyvänlaatuinen muutos. Toisena hypoteesina on, että ennuste 
henkilöllä, jolla todetaan uusi (T2011 vs. 2000) osittainen oikea tai vasen haarakatkos, on 
riippuvainen samanaikaisen verenkiertoelimen tai keuhkosairauden olemassa olosta.  
 
Käytettäviä EKG-parametreja: QRS-kesto, V1 ja V2 kytkentöjen amplitudit ja mahdollinen 
R’, frontaalitason QRS-akseli, sekä johtumishäiriöt Minnesota-koodien mukaisesti. 
Tutkimusryhmä tekee Minnesota-koodauksen. 
Muutosten esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista merkitystä 
selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin). 
 
Julkaisumuoto: 1-2 tieteellistä alkuperäisartikkelia kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 



 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Nora Pelkonen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Tiia Miettinen, Joonas 
Nurminen, Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko 
Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.10.2017  30.9.2020 
 
Julkaisumuoto 
väitöskirjan osatyö 
 
 

8.2.2.045 EKG:n aVR-kytkennän T-aallon suunnan merkitys  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 



Olemme osittaneet, että kytkennän aVR positiivinen T-aalto on negatiivinen ennustetekijä 
sekä kokonais- että kardiovaskulaarikuolleisuutta tarkasteltaessa. Kytkennän aVR T-aallon 
suunnan muuttumista toistomittauksissa ei tiettävästi ole tutkittu ennusteen kannalta.  
Tavoite ja hypoteesi: 
Tavoitteena on selvittää, mikä merkitys on sillä, että aVR-kytkennän suunta muuttuu ajan 
kanssa (T2011 vs 2000). Henkilöt jaetaan ryhmiin sen mukaan, onko aVR-kytkennän T-
aalto pysynyt samana tai muuttunut (pos->neg, neg->pos) T2000 ja T2011 rekisteröintejä 
verrattaessa 
Hypoteesina on, että uusi T-aallon positiivisuus heikentää ennustetta. 
 
Käytettäviä EKG-parametreja: kytkennän aVR T-aallon suunta ja amplitudi. 
Kytkennän aVR T-aallon suunnan muutoksen esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin 
sekä ennusteellista merkitystä selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen 
regressioanalyysin). 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Toiminta- ja työkyky 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 



Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Kjell Nikus  050 5575 396 Tays Sydänsairaala ja Tampereen 
yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Nora Pelkonen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Tiia Miettinen, Joonas 
Nurminen, Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko 
Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.12.2017  30.11.2020 
 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 

8.2.2.046 EKG:n huonon R-progression EKG-muutoksen esille tulo uutena 
muutoksena  
(2.6.2107) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Olemme T2000-aineistossa osittaneet, että huono R-progressio (R-aalto alle tai = 3 mm 
kytkennöissä V1-V3) huonontaa ennustetta naisilla, mutta ei miehillä. Huono R-progressio 
voi myös tulla esille uutena EKG-muutoksena ja se voi johtua esim. sairastetusta 
sydäninfarktista, joista huomatta osa on oireettomia.  
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää, mikä merkitys on huonon R-progression esille tulolla uutena 
EKG-muutoksena toistomittauksissa (T2011 vs 2000). 
Hypoteesina on, että huono R-progressio myös uutena muutoksena vaikuttaa 
epäedullisesti ennusteeseen. 
 
Käytettäviä EKG-parametreja: kytkentöjen V1-V3 R-piikin korkeus. 
Huonon R-progression esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista 
merkitystä selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin) siitä 
lähtökohdasta, että kyseessä on uusi muutos. 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 



Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
Tutkimusasetelma 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Kjell Nikus Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Nora Pelkonen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Tiia Miettinen, Joonas 
Nurminen, Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko 
Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.12.2017  30.11.2020 
 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 

8.2.2.047 Septaalisen remodellaation EKG-muutoksen merkitys  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 



Olemme kotimaisessa kardiomyopatia-aineistossa osittaneet, että uusi EKG-parametri, 
”septal remodeling” (uudelleen muovautuminen kammioväliseinää rekisteröivissä EKG-
elektrodeissa) assosioituu sydämen rakennevikoihin. Koska EKG-parametri koostuu QRS-
kompleksin muutoksista, jotka tunnetusti assosioituvat sydänlihaksen kuolio- ja 
fibroosimuutoksiin, on oletettavaa, että tämä EKG-parametri esiintyy monissa eri 
rakennevioissa. Ei ole tutkittu, miten yleinen muutos on väestötasolla eikä sen 
ennustemerkityksestä tiedetä mitään.  
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää EKG:n septaalisen remodellaation esiintyvyyttä ja merkitystä, 
sisältäen muutoksen merkitystä uutena muutoksena (T2011 vs 2000). 
Hypoteesina on, että septaalinen remodellaatio on yhteydessä sydänsairauksiin ja 
huonontaa ennustetta.  
Aineisto ja menetelmät: 
Käytettäviä EKG-parametreja: kytkentöjen V1-V3 R-piikin korkeus, näiden kytkentöjen 
QRS-fragmentaatio ja Q-aallot, QRS-kesto. QRS-frarmentaatio edellyttää sydänfilmien 
manuaalista tarkastelua. 
Septaalisen remodellaation esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista 
merkitystä selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin). 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 



 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Joonas Nurminen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Nora Pelkonen,Tiia Miettinen, 
Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko Salomaa 
12. Aikataulu 
 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.1.2018  31.12.2020 
 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 

8.2.2.048 EKG-varianttien S1S2S3, Q1Q2Q3, S1Q3T3 sekä “Northwest axis” merkitys  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
On olemassa EKG-muutoksia, joita voidaan pitää hyvänlaatuisina variantteina, mutta jotka 
myös assosioituvat sydän- ja verenkierron sairauksiin, kuten sydämen oikean puolen 
kuormitukseen. Esim. akuutissa keuhkoemboliassa voidaan nähdä S1Q3T3-muutosta. 
Frontaalitason QRS-akselin kääntyminen oikealle ylös (”Northwest axis”) on harvinainen 
EKG:ssä. Näistä muutoksista avohoitolääkärit aina välillä konsultoivat 
erikoissairaanhoitoa. Niiden esiintyvyyttä ja kliinistä merkitystä ei ole juurikaan selvitetty.   
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää, mikä on näiden EKG-muutosten esiintyvyys ja merkitystä, myös 
silloin kun kyseessä on uusi muutos (T2011 vs 2000). 
Hypoteesina on, että muutokset ovat suhteellisen harvinaisia eivätkä heikennä ennustetta.  
 
Käytettäviä EKG-parametreja: raajakytkentöjen Q-, R- ja S-amplitudit, QRS-kesto sekä 
frontaalitason QRS-akseli. 
EKG-varianttien esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista merkitystä 
selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin), myös siitä 
lähtökohdasta, että kyseessä on uusi muutos. 
 
Julkaisumuoto: 1-2 tieteellistä alkuperäisartikkelia kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 



Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja?ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Joonas Nurminen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Nora Pelkonen, Tiia Miettinen, 
Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.1.2018  31.12.2020 
 
 



8.2.2.049 Oikean kammion hypertrofian EKG-muutosten merkitys  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
EKG ei ole kovin herkkä tunnistamaan sydämen oikean puolen volyymi/painekuormitusta 
(right ventricular hypertrophy; RVH), mutta esiintyessään, hypertrofiaan viittaavia 
muutoksia on pidetty spesifisinä, joskin uudemmat tutkimukset ovat kyseenalaistaneet 
tätä. T2000-2011 aineistossa on mahdollista selvittää RVH-muutoksen esiintyvyyttä, 
assosiaatiota selittäviin tekijöihin ja ennustemerkitystä.   
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää, mikä on RVH-muutosten esiintyvyyttä ja merkitystä, myös silloin 
kun kyseessä on uusi muutos (T2011 vs 2000). 
Hypoteesina on, että muutokset ovat suhteellisen harvinaisia ja assosioituvat 
keuhkosairauksiin, mutta eivät heikennä ennustetta.  
 
