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semmin tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista, joihin kehitettävän tuotteen voisi pohjata, sekä 
lääkeaineista ja niiden metaboliasta, joita kehitettävällä testillä on tarkoitus tutkia. Toinen 
vaihe sisälsi ensimmäisessä vaiheessa hankittuun tietoon pohjautuen mahdollisimman laa-
jan ja yksinkertaisen testin suunnittelun ja kehittämisen, siihen liittyvien dokumenttien val-
mistelemisen sekä näkemyksien selvittämisen liittyen farmakogeneettiseen testiin tervey-
denhuollossa. 
 
Lopputulokseksi saatiin farmakogeneettinen testi, jolle on tehty asiakastietolomake sekä ra-
porttipohja. Kehitetty testi kattaa noin kolme neljäsosaa lääkkeistä, joiden kohdalla geenien 
vaikutus metaboliaan tunnetaan. Se on validoitu ja valmis vietäväksi kuluttajamarkkinoille, 
ja sen kuluttajahinta onnistuttiin pitämään merkittävästi lähimpiä kilpailijoita alempana. Luon-
teeltaan farmakogeneettisestä testistä tehtiin tutkimuksellinen ja ymmärrystä lisäävä, jolloin 
se ei ole suoraan terveydenhuoltoon liittyvä tuote, mutta sitä voi käyttää apuna terveyden-
huollossa. Suomalaisilla koehenkilöillä testistä saadut tulokset ovat uskottavasti linjassa eu-
rooppalaisen geeniperimän kanssa. 
 
Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa kuluttajien olevan kiinnostuneita omasta hyvin-
voinnistaan yhä enenevässä määrin ja myös farmakogeneettinen testi vaikuttaisi kiinnosta-
van kuluttajia. Sekä kuluttajien että apteekkihenkilökunnan näkemysten mukaan apteekit 
voisivat olla soveltuvia paikkoja farmakogeneettisen testin myyntiin internetin ohella. Tes-
tistä saatavia tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollossa mm. lääkäreiden valitessa po-
tilaalle sopivaa lääkettä ja lääkeannosta. 

Avainsanat Farmakogenetiikka, lääkeainemetabolia, PCR, kuluttajatesti 



 Abstract 

  

Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Miika Raki 
Development and producing of a pharmacogenetic test for con-
sumer market 
47 pages  
12th September 2018 

Degree Bachelor of Engineering 

Degree Programme Biotechnology and Chemical engineering 

Professional Major Biotechnology and Food engineering 

Instructors 
 

D.Sc. Mika Karilahti 
M.Sc Emmi Tiili 
M. Sc Carola Fortelius, Lecturer 

 
The aim of the Thesis was to develop and validate a product from a pharmacogenetic test 
that is suitable for the consumer market of Medigoo Oy. The aim was to base the test on 
already carried out scientific studies, as well as to find out not only from consumers but also 
from health care side, how they feel about the pharmacogenetic test. The aim of validating 
the developed test and the reagents used therein was to demonstrate their suitability for 
their purposes. 
 
The Thesis was carried out in two phases, of which the first one consisted mainly of research 
into previous scientific studies that could be used for the product to be developed and the 
drugs and their metabolites that were to be investigated. The second phase included the 
design and development of the widest and most complete test possible, as well as the prep-
aration of related documents and figuring out opinions of pharmacogenetic test in 
healthcare. 
 
As a result of this Thesis was a pharmacogenetic test for which was made a customer data 
sheet and a report template. The developed test covers about three quarters of the drugs 
known to have an effect of the genes in the metabolism. It has been validated and ready for 
export to the consumer market and its consumer price was managed to be kept considerably 
below its closest competitors. By nature, the pharmacogenetic test was produced to be an-
alytic so it increases ones understanding. The results of the test in Finnish subjects are 
credibly in line with the European genetic heritage. 
 
