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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA   20.5.2019 
 
 
Randomoitu kontrolloitu liikuntainterventio henkilöillä, joilla on ei-alkoholiperäinen rasva-
maksatauti – BestTreat-tutkimus 
 
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 
Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan 12 viikkoa kestävän liikuntaintervention 
vaikutusta maksan terveydentilaan, elimistön aineenvaihduntaan ja suoliston bakteerikoostumuk-
seen henkilöillä, joilla on ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti. Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen 
yliopiston ja Amsterdamin lääketieteen keskuksen välisenä yhteistyötutkimuksena. Olemme arvioi-
neet, että sovellutte tutkimukseen, koska Teillä on diagnosoitu ei-alkoholiperäinen rasvamaksatau-
ti. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen 
Teille järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen Teiltä pyydetään 
suostumus tutkimukseen osallistumisesta.   
 

Tutkimuksesta vastaa: professori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto. Rekisterinpi-
täjä: Itä-Suomen yliopisto  
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta on arvioinut tutkimus-
suunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon. 
 

Vapaaehtoisuus 
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne milloin ta-
hansa tutkimuksen aikana. Ottakaa tuolloin yhteys tutkijaan. Tutkimuksesta kieltäy-
tyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta kohteluunne tai saamaanne hoitoon tai po-
tilas-lääkäri-suhteeseenne. Jos keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuk-
senne, Teistä keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä 
tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. 

 
Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 12 viikkoa kestävän liikuntain-
tervention vaikutusta maksan terveydentilaan, elimistön aineenvaihduntaan ja suolis-
ton bakteerikoostumukseen henkilöillä, joilla on ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti. 
Tutkimuksen valintakriteerit ovat diagnosoitu ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti, ikä 
18-70 vuotta, kehon painoindeksi (BMI) alle 35. Poissulkukriteereinä ovat tulehduk-
selliset sairaudet, muut maksan sairaudet kuin ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti, 
kilpirauhasen vajaatoiminta, jonka hoito ei ole tasapainossa, rasvakudoksen surkas-
tuminen, veren hyytymiseen vaikuttava sairaus ja veren hyytymistä vähentävä lääki-
tys. Lisäksi henkilöt, joille ei voida tehdä magneettitutkimusta, eivät voi osallistua tut-
kimukseen samoin kuin he, joilla on jokin sairaus tai tila, mikä estää liikuntainterventi-
on toteuttamisen. Tutkimukseen osallistuu sekä Kuopiossa että Amsterdamissa 60 
henkilöä.  
 

Tutkimuksen kulku 
 

Alkumittausten jälkeen Teidät arvotaan sattumanvaraisesti kahteen yhtä suureen 
ryhmään, joista interventioryhmään arvotut tutkittavat osallistuvat 12 viikon ajan kaksi 
kertaa viikossa polkupyöräergometrillä (”kuntopyörällä”) tehtävään intervalliharjoitte-
luun, minkä lisäksi annetaan ohjeet kotona tapahtuvaan omatoimiseen liikuntaan. In-
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tervalliharjoituksessa poljetaan alkuverryttelyn jälkeen polkupyöräergometrillä 5 rasit-
tavampaa työjaksoa, joiden välissä on 3 minuutin palautusjaksoa kevyemmällä rasi-
tuksella. Työjaksojen pituus on tutkimuksen alussa 2 minuuttia, minkä jälkeen työjak-
sojen pituus lisääntyy 5 sekuntia jokaisen harjoituskerran myötä niin, että 12 viikon 
tutkimusjakson lopussa työjaksojen pituus on 4 minuuttia. Työjakson rasittavuus 
määritellään jokaiselle yksilöllisesti alkutilanteen polkupyöräergometritestin perusteel-
la, ja rasittavuus säilyy samana koko 12 viikon ajan.  
 