Käytettäviä EKG-parametreja: raaja- ja rintakytkentöjen Q-, R- ja S-amplitudit, QRS-kesto 
sekä frontaalitason QRS-akseli. P-aaltojen amplitudi. 
RVH-muutoksen esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista merkitystä 
selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin), myös siitä 
lähtökohdasta, että kyseessä on uusi muutos. 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin?ei 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Toiminta- ja työkyky 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja?ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 



Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Joonas Nurminen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, 
Terho Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Nora Pelkonen, Tiia Miettinen, 
Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.1.2018  31.12.2020 
 
Julkaisumuoto:väitöskirjan osatyö 
 
 

8.2.2.050 Interatriaalisen katkoksen merkitys EKG:ssa  
(2.6.2017) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Interatriaalinen katkos (”Bayés:n syndrooma”) on suhteellisen uusi ja tuntematon käsite. 
Sen taustalla katsotaan olevan johtumishäiriö oikean ja vasemman eteisen välillä. Sen 
katsotaan ennustavan eteisvärinää ja lisäävän riskiä aivoverenkiertohäiriöihin. Muutoksen 
esiintyvyyttä väestössä ei tunneta hyvin.  
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää, mikä on interatriaalisen katkokseen viittaavan EKG-muutoksen 
esiintyvyys ja merkitys, myös silloin kun kyseessä on uusi muutos (T2011 vs 2000). 
Hypoteesina on, että muutos on yleisempi miehillä, ylipainoisilla ja verenpainetautia 
sairastavilla. Lisäksi oletamme sen ennustavan uuden eteisvärinän esiintymistä (T2011 vs 
T2000).  
 
Käytettäviä EKG-parametreja: P-aallon kesto ja suunta. Eteisvärinä. Tarvitaan manuaalista 
EKG-tarkastelua.  
EKG-muutoksen esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista merkitystä 
selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin). 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 



Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Toiminta- ja työkyky 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Kjell Nikus  Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Tiia Miettinen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, Terho 
Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Nora Pelkonen, Joonas Nurminen, 
Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.9.2017  31.8.2020 
 
Julkaisumuoto:väitöskirjan osatyö 
 

 

8.2.2.051 EKG:n ST-lasku  
(2.6.2017) 



 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Olemme T2000-aineistossa osoittaneet, että ST-laskujen ennusteellinen merkitys on 
riippuvainen mm. sukupuolesta ja samanaikaisesta LVH:sta. On myös viitteitä siitä, että 
ST-laskujen ennusteellinen merkitys on erilainen jos tutkitaan yksittäistä EKG:tä verrattuna 
toistomittauksiin. Kyseessä on erittäin keskeinen EKG-muutos ja sen takia tarvitaan tietoa 
tästä lähtökohdasta suomalaisesta aineistosta. 
Tavoite ja hypoteesi: 
 
Tavoitteena on selvittää, mikä on uuden ST-laskun esiintyvyys ja merkitys. 
Hypoteesina on, että uudella ST-laskulla on negatiivinen ennustemerkitys, mutta että 
ennuste riippuu muutosten sijainnista kytkentäkohtaisesti.   
 
Käytettäviä EKG-parametreja: ST-lasku eri kytkennöissä: esiintyvyys ja määrä. 
Uusien ST-laskujen esiintyvyyttä, yhteyttä selittäviin tekijöihin sekä ennusteellista 
merkitystä selvitetään tilastotieteellisin menetelmin (sisältäen regressioanalyysin) siitä 
lähtökohdasta, että kyseessä on uusi muutos. 
 
Julkaisumuoto: 1 tieteellinen alkuperäisartikkeli kansainvälisessä julkaisusarjassa 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, tutkimusryhmän kilpailutettava valtion 
tutkimusrahoitus, ym. apurahat. 
 
Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
 
Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 
 
Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Hengityselimistön sairaudet ja allergiat 
Toiminta- ja työkyky 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
 
Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Kuolinsyyt, HILMO 
Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, vain 
Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 



Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Kjell Nikus Tays Sydänsairaala ja Tampereen yliopisto 
 
Muut tekijä(t) 
Tiia Miettinen (todennäköinen väitöskirjatyön tekijä), Mika Kähönen, Markku Eskola, Terho 
Lehtimäki, Petri Haataja, Ismo Anttila, Jani Rankinen, Nora Pelkonen, Joonas Nurminen, 
Jussi Hernesniemi, Leo-Pekka Lyytikäinen, Teemu Niiranen, Antti Jula, Veikko Salomaa 
 
Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.9.2017  31.8.2020 
 
Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
 
 

8.3 Väitöskirjat 

8.3.001 Metabolisen oireyhtymän vallitsevuus ja yhteys sairastavuuteen 
suomalaisilla 

(13.2.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää metabolisen oireyhtymän vallitsevuus suomalaisessa 
väestössä ja yhteydet paitsi eri verenkiertoelinsairauksiin myös muihin kroonisiin 
sairauksiin. 
Aineisto: Koko T2000 perustutkimukseen osallistuneiden joukko, joista on määritetty 
insuliinipitoisuus. Aineistoa täydentää osaltaan SVT+D täydentävään tutkimukseen 
osallistuneet ja ennusteen arvion osalta Mini-Suomi -tutkimukseen osallistuneet. 
Tekijät: Aimo Korpilähde ym. 
Aikataulu: 2003- 
Julkaisumuoto: Useamman julkaisun kokonaisuus, joka tähtää väitöskirjaan. 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Erillinen todennäköisesti ulkopuolinen rahoitus. 
Osatyöt: 

8.3.002 Eteisperäisten rytmihäiriöiden esiintyvyys ja ennuste suomalaisilla 

(15.4.2003) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Selvittää vallitsevien ja anamnestisten eteisperäisten rytmihäiriöiden 
esiintyvyys ja yhteys muihin tekijöihin sekä määrittää pysyvien rytmihäiriöiden vaikutus 
elinennusteeseen. 
Aineisto: T2000 perustutkimukseen osallistuneet. Ennusteen osalta Mini-Suomi –
tutkimukseen osallistuneet. 
Tekijä: Hanna Kyhälä-Valtonen ym. 