Based on the results obtained, it can be said that consumers are increasingly interested in 
their own well-being and that the pharmacogenetic test would also affect interest of consum-
ers. Both consumers and pharmacists believe that pharmacies could be suitable places for 
the sale of a pharmacogenetic test along with the internet. The results of the test can be 
utilized in healthcare, for example when doctors are choosing for a suitable drug and a drug 
dose. 
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Lyhenteet 

CYP Sytokromi P450 on ryhmä sytokromientsyymejä, joita esiintyy laajalti ihmi-

sen elimistössä, erityisesti maksassa. 

DNA Deoxyribonucleic acid. Deoksiribonukleiinihappo, joka sisältää kaiken so-

lujen geneettisen materiaalin 

EM Extensive metabolizer. Nopeat metaboloijat ovat kaikkein tavanomaisin 

ryhmä. Heillä ei ole lääkeaineen metaboliaan vaikuttavaa geenikohdan 

muutosta. Ovat homotsygootteja yleisemmän alleelin suhteen. 

EMA European Medicines Agency. Euroopan lääkeaineiden arvioinnista vas-

taava virasto. 

FDA Food and Drug Administration. Yhdysvaltojen lääketurvallisuudesta vas-

taava virasto 

IM Intermediate metabolizer. Keskinopeat metaboloijat ovat tavanomaisia me-

taboloijia hitaampia. Käytännössä he ovat heterotsygootteja tutkittavan al-

leelin suhteen. 

Kela Kansaneläkelaitos vastaa Suomen lääketurvallisuudesta yhdessä Fimean 

kanssa. 

PCR Polymerase chain reaction. Polymeraasiketjureaktio on molekyylibiologian 

menetelmä, jolla yksittäinen geeni tai DNA:n osa voidaan monistaa eks-

ponentiaalisesti. 

PM Poor metabolizer. Hitaat metaboloijat ovat homotsygootteja harvinaisem-

man alleelin suhteen. 

SNP Single nucleotide polymorphism. Yhden nukleotidin polymorfismi eli yhden 

nukleotidin monimuotoisuus on DNA-ketjussa tapahtuva pistemutaatio. 

UM Ultrarapid metabolizer. Ultranopeilla metaboloijilla on vähintään yksi harvi-

naisempi alleeli.
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1 Johdanto 

Lääkeaineiden metaboliaa eli lääkkeiden reagointia elimistössä on tutkittu paljon ja tut-

kimusten perusteella on havaittu, että yksilöiden välillä on hyvin suuria eroja lääkeainei-

den aineenvaihdunnassa.  Lääkeaineiden metabolia tapahtuu entsyymien välityksellä, 

mihin vaikuttavat monet ympäristöön ja perimään liittyvät tekijät. Tällä hetkellä on pys-

tytty selvittämään geenien vaikutus noin sadan lääkeaineen metaboliaan. Käytännössä 

se tarkoittaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa avohoidossa määrätyistä lääkkeistä lähes 

20 % on sellaisia, joiden metaboliaan tiedetään liittyvän geneettistä vaihtelua. Kun tun-

netaan lääkeaineiden metaboliaan vaikuttavat tekijät ja yksilön geeniperimä, pystytään 

lääkeannos mitoittamaan oikeammaksi, jolloin vältytään lääkkeiden tehottomuudelta, 

turhalta käytöltä sekä niiden kertymiseltä elimistöön, jolloin riski sivuvaikutuksille piene-

nee. [1, s. 1561.] 

Siitä huolimatta, että lääkeaineiden metaboliaa ja ihmisten geeniperimää on tutkittu pal-

jon, ei näitä tutkimuksia ole vielä juurikaan sovellettu käytäntöön. Vasta aivan viime ai-

koina on tullut ensimmäiset farmakogeneettiset testit lääkäriasemille, joiden avulla voi-

daan selvittää yksilöllisiä lääkeainevasteita. Ongelmana kuitenkin on, että testi tehdään 

yleensä aikaisintaan siinä vaiheessa, kun lääkettä määrätään tai jo aiemmin määrätty 

lääke ei ole tehonnut. Vaikka testi on nopea tehdä, kestää tulosten analysoimisessa kui-

tenkin useampia päiviä, jopa viikkoja. Siksi olisi hyödyllistä, että  testin voisi hakea esi-

merkiksi apteekista tai tilata internetistä, jolloin tulokset olisivat jo olemassa lääkäriin 

mentäessä ja lääkettä määrättäessä. Geenitestien etu on siinä, että tulokset eivät van-

hene vaan ovat ikuisia. 