Kaikki intervalliharjoitukset toteutetaan Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksel-
la liikunta- tai terveysalan ammattilaisen valvonnassa. Kuudella ensimmäisellä harjoi-
tuskerralla tutkittavien sydämen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella sydänfilmin 
seuraamisella. Interventioryhmään arvotuille tutkittaville kertyy siis 12 viikon aikana 
yhteensä 24 harjoituskertaa; yhden harjoituskerran kesto on tutkimusjakson alussa 
40 minuuttia, mistä se pitenee jakson loppua kohden 50 minuuttiin. 
  
Kontrolliryhmään arvotut tutkittavat eivät osallistu intervalliharjoitteluun, eikä heille 
anneta liikuntaa koskevia ohjeita. Sekä interventio- että kontrolliryhmälle tehdään 
samat, alla tarkemmin kuvatut tutkimukseen liittyvät mittaukset. Kumpikin ryhmä saa 
normaalin, paikalliseen hoitokäytäntöön perustuvan rasvamaksataudin hoidon.  
 
Tutkimuksen alussa Teille tehdään maksan alueen magneettikuvaus Kuopion yliopis-
tollisessa sairaalassa. Tämä tutkimuskäynti kestää noin puoli tuntia. Verinäytteet ja 
rasvakudosnäyte otetaan Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ra-
vitsemustieteen yksikössä, samoin siellä mitataan lepoenergiankulutuksenne. Käyn-
tejä yliopistolla on kaksi ja niihin menee noin tunti kerrallaan. Fyysisen suorituskyvyn 
mittaus tehdään polkupyöräergometritestinä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslai-
toksella, missä käynti kestää noin 1,5 tuntia. Tutkimuksessa kerätään ulostenäyte ja 
24 tunnin aikana erittynyt virtsa. Saatte keräysastiat mukaan ensimmäisellä käynnillä 
yliopistolle ja tuotte näytteet mukananne toisella käynnillä yliopistolle. Lisäksi Teille 
ohjataan ruokapäiväkirjan pito ja se tarkastetaan yliopistolla tapahtuvan tutkimus-
käynnin yhteydessä.  
 
Ulostenäyte kerätään myös tutkimuksen puolivälissä (6 viikon kohdalla). Tutkimuksen 
päättyessä Teille tehdään samat tutkimukset kuin tutkimuksen alussa.  
 
Verensokeria seurataan tutkimuksen kahden ensimmäisen ja kahden viimeisen viikon 
aikana verensokeritunnistimella. Kyseellä on pieni ”lappu”, joka liimataan käsivarren 
iholle. Verensokerilukema tunnistetaan kännykkään asennetulla lukuohjelmalla ja kir-
jataan muistiin 4-6 kertaa päivässä. 
 
Teiltä otetaan myös DNA-näyte tutkimuksen alussa. Näytteestä tutkitaan sellaisia ge-
neettisiä ominaisuuksia, joilla saattaa olla merkitystä liikunnan vaikutuksista maksan 
terveyteen. 
 
Rasvakudosnäytteen ottaa lääkäri, jota avustaa toimenpiteeseen perehdytetty henki-
lö. Rasvakudosnäyte otetaan vatsan alueelta ihonalaisesta rasvakudoksesta, suoli-
luunharjanteen ja navan puolivälistä paikallispuudutuksessa. Näytteenottokohtaan 
tehdään noin 0,5 senttimetrin pituinen viilto, jonka kautta näyte otetaan neulalla. 
Näytteenottokohta suljetaan haavansulkuteipillä ja suojataan steriilillä sidetaitoksella. 
Tarvittaessa näytteenottokohtaan laitetaan yksi ommel. Toimenpide kestää noin puoli 
tuntia. Ihon puuduttaminen aiheuttaa lievää kipua hetkellisesti. Itse toimenpide on 
puudutuksen ansiosta kivuton. Näytteenottokohtaan saattaa muodostua laaja mus-
telma, joka ei ole vaarallinen ja joka useimmiten häviää n. kahden viikon kuluessa 
näytteenotosta. Harvoissa tapauksissa mustelman lisäksi näytteenottokohtaan on tul-
lut kudosnestettä, joka on havaittavissa tunnustellen, mutta joka häviää myös suh-
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teellisen pian. Voitte ottaa halutessanne yhteyttä vastuulääkäriin, mikäli näytteenotto-
kohta tuottaa harmia. 