Aikataulu: 2003 – 
Julkaisumuoto: Useita artikkeleita 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Pääosin ulkopuolisella rahoituksella. 
Osatyöt: 

8.3.003 Geenit ja suolistotulehdus - väestötason tutkimus 

(03.11.2004 / DNA-ryhmä 21.06.2005) 
 
Tutkimuksen tavoitteet: Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ovat kroonisia tauteja, 
jotka syntynevät geneettisesti altistuneilla ihmisillä ulkoisten tekijöiden laukaisemina. IBD:n 
tärkeimmät alatyypit ovat Crohnin tauti (CD) ja ulseratiivinen koliitti (UC). Suomessa on 
noin 24 000 IBD-potilasta. NOD2/CARD15 on luontaisen immuniteetin tärkeä määrääjä ja 
säätelijä, ja sen mutaatiot altistavat CD:lle. Yksi NOD2-variantti lisää CD:n riskiä 2-4-
kertaisesti ja kaksi varianttia (homotsygootit) 20-40-kertaisesti. Suomessa jokin NOD2-
variantti (R792W, G908R tai 1007fs) esiintyy 7 %:lla kontrolleista, 14 %:lla sporadisista 
CD-potilaista ja 26 %:lla familiaalisista CD-potilaista. Tähänastisten tutkimusten 
ongelmana on se, että niissä on lähtötapauksina käytetty kliinisiin hoitokeskuksiin 
hakeutuneita CD-potilaita. Tämä asetelma aiheuttaa harhan, joka ei ota huomioon 
interaktioita muiden geenien ja CD:lle altistavien ulkoisten tekijöiden kanssa. Edelleen 
tämän kaltainen lähtötilanne estää vastaamisen kysymykseen, altistaako NOD2-geenin 
variaatio muille kroonisille (tulehdus)taudeille, esimerkiksi astmalle, nivelreumalle ja 
sepelvaltimotaudille. Vastaaminen näihin kysymyksiin edellyttää väestöotoksen tutkimista. 
Tutkimuksen tavoitteena on tämän vuoksi selvittää tunnettujen IBD:lle altistavien 
genotyyppien esiintyvyys koko väestöä edustavassa väestöotoksessa, jossa IBD:n ohella 
on tunnistettavissa kansanterveydellisesti tärkeimmät krooniset sairaudet. 
Aineisto: Terveys 2000-aineisto. Laskennallisesti 6500 koehenkilöstä pitäisi löytyä 450 
NOD2-heterotsygoottia ja 8 homotsygoottia. Määritykset tehdään koko aineistosta 
ottamatta huomioon mahdollista tautitaustaa. Aineistosta on määritysten jälkeen 
tunnistettavissa henkilöt, joilla on diagnosoitu IBD (strukturoidut kysymykset 
terveyshaastattelussa, lääkärin kliininen diagnoosi, Kelan lääkityksen erityiskorvausoikeus 
IBD:hen). 
Tekijät: Prof. Kimmo Kontula, FM Maarit Lappalainen (väitöskirjatyöntekijä), LT Paulina 
Paavola-Sakki, prof. Antti Reunanen (KTL) ja muut Terveys 2000-tutkijat, joiden 
asiantuntemus on olennainen IBD:n ja kroonisten sairauksien tunnistamisessa.  
Aikataulu: Kun hankkeesta on päästy sopimukseen Suomen Genomikeskuksen kanssa, 
työ voidaan aloittaa milloin vain. Oletusjaksoksi esitetään lokakuu 2005-helmikuu 2006. 
Julkaisumuoto: 1-2 korkeatasoista originaalijulkaisua. Ainakin yksi artikkeleista 
muodostaisi FM Lappalaisen väitöskirjan yhden osatyön. 
Kieli: englanti. 
Voimavarat: Terveys 2000-hankkeen DNA-työryhmä osaa parhaiten arvioida työvoiman, 
joka tarvitaan näytteiden laimentamiseen ja pipetointiin mikrotitterilevyille. Omat 
tutkijamme pystyvät auttamaan SNP-tekniikan pystyttämisessä ja antavat positiiviset 
kontrollit. Genotyyppien ja fenotyyppien yhteyksien määrittämiseen tarvitaan Terveys 
2000-projektitutkijoiden apua. 
Yhteistyö: Yhteistyön mahdollisuus saattaa syntyä, mikäli NOD2-geenin ja ei-
intestinaalisten tulehdustautien (astma, nivelreuma ym.) alttiuden välille syntyy 
assosiaatiota. 
Tehtävät DNA-analyysit: NOD2-geenin kolme koodittavaa SNP-polymorfismia (R792W, 
G908R tai 1007fs). 



Käytettävät tekniikat: Suomen Genomikeskuksen Sequenom-analysaattori. 
Tarvittavan DNA:n määrä: Näytteistä määritetään kolme genotyyppiä. Tarve on siten 
luokkaa 25-100 nano-grammaa/näyte. 
Kustannukset: Kolmen pistemutaation seulonta tapahtuu sujuvimmin ja edullisimmin 
yhteistyössä Suomen Genomikeskuksen kanssa. Jos yhden genotyypin hinnaksi oletetaan 
0,50 €, koko aineiston genotyypityskustannukset tulevat olemaan: 3 genotyyppiä x 6500 
näytettä x 0,50 €/genotyyppi/näyte = noin 10 000 euroa. Tämä summa voidaan kattaa 
professori Kimmo Kontulan tarkoitukseen haetusta tutkimusmäärärahasta.  
Osatyöt: 
 
8.3.004 Ovatko kohonneen verenpaineen hoidon lääkevalinnat rationaalisia? 
(14.09.2005) 
 
 Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksella selvitetään kohonneen verenpaineen esiintyvyyttä, 
hoitoisuutta ja hoidon rationaalisuutta (lääkevalintoja ja -yhdistelmiä suhteessa kohonneen 
verenpaineen Käypä hoidon mukaisiin suosituksiin)  tiedossa olevaa 1) 
komplisoitumatonta hypertensiota, 2) sepelvaltimotautia, 3) astmaa, 4) diabetesta ja 
metabolista oireyhtymää sairastavilla Terveys 2000- tutkimuksen aineistossa ( 
poikkileikkausasetelma ) ja verrataan lääkevalintoja ja –yhdistelmiä Kelan ylläpitämästä 
reseptitiedostosta ja erityiskorvausrekistereistä  saataviin tietoihin. Lisäksi selvitetään 
valtimotaudin riskiin liittyviä elintapoja em. kohderyhmissä sekä selvitetään kohonneen 
verenpaineen lääkehoidon rationaalisuutta ja eroavaisuuksia suuressa ja pienessä sydän- 
ja verisuonitautikuoleman vaarassa olevilla.  
Aineisto: Terveys 2000 tutkimuksen aineisto (30-99v) ja Kelan ylläpitämästä 
reseptitiedostosta ja erityiskorvattavien diabeteksen, sepelvaltimotaudin, astman ja 
kohonneen verenpaineen lääkkeisiin oikeutettujen rekistereistä muodostettava 
rekisteriaineisto. 
Tekijät: Teemu Ahola ( KTL/VTL), Antti Jula ( KTL/VTL), Ilkka Kantola (TYKS), Timo 
Klaukka ( Kela), Antti Reunanen (KTL/KTY), Neill Booth (TaY) 
Aikataulu: 2005 alkaen 
Julkaisumuoto: Artikkeli  
Osajulkaisut:  
1) Kohonneen verenpaineen hoidon rationaalisuus komplisoitumatonta hypertensiota 
sairastavilla   
2) Kohonneen verenpaineen hoidon rationaalisuus sepelvaltimotautipotilailla ( 8.2.1.042) 
3) Kohonneen verenpaineen hoidon rationaalisuus astmapotilailla (8.2.1.044) 
4) Kohonneen verenpaineen hoidon rationaalisuus diabetesta ja metabolista oireyhtymää 
sairastavilla 
5) Kohonneen verenpaineen hoidon eroavaisuudet suuressa ja pienessä 
valtimotautikuoleman vaarassa olevilla (8.2.1.046) 
Kieli: Suomi (1) ja englanti (1-2) 
Voimavarat: Pääosin virkatyönä 