Geeniperimästä riippuen eri yksilöiden lääkeannostarpeissa saattaa olla jopa kymmen 

kertainen ero [2, s. 1079]. Koska geeniperimä voi vaikuttaa lääkeaineiden metaboliaan 

merkittävästi, on hyödyllistä pystyä selvittämään yksilöiden geneettisiä ominaisuuksia. 

Tässä työssä on tavoitteena selvittää geenien vaikutusta lääkeaineiden metaboliaan ai-

kaisempien tutkimusten perusteella sekä luoda Medigoo Oy:lle kuluttajakäyttöön sovel-

tuva farmakogeneettinen testi, jonka avulla kuka tahansa pystyy helposti selvittämään 

omien geenimuotojensa vaikutuksen lääkeaineiden metaboliaan. Kehitettävän testin tu-

lee olla mahdollisimman kattava, jotta sillä voidaan selvittää kerralla mahdollisimman 

monen lääkeaineen soveltuvuus, mutta samalla riittävän yksinkertainen, että sen tulok-

set ovat selkeästi tulkittavia. 



2 

  

On yleisesti tiedossa, että yksilöiden geeniperimissä on maantieteellisiä yhteneväisyyk-

siä ja toisaalta, että geeniperimien erilaisuudet perustuvat pitkälti alueellisiin eroihin. Aa-

sialaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten geeniperimät eroavat toisistaan selvästi. 

Toki alueiden sisälläkin esiintyy vaihtelua geeniperimissä, mutta koska nykyisin ihmiset 

muuttavat pitkiäkin matkoja, sekoittuu geneettinen materiaali entisestään, jolloin erilai-

suudet lisääntyvät. Farmakogenetiikan kannalta kaikkein oleellisimpia ovat ne yksilöt, 

joiden geeniperimä eroaa normaalista tai vallitsevasta geeniperimästä, sillä juuri nämä 

eroavat yksilöt ovat niitä, jotka tarvitsevat tavallisesta poikkeavaa hoitoa [3, s. 1275]. On 

siis tärkeää kehittää farmakogeneettisiä testejä kuluttajille, jotta ihmiset pystyvät itse ole-

maan tietoisia siitä, onko heidän geeneissään jonkinlainen poikkeama, joka vaikuttaa 

lääkeaineiden metaboliaan ja siten niiden toimivuuteen. 

Maailmalta löytyy geneettisen vaihtelun lisäksi muitakin alueellisia eroavaisuuksia, jotka 

vaikuttavat lääkeaineiden käytettävyyteen, sillä esimerkiksi lainsäädännöt ja ohjeistukset 

eroavat merkittävästi eri puolilla maailmaa. Suomessa ja Euroopassa määrättävien lää-

keaineiden täytyy olla European Medicines Agencyn (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimean hyväksymiä, kun taas Amerikassa vastaavaa lääkesäätelyä 

hoitava viranomainen on American Food and Drug Administrationin (FDA), jolla on omat 

hyväksymisperusteensa.  

Suomessa Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa sairauksien hoidossa tarvittavia lääkkeitä 

siten, kuin sairausvakuutuslaissa on määritelty. Tämä tarkoittaa sitä, että korvattavan 

lääkkeen tulee olla lääkärin määräämä tai apteekissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

miskeskuksen luettelon mukaiseen vaihtoehtoiseen lääkeaineeseen vaihdettu. Lisäksi 

korvattavilla lääkkeillä tulee olla lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä korvattavuus. 