 
Tutkimuksen mahdolliset hyödyt 
 

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimus 
saattaa kuitenkin auttaa selvittämään liikunnan merkitystä maksan terveyteen ja pak-
susuolen bakteerikoostumukseen sekä näiden mahdollista keskinäistä yhteyttä.  
 
  

 
 
 
Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

 
Tutkimukseen kuuluu maksan alueen magneettikuvaus, rasvakudosnäytteen otto ja 
fyysisen suorituskyvyn mittaus tutkimuksen alussa ja lopussa. Tutkimuksessa kerä-
tään ulostenäyte ja 24 tunnin aika erittynyt virtsa tutkimuksen alussa ja lopussa. Ulos-
tenäyte kerätään myös tutkimuksen puolivälissä (6 viikon kohdalla). Verinäytteitä ote-
taan tutkimuksen alussa, puolivälissä ja lopussa.  
 
Tutkimuksen aikana osallistutte kahtena päivänä viikossa polkupyöräergometrilla teh-
tävään kuntoharjoitteluun. Polkupyöräergometritesti ja intervalliharjoitukset vaativat 
tavanomaista arkiaktiivisuutta voimakkaampaa ponnistelua, mutta ne tapahtuvat asi-
anmukaisesti koulutetun ammattilaisen valvomana. Ponnistelu voi aiheuttaa lihaski-
puja, jotka yleensä katoavat muutamassa päivässä. Laskimoverinäytteiden otto voi 
aiheuttaa näytteenottoalueelle mustelman, joka häviää samoin muutamassa päiväs-
sä.  

 
Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 

 
Henkilötietojanne käsitellään tieteellistä tutkimustarkoitusta varten. Henkilötietojen 
käsittelyn perusteena on tieteellinen tutkimus ja Teidän nimenomainen suostumuk-
senne. Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti lain-
säädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjänä tutkimuksessa on Itä-Suomen 
yliopisto, vastaavana tutkijana professori Ursula Schwab. Kuvaus tutkimuksessa ta-
pahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on tiedotteen sivulla 4-5.  

 
Tutkimuksen kustannukset ja rahoitus 
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimuskäynnit ovat Teille il-
maisia.  
 
Tutkimus rahoitetaan Euroopan unionin myöntämällä akateemisella tutkimusrahoituk-
sella. Tutkimuksen tutkijat ovat joko Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen 
sairaalan tai Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen palveluksessa eikä heillä 
ole taloudellisia sidonnaisuuksia.  
 

Tutkittavien vakuutusturva 
 

Olette vakuutettu henkilö- ja esinevahinkojen osalta Itä-Suomen yliopiston potilasva-
hinkovakuutuksesta.  

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 
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Saatte verinäytteiden, fyysisen kunnon mittausten ja magneettitutkimusten tulokset it-
selleen. DNA-tutkimusten tuloksia ei kerrota. Tulokset ovat vaikeasti tulkittavia ja ny-
kytietämyksen valossa on epätodennäköistä, että niillä olisi merkitystä terveyteen. 

 
Tutkimuksen päättyminen 
 

Tiedossa ei ole erityisiä syitä tutkimuksen keskeyttämiseksi tutkimuksen suorittajan 
taholta.  
 
Tutkimuksen päätyttyä seurantanne maksan terveyden osalta jatkuu suunnitellusti 
hoitopaikassanne.  

 
Lisätiedot 
 

Jos teillä on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, esittäkää ne tutkijalle/tutkimuksesta 
vastaavalle henkilölle.  