8.3.005 Fyysisen aktiivisuuden yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin ja 
metaboliseen oireyhtymään  

(14.09.2005) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on  
a) selvittää fyysisen aktiivisuuden yhteyttä metaboliseen oireyhtymään, 
b) tutkia fyysisen aktiivisuuden yhteyttä vasta todettuun diabetekseen, 



c) selvittää fyysisen aktiivisuuden yhteyttä kaulavaltimon ateroskleroosiin 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriöissä, 
d) tutkia insuliiniresistenssin, huonontuneen glukoosinsiedon ja diabeteksen yhteyttä 
ateroskleroosiin sekä 
e) selvittää fyysisen aktiivisuuden, insuliiniresistenssin ja huonontuneen glukoosinsiedon 
yhteyttä hemodynamiikkaan, endoteelifunktioon ja autonomiseen säätelyyn 
Aineisto: Terveys 2000 tutkimus (30+) koko aineisto ja lisäksi täydentävä SVT+D tutkimus 
sekä hemodynamiikan alatutkimus. 
Tekijät: LL Kalle Sipilä PSHP/AKU/KFI. 
Ohjaajat: dos. Mika Kähönen PSHP/AKU/KFI, dos. Leena Moilanen KYS. 
Aikataulu:2005-2007 
Julkaisumuoto: Väitöskirja, tieteelliset artikkelit 
Osajulkaisut: 
1) 8.2.1.017 Perinteisten ateroskleroosin vaaratekijöiden, insuliiniresistenssin ja 
huonontuneen glukoosin siedon yhteys hemodynamiikkaan (valtimokomplianssiin), 
endoteelifunktioon ja autonomiseen säätelyyn 
2) 8.2.1.026 Insuliiniresistenssin, huonontuneen glukoosin siedon ja diabeteksen yhteys 
ateroskleroosiin 
3) 8.2.1.028 Fyysisen aktiivisuuden yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin 
sokeriaineenvaihdunnan häiriössä 
4) 8.2.1.031 Fyysisen aktiivisuuden (ja terveyskunnon) yhteys metaboliseen oireyhtymään 
5) Fyysisen aktiivisuuden yhteys vasta todettuun diabetekseen (liittyy hankkeeseen 
8.2.1.031) 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus, mm. PSHP EVO ym.     

8.3.006 Valtimosairauksien esiintyvyys, vaaratekijät ja perintötekijät suomalaisessa 
väestössä 

(14.09.2005) 
 
Tarkoitus/tavoitteet: Tarkoituksena on tutkia valtimokomplianssia endoteelin toimintaa ja 
verenkierron säätelyä väestöotoksessa ja selvittää niiden suhdetta kaulavaltimoiden 
oireettoman ateroskleroosin esiintyvyyteen, vaaratekijöihin ja perintötekijöihin. Tavoitteena 
on:  
a) Luoda viitearvoja verenkierron säätelyn parametreille, 
b) Tutkia hemodynamiikan, erityisesti valtimokomplianssin, endoteelifunktion ja 
autonomisen säätelyn yhteyttä kaulavaltimon ateroskleroosiin,  
c) Selvittää sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden, insuliiniresistenssin ja metabolisen 
oireyhtymän suhdetta endoteelin toimintaan ja verenkierron säätelyyn, 
d) Tutkia autonomisen säätelyn yhteyttä endoteelifunktioon ja valtimokomplianssiin. 
Aineisto: Terveys 2000 SVT+D, LASERI, TAMVPT, terveet vapaaehtoiset 
Tekijät: Teemu Koivistoinen, DI, LK, PSHP, Kliinisen fysiologian osasto, Antti Jula, LT, 
KTL, muu SVT+D ryhmä. 
Ohjaajat: Mika Kähönen, professori, Tampereen yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 
kliininen fysiologia, Tiit Kööbi, dosentti, PSHP, Kliinisen fysiologian osasto. 
Aikataulu: Tulosten analyysi suoritetaan vuoden 2005 aikana ja artikkelit kirjoitetaan 
vuosien 2006-2007 aikana. 
Julkaisumuoto: Väitöskirja, tieteelliset artikkelit 
Osajulkaisut: 
8.2.2.005 Vasemman kammion funktion noninvasiivisen mittauksen viitearvot 



8.2.1.017 Perinteisten ateroskleroosin vaaratekijöiden, insuliiniresistenssin ja 
huonontuneen glukoosin siedon yhteys hemodynamiikkaan (valtimokomplianssiin), 
endoteelifunktioon ja autonomiseen säätelyyn  
8.2.1.018 Hemodynamiikan, erityisesti valtimokomplianssin, endoteelifunktion ja 
autonomisen säätelyn yhteys kaulavaltimon ateroskleroosiin  
8.2.1.019 Autonomisen säätelyn yhteys endoteelifunktioon ja valtimokomplianssiin  
8.2.1.051 Kotona mitatun verenpaineen yhteys valtimojäykkyyteen 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: T. Koivistoinen suorittaa väitöskirjatyön opiskelujensa ohella 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. M. Kähönen ja T. Kööbi osallistuvat suunnittelu- ja 
raportointityöhön oman työnsä ohella. 
 

8.3.007 Kotona mitattu verenpaine verenpainetaudin diagnostiikassa ja hoidossa, 
valkotakki-ilmiön mittarina ja kohde-elinvaurioiden vaaratekijänä. 

(14.09.2005) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  
1) Tutkia kotona mitatun verenpaineen soveltuvuutta verenpainelääkityksen säätämiseen. 
2) Tutkia valkotakkiverenpaineen (>140/90 mmHg toimistomittauksissa, <135/85 mmHg 
kotimittauksissa) yleisyyttä ja sille altistavia tekijöitä suomalaisessa väestössä. 
3) Tutkia valkotakkiefektin suuruutta (toimistopaine miinus kotipaine) ja sille altistavia 
tekijöitä suomalaisessa väestössä. 
4) Tutkia kotona mitatun verenpaineen suhdetta kaulavaltimon ateroskleroosiin sekä 
EKG:n LVH-muutoksiin verrattuna perinteiseen vastaanotolla mitattuun verenpaineeseen 
5) Tutkia verenpainetaudin yleisyyttä ja hoitoisuutta suomalaisessa väestössä kotona ja 
vastaanotolla mitatun verenpaineen avulla. 
6) Määrittää kotona mitatun verenpaineen viitearvot suomalaisessa väestössä. 
Aineisto: Terveys 2000 (45-74 v), SVT-syventävän data sekä erillinen TYKSin aineisto 
kotona mitatun ja ambulatorisen verenpaineen vertailua varten, 1999-2003.   
Tekijät: Teemu Niiranen, LL, VTL/TTO/KTL 
Ohjaajat: Antti Jula, LT, VTL/TTO/KTL ja Ilkka Kantola, LT, Turun Yliopisto, Sisätautien 
Klinikka 
Aikataulu: 2005 - 2007 
Julkaisumuoto: Väitöskirja, tieteelliset artikkelit 
Kieli:  Englanti 
Voimavarat: KTL:n rahoitus, apurahat ja EVO-rahoitus. 
Osajulkaisut: 
 

1. 8.2.1.002 Kotona mitattu verenpaine valtimotaudin vaaratekijänä 
2. 8.2.1.003 Kotona mitatun verenpaineen viitearvot (T2000) 
3. 8.2.1.004 Kohonneen verenpaineen esiintyvyys ja hoitoisuus eri mittausmenetelmin 

arvioituna 
4. 8.2.1.006 Valkotakkihypertension esiintyvyys, yhteys perimä- ja ympäristötekijöihin, 

muihin sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin ja ennusteeseen 
Julkaistu: 
Niiranen T. Home blood pressure measurement − epidemiology and clinical application. 
Publications of the National Public Health Institute A16/2008, Helsinki 2008. 
 