Jos edellä mainitut kohdat eivät täyty lääkeaineen kohdalla, ei se enää kuulu Kelan kor-

vauksen piiriin, vaikka se olisi sairauden hoitamiseksi tarpeellinen. Tällaisissa tapauk-

sissa Kela voi päättää selvityksistä, joiden perusteella korvaaminen on perusteltua. [4; 

5.] Tässä työssä kehitettävää geenitestiä voisi edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa 

käyttää osoittamaan, että geneettisistä syistä johtuen tietyllä lääkeaineella ei ole vaiku-

tusta ja vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan toista lääkeainetta. Geenitestin perus-

teella voisi olla mahdollista saada Kela korvaamaan vaihtoehtoisen lääkkeen käytöstä 

aiheutuvia kuluja. 
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2 Työn tavoitteet 

Lääkeaineisiin ja niiden metaboliaan liittyviä tutkimuksia on tehty paljon ympäri maailmaa 

ja niissä on havaittu tietyillä geeneillä ja niiden variansseilla olevan vaikutusta tiettyjen 

lääkkeiden aineenvaihduntaan joko nopeuttamalla tai hidastamalla sitä [1, s. 1561–

1563]. Tässä työssä on tavoitteena sekä etsiä tietoa aikaisemmin tehdyistä tutkimuk-

sista, joissa on tutkittu lääkeaineita, joiden osalta geenien vaikutus metaboliaan tunne-

taan, että geenien vaikutusta lääkeaineiden metaboliaan. Työn on tilannut Medigoo Oy, 

joka on vuonna 2007 perustettu kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä yritys. 

Näiden tutkimustulosten pohjalta on tavoitteena luoda geenitesti, jolla kuluttajat voivat 

testata omaa perimäänsä ja selvittää, miten heidän geenimuotonsa vaikuttavat lääkeai-

neiden metaboliaan. Koska kyseessä on testi, jonka tulokset vaikuttavat tai voivat vai-

kuttaa ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin, täytyy työssä käytettäville tutkimustuloksille 

löytyä useampia toisistaan riippumattomia tutkimuksia, jotka ovat päätyneet samaan lop-

putulemaan, jotta niitä voidaan käyttää kehitettävän testin perustana. Tavoitteena on, 

että kehitettävä geenitesti kattaisi mahdollisimman paljon lääkeaineita, jolloin kuluttajille 

riittäisi useimmissa tapauksissa vain tämän testin tekeminen. Lisäksi testin kuluttajahinta 

pyritään pitämään matalana, jotta tuote olisi kuluttajille mahdollisimman houkutteleva. 

Työssä tehtävään geenitestiin kuuluu yksilöiden tulosten analysoiminen ja niiden toimit-

taminen asiakkaille ymmärrettävässä muodossa. Tätä varten tavoitteena on luoda doku-

menttipohja, johon on mahdollista syöttää kaikki mahdolliset geenivariaatiot ja näiden 

tulokset. Tällöin asiakkaalle pystytään helposti antamaan analyysin jälkeen hänen tulok-

sensa, joista selviää sekä geeniperimä että se, mihin lääkeaineisiin geeniperimä ainakin 

vaikuttaa ja millä lailla. 

Koska kyseessä on kokonaan uuden testin kehittäminen, täytyy testi ja siinä käytettävät 

uudet reagenssit validoida [6]. Työssä käytettävät reagenssit ja itse testi validoidaan erik-

seen. Tavoitteena validoinnilla on osoittaa, että kehitettävä testi ja siinä käytettävät uudet 

reagenssit sopivat tarkoituksiinsa ja että testillä saadut tulokset ovat oikeita ja luotettavia. 

Validoinnista syntyvät tulokset, tausta-aineisto ja muu tieto kerätään yhteen ja varastoi-

daan, jotta niillä voidaan myöhemmin osoittaa testin soveltuvuus ja luotettavuus. 
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3 Kirjallisuuskatsaus 

Suomessa kulutetaan päivittäin n. 1,8 miljoonaa lääkeannosta, joista noin 20 % on lää-

keaineita, joiden metaboloitumisessa tiedetään olevan merkittäviä eroja yksilöiden vä-

lillä. Eroavaisuudet lääkeaineiden metaboloitumisessa johtuvat yksilöiden geneettisestä 

perimästä, sillä eri geenit vaikuttavat eri lääkeaineiden metaboliaan ja näistä geeneistä 

ihmisillä voi olla lukuisia eri variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeaineenvaihduntaan. 