 
 
Tutkijoiden yhteystiedot  
 

Ursula Schwab 
Professori  
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö 
Lääketieteen laitos 
Itä-Suomen yliopisto 

 Puh. 029 445 4528 
 S-posti: ursula.schwab@uef.fi  
 
 
 
 
 

 
Kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 
 
Tutkimuksessa tietojanne käsittelee rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto sekä tietoja käsittelevät 
tutkijat. Tutkimuksen päätyttyä tutkimustiedot yhdistetään Amsterdamin lääketieteen keskuksessa 
vastaavassa tutkimuksessa kerättyihin tietoihin ilman, että teitä voidaan tunnistaa. Ainoastaan tut-
kimuksen vastuuhenkilöt Kuopiossa ja Amsterdamissa voivat yhdistää tutkimustiedot kuhunkin 
tutkittavaan omassa tutkimusyksikössään.  
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia tietoja: maksan terveydentila magneettitutkimuksella, 
fyysinen suorituskyky, lepoenergiankulutus, perusverenkuva, maksan toimintaa kuvaavat verinäyt-
teet, verensokeri, veren rasva-arvot, ruokavalion laatu sekä näytteet paksusuolen bakteeriston, 
virtsaan erittyvien aineenvaihduntatuotteiden sekä rasvakudoksessa ilmentyvien geenien tutki-
miseksi. Tutkimuksessa yksittäisen tutkimushenkilön henkilötunnus korvataan yksilöllisellä tunnus-
koodilla. Teidän tietonne säilytetään tutkimusaineistossa koodattuna, eikä Teitä tai Teitä koskevia 
tutkimustuloksia voida tunnistaa ilman koodiavainta. Koodiavaimen säilytyksestä Kuopiossa vastaa 
tutkimuksen vastuuhenkilö Ursula Schwab. Tutkimustulokset analysoidaan ryhmätasolla koodattui-
na. 
 
Tutkimuksessa kerätään tietoja teille tehtävistä tutkimuksista ja teistä otetuista näytteistä.   
 
 



  5 

Terveydentilaanne koskevia ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan kerätä myös Kuo-
pion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin sairauskertomusjärjestelmistä. Tutkijalääkäri voi 
tällöin hankkia tarvitsemansa tiedot henkilötunnuksenne avulla. 
 
Tutkimuksessa tietojanne ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  
 
Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa.  
 
Tämä tutkimus on elämäntapoihin (liikuntaan) keskittyvä tutkimus. Henkilötiedot hävitetään, kun 
niitä ei enää tarvita tutkimukseen. Tutkimuksen tulosten oikeellisuuden varmentamiseksi tietoja 
säilytetään 15 vuoden ajan tutkimuksen päättymisen jälkeen. 
 
 
Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole Teidän henkilökohtaisten ominai-
suuksienne arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojanne ja ominaisuuksianne arvioidaan laajem-
man tieteellisen analyysin ja tutkimuksen näkökulmasta. 
 
Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poista-
mista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on myös oikeus tarkastaa 
tietonne ja pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä vir-
heen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja). 
 

Voitte milloin tahansa tiedustella, käsittelemmekö Teitä koskevia henkilötietoja, käsittelyn perus-
teesta, mistä olemme saaneet tietojanne ja mihin näytteitänne ja tietojanne on luovutettu. Teillä on 
oikeus saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte 
tietoja). Jos tietopyyntönne on hyvin laaja tai jostakin muusta perustellusta syystä tietojen keräämi-
nen on erityisen aikaa vievää, voidaan määräaikaa pidentää enintään kahdella (2) kuukaudella. 
Määräajan jatkamisesta toimitetaan Teille ilmoitus perusteluineen. 

 
Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön tai rekisterinpi-
täjän tietosuojavastaavaan. 
 
Tutkimuksesta vastaava henkilö: 
Ursula Schwab 
 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Helena Eronen 
p. 050 5760282 
S-posti helena.eronen@uef.fi 
 
Teillä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkanne sijainnin mukaiselle 
valvontaviranomaiselle, mikäli katsotte, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tieto-
suoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 