8.3.008 Interleukiini-1 geeniperheen variaation yhteys tulehdusreaktioon, 
autoimmuniteettiin, veren sokeritasapainoon ja diabetekseen 
24.3. 2009 päivitetty tutkimussuunnitelma, (07.12.2005, DNA-ryhmä 02.12.2005)  
(20.4.2009/Genetiikkaryhmä 2.4.2009) 
Tarkoitus/tavoitteet: Interleukiini-1 alfa ja beta (IL-1α ja IL-1β) aiheuttavat voimakasta 
tulehdusreaktiota elimistössä ja niiden vaikutuksia havaitaan lähes kaikissa solutyypeissä yhdessä 
muiden välittäjämolekyylien kanssa. Keskeinen IL-1 järjestelmän estäjä ja osatekijä on 
rakenteellisesti samankaltainen luonnollinen antagonisti - IL-1ra. Näitä koodaavat geenit sijaitsevat 
lähekkäin kromosomissa 2q 14. IL-1α ja IL-1β välittävät vaikutuksia puolustusreaktioina 
kudosvaurioon ja infektioihin. Niillä on myös keskeinen merkitys useiden sairauksien 
patogeneesissä. IL-1 geenien vaihtelussa tunnetaan tiettyjen SNP:en sekä vaihtelevien 
emäsparijaksojen assosioituvan IL-1α, IL-1β ja IL-1ra tuotantoon tai transkriptioon. 
Tulehdusreaktiota välittävät monosyytti-magrofagit ovat keskeisiä tekijöitä ateroskleroosin sekä 
alentuneen glukoosin siedon ja erityisesti insuliiniresistenssin synnyssä. Rasvakudoksen 
kroonisella tulehduksella onkin keskeinen merkitys insuliiniresistenssin synnyssä. Krooninen 
matala-asteinen sub-kliininen tulehdusreaktio on myös merkittävä sydän- ja verisuonitapahtumien 
riskitekijä ja tämän on todettu myös kiihdyttävän ateroskleroosin progressiota. Tulehdusta 
osoittavat akuutin faasin proteiinit ennustavat valtimotapahtumia; näistä parhaiten tunnettuja ovat 
C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja fibrinogeeni. Kohonneet Interleukiini-6 (IL-6) tasot osittavat myös 
pitkän aikavälin seurannassa lisääntynyttä sepelvaltimotaudin riskiä. Pitkittynyt IL-1β vaikutus 
johtaa vähentyneeseen insuliinin signalointiin- insuliiniresistenssiin. 

Terveys 2000 aineistossa selvitämme onko IL-1 geeniperheen vaihtelulla yhteyttä 
diabetekseen ja sokerirasituskokeen yhteydessä mitattuihin glukoosi- ja insuliinipitoisuuksiin sekä 
insuliiniresistenssi-indeksiin. Assosioituuko IL-1 geenivariaatio IL-1ra pitoisuuksiin sekä muiden 
tulehduksen merkkiaineiden pitoisuuksiin? Assosioituuko IL-1 geeniperheen variaatio diabeteksen 
ilmaantuvuuteen prospektiivisessa seurannassa lähtötilanteessa ei-diabeetikoilla? Kiinnostuksen 
kohteena ovat erityisesti ne variantit, jotka mahdollisesti assosioituvat IL-1ra pitoisuuksiin ja/tai 
glukoosiaineenvaihdunnan parametreihin. Genotyypitys on tehty 5:lle IL-1α, 6:lle IL-1β sekä 8:lle 
IL-1ra SNP:lle käyttäen massaspektrometriaa (Sequenom). Tulosten toistettavuutta arvioidaan 
muissa tutkimusaineistoissa. 

Terveys 2000 tutkimuksen osallistuneilta on määritetty IL-1ra pitoisuuksia. Lisäksi on 
olemassa koko genomin kattavaa dataa T2000:sta, (GENMETS-aineisto sekä pienempiä 
alaotoksia) tämä mahdollistaa genomin laajuisen analyysin tekemisen IL-1ra-fenotyypille. 
Aineisto: Terveys 2000 tutkimusaineisto (6000) sisältäen SVTD alaryhmän (1500). IL-1 alueen 
genotyypitys sekä mm. koko genomin kattava GENMETS-aineisto. 
Tekijät: LL Kari Luotola, FT Mervi Alanne, FM Arto Pietilä, DI Rauni Pääkkönen, dos. Markus 
Perola dos. Antti Jula ja prof. Veikko Salomaa. Eri osajulkaisujen tekoon osallistuu lisäksi muita, 
sekä ulkomaisia että kotimaisia tutkijoita myös muihin tutkimuskokonaisuuksiin liittyen. 
Aikataulu: 2005-2010 
Julkaisumuoto: väitöskirja (K Luotola), tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa  
julkaisut: Terveys 2000 osalta: 

 1. IL-1 geenialueen yhteys diabeteksen prevalenssiin ja glukoosiaineenvaihdunnan 
parametreihin 

 2. IL-1 geenialueen yhteys tulehdusparametreihin, erityisesti IL-1ra fenotyyppiin  
 3. IL-1 geenien yhteys diabeteksen ilmaantuvuuteen yhdessä muiden diabeteksen 

kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden kanssa 
Voimavarat: Tutkimuksen toteuttamiseen ja laboratoriokustannuksiin on olemassa rahoitus. Siihen 
ovat osallistuneet Suomen Lääketieteen säätiö, Sydäntutkimussäätiö, Sigrid Juseliuksen säätiö, 
Suomen Akatemia, Euroopan Unioni sekä osa on tehty virkatyönä KTL:lla. 
Tutkimusorganisaatiot: HYKS, THL, FIMM 

Julkaistu:  
Luotola K, Pääkkönen R, Alanne M, Lanki T, Moilanen L, Surakka I, Pietilä A, Kähönen M, 
Nieminen MS, Kesäniemi YA, Peters A, Jula A, Perola M, Salomaa V; for the Health 2000 



and AIRGENE Study Groups. Association of variation in the interleukin-1 gene family with 
diabetes and glucose homeostasis. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Nov; 94(11):4575-83 
 
8.3.009 Epidemiological studies on fish consumption and cardiovascular health - 
results from the fishermen study and the health 2000 survey 
(29.11.2011) 
 
Tarkoitus/tavoitteet:  
1) Arvioida miten hyvin seerumin omega-3-rasvahappo- ja ympäristömyrkkypitoisuudet 
toimivat FFQ:lla mitatun kalan käytön biomarkkereina ja kuvaavatko yksittäiset 
frenkvenssikysymykset kalan käyttöä yhtä hyvin kuin koko ruokavalion mittaamiseen 
tarkoitettu FFQ  
2) Arvioida, onko kalan käyttö yhteydessä terveelliseen ruokavalioon 
3) Selvittää kalan käytön ja seerumin omega-3-rasvahappo- ja 
ympäristömyrkkypitoisuuksien yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, 
erityisesti tulehdusmarkkereihin ja ateroskleroosiin 
4) Kuvata saastunutta Itämeren kalaa syövien suomalaisten ammattikalastajien ja heidän 
vaimojensa kuolleisuutta ja verrata sitä suomalaisen perusväestön kuolleisuuteen  
Aineistot:  
 Ympäristöterveyden osaston Ravinto, ympäristö ja terveys (RYT) -
tutkimukseen osallistuneet ammattikalastajat ja heidän perheenjäsenensä (n=309) 
 Terveys 2000 -tutkimuksen Verenkiertoelinten ja diabeteksen (SVT+D) 
täydentäviin tutkimuksiin osallistuneet (n=1526) 
 Terveys 2000 (T2000) -tutkimuksen ravintokyselyyn osallistuneet (n=5998) 
Tekijä: Anu Turunen (THL, Ympäristöterveyden osasto) 
Ohjaajat: Pia K. Verkasalo (THL, Ympäristöterveyden osasto), Antti Jula (THL, 
Kansantautien ehkäisyn osasto), Terttu Vartiainen (THL, Ympäristöterveyden osasto) 
Aikataulu: Väitöskirja valmistuu vuoden 2012 alkupuolella  
Julkaisumuodot: Väitöskirja, tieteelliset artikkelit 
Osajulkaisut: 
1) 8.2.1.050 Kalan käyttö ja omega-3-rasvahappojen, dioksiinin ja 
metyylielohopean pitoisuudet plasmassa: validointitutkimus 
2) 13.2.007 Kalan käyttö kahdessa epidemiologisessa aineistossa: yhteydet 
ruoan käyttöön ja ravinnon saantiin 
3)  8.2.1.052 Kalarasvojen yhteys valtimotaudin vaaratekijöihin ja kaulavaltimon 
ateroskleroosiin 
4)  8.2.2.016 Suomalaisten kalastajien kuolleisuus: retrospektiivinen 
kohorttitutkimus 
Kieli: Englanti 
Voimavarat: Ulkopuolinen rahoitus (Suomen Akatemia, Yrjö Jahnssonin säätiö, Juho 
Vainion säätiö) 
 