Vaikka muutokset geeneissä ovat hyvin pieniä, vain yhden nukleotidin muutoksia, voi 

niiden vaikutus lääkeaineen metabolianopeudessa olla jopa kymmenkertainen. [1, s. 

1561; 7.] 

3.1 Eniten käytetyt lääkeaineet Suomessa ja Pohjoismaissa 

Kela ja Fimea kokoavat vuosittain tilastoa, josta selviää, paljonko Suomessa on myyty 

lääkkeitä. Vuonna 2016 lääkkeitä myytiin yhteensä 3 067 miljoonan euron edestä, mikä 

on lähes neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Vaikka tilasto on hyvin kattava, 

se ei anna aivan absoluuttista kuvaa lääkkeiden kulutuksesta, sillä tilastoon sisältyvät 

myös ne lääkkeet, jotka ostetaan, mutta jäävät käyttämättä. Toisaalta tilasto ei myöskään 

huomioi niitä lääkkeitä, jotka on hankittu jo aiemmin, mutta käytetään vasta tilastoitavan 

vuoden aikana. [7; 8.] 

Eri lääkeaineilla voi olla erisuuruisia suositusannoksia. Jotta lääkeaineiden käyttö- mää-

ristä saadaan vertailukelpoisia, täytyy niiden kokonaiskulutus muuttaa lääkeaineen kan-

sainvälisesti sovitun teoreettisen vuorokausiannoksen DDD (defined daily dose) avulla 

vuorokausiannoksiksi käyttäen kaavaa 1. Tällöin saadaan kaikki lääkeaineet samalle vii-

valle vertailua varten, vaikka niiden suositusannokset olisivat eri suuruisia. 

 𝑋 =
𝑚𝑘

DDD
 (1) 

                                                  
𝑋 𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä                             

 𝑚𝑘 𝑜𝑛 𝑙ää𝑘𝑒𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 (𝑔)                           
𝐷𝐷𝐷 𝑜𝑛 𝑙ää𝑘𝑒𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠 (𝑔)

 

Suomessa käytetään eniten rahaa kahteen lääkeaineryhmään, jotka ovat syöpälääkkeet 

ja immuunivasteenmuuntajat. Näiden myynti oli vuonna 2016 noin 535 miljoonaa euroa. 

Syynä tälle on näiden lääkkeiden verrattain korkea myyntihinta, sillä määrällisesti sel-

västi eniten kyseisenä vuotena käytettiin verenpainelääkkeitä sekä kipulääkkeitä, joiden 

myyntihinnat ovat kuitenkin matalampia, mutta toisaalta käyttäjämäärä selvästi 
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suurempi. Myös kolesteroli- ja diabeteslääkkeiden käyttömäärät Suomessa ovat  nous-

seet selvästi viime vuosina. [9, s. 24, 27–28, 30.] 

Suomessa kaikkein eniten käytetty lääkeaine vuonna 2016 oli asetyylisalisyylihappo, ku-

ten taulukosta 1 voidaan nähdä. Asetyylisalisyylihappo tunnetaan yleisesti nimellä aspi-

riini, ja lääkkeen käyttömäärä selittyykin sen laajalla käyttäjäkunnalla. Aspiriinin lisäksi 

asetyylisalisyylihappoa käytetään monissa yhdistelmälääkkeissä. [9, s. 27.] 

Taulukko 1. Suomessa eniten käytetyt lääkeaineet vuonna 2016 [7]. 