8.3.010 Pathways to health inequalities among immigrants in Finland represented in 
cardiovascular disease risk factors and self-rated health  
(8.1.2014) 
 
1. Tutkimussuunnitelman numero: 
Ei vastauksia. 
2. Tutkimuksen otsikko: 



Pathways to health inequalities among immigrants in Finland represented in 
cardiovascular disease risk factors and self-rated health. 
3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Aim of the study 
The general aim of the study is to examine the distribution of cardiovascular disease risk 
factors and self-rated health in the immigrant population of Russian, Kurdish and Somali 
origin and to evaluate pathways to health inequalities.  
 
The specific aims of the study are: 
1) To examine the association between socioeconomic status and cardiovascular disease 
risk factors in the targeted immigrant population and to compare to that of the native 
population.  
2) To examine the association between socioeconomic status and self-rated health in the 
targeted immigrant population and to compare to that of the native population.  
3) To examine the influence of socioeconomic position, length of residence and CVD risk 
factors on self-rated health of immigrants.   
Hypothesis: Socioeconomic position will modify the effect of CVD risk factors on self-rated 
health. The effect of CVD risk factors on SRH will also vary depending on the level of 
adaptation, reflected in employment status, length of residence and Finnish language 
proficiency.  
4) To examine the individual-level and contextual determinants of self-rated health of 
immigrants through multilevel analysis.   
Materials and methods 
Sample The dissertation will be based on the Migrant Health and Wellbeing Study 
(Maamu). Maamu data will be compared to the Health 2011 study. Health 2011 data will 
be limited to the six Maamu cities (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Vaasa) and 
to the Maamu age group of 18-64 year-old adults. 
4. Aineisto 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
Maamu (lisätietoja) 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
kyllä, miten? 
Avoimet vastaukset: kyllä, miten? 
Paikkakunnat: Espoo, Helsinki, Vantaa, Turku, Tampere, Vaasa. Ikäryhmä: 18-64-vuotiaat. 
6.Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Sosiodemografiset tekijät ja elinolot 
Koettu terveys ja elämänlaatu 
Sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen hyvinvointi 
Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi 
Syrjintä - ja väkivaltakokemukset 
Palveluiden käyttö ja tarve 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Lihavuus ja kehon koostumus 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka paljon? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka paljon? 
seerumi, HbA1c, triglyseridit, glukoosi 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 



ei 
9. Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
Referenssiaineisto (Asetelma, jossa väestöaineisto toimii viiteaineistona varsinaiselle 
tutkimusaineistolle) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Natalia Skogberg, THL, Helsingin yliopisto 
11. Muut tekijä(t) 
Päivikki Koponen (THL), Tiina Laatikainen (THL), Seppo Koskinen (THL), Ossi Rahkonen 
(Helsingin yliopisto). Tarvittaessa hyödynnetään muiden asiantuntemusta. 
12. Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
1.1.2014 31.12.2017 
13. Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: 
Aineistoa toivotaan mahdollisemman pian. Tavoitteena on julkaista ensimmäinen artikkeli 
kevään 2014 aikana. 

8.3.011 Metabolisen säätelyn tutkiminen T2000-aineistossa 

(26.2.2014) 
 
1. Tutkimussuunnitelman numero: 
Ei vastauksia. 
2. Tutkimuksen otsikko: 
-Metabolisen säätelyn tutkiminen T2000-aineistossa 
3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
-Olemme tehneet poistogeenisen hiirimallin USF1-geenistä, joka alun perin assosioitiin 
familiaaliseen kombinoituun hyperlipidemiaan. Usf1-poistogeenisten hiirten fenotyyppi on 
erittäin edullinen. Niiden HDL-kolesteroli on tavallista korkeampi ja triglyseridit 
matalammat, mikä johtuu sekä suuremmasta triglyseridirikkaiden lipoproteiinien 
clearancesta että niiden pienemmästä tuotosta maksassa. Usf1-poistogeenisten hiirten 
maksaan kertyy korkearasvaisen ruokintakokeen aikana n. 50 % vähemmän triglyseridejä 
kuin verrokkihiirten, mikä on sopii yhteen pienempään VLDL-hiukkasten tuotantoon 
maksasta.  
Tämän lisäksi poistogeeniset hiiret eivät liho korkearasvaisen dieetin aikana, ne pysyvät 
insuliiniherkkinä, ja niiden ateroskleroosin aste vähenee 70 %.  Tähän yksi osasyy lienee 
poistogeenisten hiirten ruskean rasvakudoksen aktivaatio, mikä ottaa sisäänsä 2 kertaa 
enemmän triglyseridejä ja 3 kertaa enemmän glukoosia kuin kontrollihiirten.  
Hiirimalli antaa vakuuttavaa näyttöä siitä, että Usf1-poistaminen hiirestä johtaa edulliseen 
metaboliseen fenotyyppiin. Haluaisimme nyt näyttää saman asian ihmisissä. 
Tarkoituksenamme on nyt analysoida T2000-aineistossa relevantteja metabolisia muuttujia 
sille, assosioituvatko USF1-geenin lisääntyneeseen ekspressioon assosioituneet 
polymorfismit myös haitallisiin metabolisiin fenotyyppeihin.  
Polymorfismit tullaan katsomaan USF1-geenin alueelta ja sen lähistöltä. Metaboliset 
fenotyypit tulevat pääasiassa olemaan lipidimuuttujia (mm. TG, HDL-C, LDL-C, TC, BMI) 
sekä muita tarpeellisia, mm. insuliini ja glukoosi. Lisäksi tarkoituksena olisi hyödyntää 
koronaaritautistatusta. 



Tämä tutkimus tulee ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa siihen, onko USF1 proteiinina 
enemmän haitallinen kuin hyödyllinen metaboliselle terveydelle. Tätä varten olisi hyvä 
saada tukea myös T2000-aineistosta. 
4. Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
kyllä, miten? 
Avoimet vastaukset: kyllä, miten? 
-tarkoituksena käyttää ainakin GenMets-aineistoa  
6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai 
terveystarkastuksessa kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Genetiikka 
Lihavuus ja kehon koostumus 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka paljon? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka paljon? 
-DNA, fenotyypit 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
-tuskin tarvitaan, en ole varma, mitä tällä tarkoitetaan. Genotyypit ja fenotyypit täytyy voida 
sovitettua toisiinsa. 
9. Tutkimusasetelma 
Poikkileikkaustutkimus 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Pirkka-Pekka Laurila, THL 
11. Muut tekijä(t) 
Pirkka-Pekka Laurila, Ida Surakka, Samuli Ripatti, Antti-Pekka Sarin, Emmi Tikkanen, 
Matti Jauhiainen 
12. Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
2014 2014 
13. Julkaisumuoto: 
väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: 
-Toivoisimme, että voisimme mahdollisimman nopeasti analysoida tämän aineiston. Syynä 
on se, että hiirimallissamme havaitsemamme fenotyypit olisi hyvä katsoa myös 
ihmisaineistossa. Käsikirjoitus on hiirimallin osalta täysin valmis, täten toivomme, että 
ihmisaineiston saisi analysoitua mahdollisimman nopeasti. Käsikirjoitus on lähdössä 
korkeimman impaktin lehteen arvioitavaksi aivan pian. Toivomme, että saisimme tähän 
submissioon myös ihmisdataa mukaan. 
 

8.3.012 Physical fitness, functional capacity and muscle strength in the prediction of 
cardiovascular diseases 

(4.6.2014, päivitys 22.8.2014) 
  
Tutkimussuunnitelma 
1. Tutkimussuunnitelman numero: 



Ei vastauksia. 
2. Tutkimuksen otsikko: 
-Physical fitness, functional capacity and muscle strength in the prediction of 
cardiovascular diseases 
3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
- Cardiorespiratory fitness has been found to be one of the strongest predictors 
for death from coronary heart disease (CHD), although the clinical value of muscle 
strength seems to be underrated. It is not well known to which extent the incremental 
information offered by functional capacity in risk stratification beyond that of conventional 
risk factors that would prompt interventions and ultimately reduce cardiovascular disease 
(CVD)-related events. Further research is needed to examine the associations between 
changes in functional capability, as a decline in physical capability may be a better 
predictor of mortality than is the absolute level at a single point in time. In addition, 
associations between these measures of functional capacity (CRF and muscle strength) 
and cause specific mortality and other health outcomes may help to elucidate the 
pathways underlying the associations with all-cause mortality. Elucidating the underlying 
biological pathways that link poorer capability to mortality will inform the development of 
effective interventions. In the proposed study project, it will be possible to create new 
useful information if functional capacity can add incrementally to risk prediction on top of 
already commonly assessed risk factors.  
There is growing evidence that objective measures of physical performance such as 
muscle strength, walking speed, and standing balance not only characterize physical 
capability but also act as markers of current health status. A meta-analysis demonstrated 
associations between each of these measures of physical capability and all-cause 
mortality in community-dwelling populations. Another large study found evidence that 
weaker grip strength in men, assessed in early adulthood, was associated with increased 
risk of incident CHD. It is recently suggested that that overall isometric muscle strength in 
young men is inversely associated with later risk of CVD death, independently of the 
baseline physical fitness. Although grip strength measured at younger ages is related to 
overall mortality, it is not well known whether muscle strength, walking speed, and 
standing balance performance are associated with mortality in middle-aged to older 
populations.  
 
The aims of the study: 
1. To reliably characterize the etiological association between functional capacity and 
muscle strength with the risk of CVD outcomes 
2. To investigate if associations between functional capacity and muscle strength with the 
risk of CVD outcomes differ by relevant subgroups (gender, participants with and without 
hypertension <140/90 mmHg, smokers and non-smokers, overweight and normal-weight 
BMI <25 kg/m2, with and without prevalent CVD or with and without dyslipidemia (LDL 
cholesterol <3.5 mmol/L) 
3. To investigate the prognostic value of changes in functional capacity (repeated tests in 
walking speed) 
4. To study the value of the NYHA classification with objectively assessed functional 
capacity (i.e. walking speed and muscle strength) 
4. Aineisto 
Terveys 2000 (lisätietoja) 
Terveys 2011 (lisätietoja) 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? 
ei 



6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? 
Toiminta- ja työkyky 
Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni) 
Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
Muu, mikä? 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
-sairaustiedot, elintavat, riskitekijät 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? 
ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? 
kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
-kuolinsyy ja sairaalapoistot, HILMO, sydän- ja verisuonisairauksien päätetapahtumat 
9. Tutkimusasetelma 
Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden 
tapahtumien, esim. kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan 
alussa mitatuilla tiedoilla) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: 
Nimi Sähköposti Puhelinnumero Yritys / Organisaatio 
Jari Laukkanen, University of Eastern Finland 
11. Muut tekijä(t) 
-Jari A. Laukkanen, MD, PhD, University of Eastern Finland; Sari Stenholm, PhD, Adj 
Professor, Department of Public Health University of Turku, Turku Finland; Veikko 
Salomaa, MD, PhD, Professor, THL-National Institute for Health and Welfare, Helsinki; 
Antti Jula, MD, PhD, Professor, THL-National Institute for Health and Welfare, Helsinki; 
Sudhir Kurl, MD, PhD, University of Eastern Finland 
12. Aikataulu 
Aloitusajankohta: Valmistumisajankohta: 
09/2014 09/2016 
13. Julkaisumuoto: 
muu tieteellinen artikkeli 
14. Lisätietoja: 
-Tutkijoilla on useiden vuosien kokemus epidemiologisista väestötutkimuksista, joissa on 
selvitetty fyysisen kunnon ja liikunnan merkitystä sydänsairauksien etiologiassa. Tämä 
tutkimusyhteistyö tarjoaisi entistä paremman mahdollisuuden selvitellä sekä lihasvoiman 
että fyysisen kunnon ennusteellista lisäarvoa. Tutkimuksessa käytetään epidemiologisia 
tilastoanalyysejä (SPPS, STATA). Sydän- ja hengityselimistön kuntoa voidaan käyttää 
lisämuuttujana sen mukaan kun tämä mittaus on käytettävissä. 
 
 

8.3.013 Metabolomin yhteys sydämen vajaatoimintaan 

(20.5.2015) 
 
1. Tutkimussuunnitelman numero: Ei vastauksia. 
2. Tutkimuksen otsikko: Metabolomin yhteys sydämen vajaatoimintaan 
3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet 
Tutkimussuunnitelma Terveys-2000 –kohortin käytöstä 
Nimi 
Metabolomin yhteys sydämen vajaatoimintaan 



Tutkimusasetelma 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia sydämen vajaatoiminnan biomarkkereita ja arvioida 
niiden kausaalisuutta geneettisten menetelmien avulla. Biomarkkerit tunnistetaan testaamalla NMR-
metabolomin assososiaatiota insidenttiin ja prevalenttiin sydämen vajaatoimintaan ja tärkeimpiin sille 
altistaviin yksittäisiin tauteihin kuten sepelvaltimotautiin, hypertensioon, eteisvärinään ym. Kausaalisuutta 
arvioidaan tunnistamalla biomarkkereihin vaikuttavia geneettisiä variantteja ja testaamalla näiden varianttien 
assosiaatiota sydämen vajaatoimintaan (mendelian randomization- asetelmassa). Tutkimuksessa pyritään 
yhteistyöhön useiden merkittävien suomalaisten kohorttien kanssa. Discovery-kohorttina toimii Finrisk ja 
replikaatiokohortteina ainakin Terveys 2000, Helsinki Birth Cohort Study ja Corogene.  
Tarvittava data 
Perimänlaajuinen genotyyppidata kaikille  saatavissa oleville Terveys 2000-osallistujille joilta se on saatavilla 
ja NMR-metabolomiikkadata (kenelle saatavilla). Sydämen vajaatoiminta (prevalentti ja insidentti), todettu 
sydäninfarkti, ikä, sukupuoli, diabetes, paino, pituus, BMI, vyötärö, lantio, WHR, CRP, tupakointi (never, ex, 
current), tupakointifrekvenssi ja – määrät, muiden aiheuttaman tupakansavun hengittäminen, alkoholin 
käyttö, peruslipidit (kol, Tg, HDL), systolinen ja diastolinen verenpaine, hypertensio, prevalent CVD at 
baseline, verenpainelääkitys, lipidilääkitys, diabeteslääkitys, muut relevantit baseline- ja seuranta-diagnoosit 
(myokardiitit, kardiomyopatiat, läppäviat, COPD. 
Julkaisusuunnitelma 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tiedelehdessä ja osana Perttu Salon väitöskirjaa. 
Aikataulu 
Tutkimus on tarkoitus tehdä 2015-2016 aikana.  
Tarvittavat näytteet 
Näytteitä ei tarvita. Tässä ehdotettu tutkimus pitää sisällään vain jo olemassa olevan tutkimustiedon 
tilastollista analyysiä. 
Rahoitus  
Tutkimus tehdään osin THL:n virkatyönä ja osin säätiöide 

4. Aineisto Terveys 2000 
5. Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei  
6. Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Hengityselimistön sairaudet ja allergiat, Elintavat (ravitsemus, 

liikunta, päihteet ja uni), Genetiikka, Lihavuus ja kehon koostumus, Muut laboratorioanalyysit, Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes 
7. Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? ei 
8. Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mistä rekistereistä ja mitä tietoja niistä? 
- Hilmo+kuolinsyy. Insidentti sydämen vajaatoiminta + tutkimussuunnitelmassa luetellut taudit 

9. Tutkimusasetelma Kohorttitutkimus (Seuranta-aikana terveyttä koskevissa rekistereissä ilmaantuneiden tapahtumien, esim. 

kuolema tai sairaalahoitojakso, ennustaminen/selittäminen seurannan alussa mitatuilla tiedoilla) 
10. Tutkimussuunnitelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot: Markus Perola, THL 
11. Muut tekijä(t): FM Perttu Salo (THL), jonka väitöskirjatyöhön tutkimus kuuluu. Muut: Markus Perola 

(THL), Veikko Salomaa (THL), Johannes Kettunen (Oulun Yliopisto), Antti Jula (THL) , Aki Havulinna (THL), 
Mika Ala-Korpela (Oulun yliopisto). 

12. Aikataulu: 1.6.2015-31.12.2016 
13. Julkaisumuoto: väitöskirjan osatyö 
14. Lisätietoja: FM Perttu Salon väitöskirjatyö on rekisteröity HY:n lääketieteellisessä tiedekunnassa. 
 

8.3.014 Angiopoietiininkaltaisen (Angptl3)-proteiinin soveltuvuus veren triglyseridi- 
ja kolesteroliarvojen markkeriksi. 

(2.9.2015) 
 
Tutkimuksen tarkoitus/tavoitteet:  
Johdanto: Angptl3 on vereen erittyvä lipoproteiinilipaasi-entsyymin aktiivisuustasoa säätelevä proteiini, jonka 
määrälliset tasot veressä vaikuttavat suoraan triglyseridien (Tg) poistamiseen verenkierrosta sekä maksan 
kolesteroli-ja triglyseridipitoisten lipoproteiinien eritykseen. Variantit Angptl3 geenissä vaikuttavat proteiinin 
määrälliseen ilmentymiseen. Geenistä tunnetaan sekä loss of function (LOF) että gain of function (GOF) 
variantteja, mutta näitä ei ole kartoitettu suomalaispopulaatiossa. Olemme karakterisoineet 
italialaisväestössä LOF mutaation, joka johtaa Angptl3 proteiinin täydelliseen puuttumiseen verenkierrosta  ja 



aiheuttaa rasva-arvojen kannalta edullisen hypolipidemisen fenotyypin (Robciuc et al. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 2013 Jul;33(7):1706-13). Vastaavasti Angptl3 GOF mutaatioiden on osoitettu lisäävän veren 
triglyseridipitoisuutta (Romeo et al. J Clin Invest. 2009 Jan;119(1):70-9.) 
Tavoite: Kartoittaa suomalaispopulaatiossa Angptl3 proteiinin määrällisiä tasoja veressä sekä tasojen 
korrelaatiota veren Tg ja kolesterolipitoisuuteen. Mikäli korkea Angptl3 korreloi korkean Tg/kolesteroli tasojen 
kanssa voidaan jatkotutkimuksena sekvenoida koehenkilöiden DNA:ta mahdollisten gain of function tai  loss 
of function mutaatioiden löytämiseksi. Tällöin saadaan uutta tietoa Angptl3 varianttien yhteydestä veren 
rasva-arvoihin ja Angptl3:n hyödystä biomarkkerina.  Lisäksi on mahdollista kartoittaa haitallisten Angptl3 
mutaatioiden esiintyvyyttä suomalaisissa.   
Aineisto ja metodit: T2000 aineistosta 250 henkilöä , joilla epätavallisen korkeat Tg-arvot ja 250 henkilöä, 
joilla epätavallisen matalat Tg-arvot. Henkilöiden seeruminäytteistä* mitataan ELISA-menetelmällä Angptl3-
proteiinin pitoisuudet.  
*Näytteenä voi olla 1-2 kertaa sulatettu/pakastettu seerumi. 
 
Aikataulu: toteutetaan syksy/talvi 2015 kuluessa.  
Julkaisumuoto: artikkeli tieteellisessä lehdessä 
Rahoitus: yksityiset säätiöt: Magnus Ehrnrooth foundation, Finska Läkaresällskapet, Sydäntutkimussäätiö 
Tekijät: väitöskirjatutkija Anna Tikka, laboratorioteknikko Jari Metso, dosentti Matti Jauhiainen. Terveyden ja 
Hyvinvoinnin laitos. Genomiikka- ja biomarkkerit yksikkö. Haartmaninkatu 8, Biomedicum 1 , 3.krs.  
Lisätietoja antavat: 
Anna Tikka: +358 405155467. anna.tikka@thl.fi 
Matti Jauhiainen:  +358 503389238. matti.jauhiainen@thl.fi 

Aineisto: Terveys 2000, Terveys 2011 

Rajataanko aineisto muulla tavoin? ei 

Mitä aihepiirejä koskevia haastattelussa, kyselylomakkeilla ja/tai terveystarkastuksessa 
kerättyjä tietoja tutkimusaineistoon tarvitaan? Sosiodemografiset tekijät ja elinolot, Koettu terveys ja 

elämänlaatu, Infektiotaudit, Elintavat (ravitsemus, liikunta, päihteet ja uni), Genetiikka, Lihavuus ja kehon 
koostumus, Muut laboratorioanalyysit, Sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes, Muu, mikä? 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- lääkitys 

Tarvitaanko tutkimuksessa näyteaineistoja? kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka 

paljon? 
Avoimet vastaukset: kyllä, mitä näytteitä (esim. seerumi, DNA) ja kuinka paljon? 
- seerumi 0,5ml 

Tarvitaanko tutkimuksessa rekisteritietoja? ei 
Tutkimusasetelma: Toistomittaustutkimus (Muuttujasta on vähintään kaksi mittausta samalta tutkittavalta, 

vain Mini-Suomi/Terveys2000/Terveys 2011) 
Tutkimussuunnitelmasta vastuussa oleva henkilö: Matti Jauhiainen, TH/genomiikka ja biomarkkerit 
Muut tekijä(t): Tähän tutkimukseen osallistuvat tutkimusryhmän jäsenet: väitöskirjatutkija FM Anna Tikka, 

apulaistutkija FM Jari Metso, dosentti Matti Jauhiainen. TAR: Jouko Sundvall 
Aikataulu: syksy 2015-2016 
Julkaisumuoto: väitöskirjan osatyö, muu tieteellinen artikkeli 
Lisätietoja: Ei vastauksia. 
 