 Lääkeaine Päivittäinen kulutus, lkm 

(teoreettista vuorokausiannosta x 1000) 

1. Asetyylisalisyylihappo 400 

2. Ramipriili 388 

3. Amlodopiini 291 

4. Ibuprofeeni 278 

5. Simvastatiini 221 

6. Atorvastatiini 217 

7. Bisoprololi 205 

8. Kalsiumin yhdistelmävalmisteet 196 

9. Furosemidi 196 

10. Losartaani 192 

11. Levotyroksiininatrium 188 

12. Parasetamoli 187 

13. Metformiini 174 

14. Pantopratsoli 167 

15. Kandesartaani 160 

16. Setiritsiini 131 

17. Enalapriili 131 

18. Rosuvastatiini 91 

19. Varfariini 88 

20. Laktuloosi 86 

Vaikka asetyylisalisyylihappo on yksittäisistä lääkeaineista kaikkein käytetyin, ovat ve-

renpainelääkkeet kuitenkin Suomessa eniten käytetty lääkeryhmä. Niitä mahtuukin kah-

denkymmenen käytetyimmän lääkeaineen joukkoon peräti kuusi kappaletta, kun kipu-

lääkkeitä, jotka ovat toiseksi eniten käytettyjä, on vain kolme. Huomioitavaa on kuitenkin, 
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että tältä listalta on mielekkyyden takia jätetty hormonilääkkeet pois, sillä ne eivät oikein 

vertaudu muiden lääkeaineiden kanssa niiden spesifistä ja erilaisesta käyttötarkoituk-

sesta johtuen. Koska sekä hormoneja että synteettisiä hormoneja käytetään lääkkeinä 

mm. hormonihoidoissa ja sukupuolenvaihdoksissa, on sekä estradiolin, estriolin että ti-

bolonin käyttömäärät niin suuret, että ne ovat selvästi kolme ensimmäistä käytettyjen 

lääkkeiden listalla. [9, s. 211; 10.] 

Verrattaessa Suomessa ja Ruotsissa käytettäviä lääkkeitä huomataan, että tulokset ovat 

jokseenkin samankaltaiset. Sekä Suomessa että Ruotsissa eniten käytetty lääkeaine-

ryhmä on verenpainelääkkeet. Maiden väliltä löytyy kuitenkin myös eroja. Merkittävim-

pinä eroina voidaan pitää sitä, että Suomessa paljon käytettävä tulehduskipulääke ibu-

profeeni ja sydänlääke varfariini eivät kumpikaan mahdu Ruotsin kahdenkymmenen käy-

tetyimmän lääkkeen listalle. Huomattavaa on myös se, että Ruotsissa kaikkein eniten 

käytetty lääke on atorvastatiini, jota käytetään korkean kolesterolin hoitoon. Siitä huoli-

matta korkean kolesterolin hoidossa käytettävien statiinien käyttömäärä on Ruotsissa 

Suomen tapaan selvästi alhaisempi, kuin esimerkiksi Norjassa tai Keski-Euroopassa, 

missä verenpainelääkkeiden käyttö on selvästi Suomea ja Ruotsia vähäisempää. Eri 

puolilla maailmaa käytettävien lääkkeiden yhdistävänä tekijänä voidaan pitää kipulääk-

keitä, jotka nousevat aina yhdeksi käytetyimmistä lääkeaineryhmistä. Eroavaisuudet löy-

tyvät sitten lääkeaineryhmän sisältä: vaikka sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa 

kaikkein käytetyin kipulääke on asetyylisalisyylihappo, on Ruotsissa ja Norjassa toiseksi 

käytetyin kipulääke parasetamoli, mutta Suomessa parasetamoli on vasta kolmanneksi 

käytetyin kipulääke ibuprofeenin ollessa toiseksi käytetyin. [11; 12.] 

3.2 Lääkeaineet joiden osalta geenien vaikutus metaboliaan tunnetaan 

Tällä hetkellä on pystytty osoittamaan, että perinnöllisillä tekijöillä on vaikutusta yksilölli-

siin eroihin noin 120 lääkeaineen metaboliassa. Koska farmakogenetiikka on tieteen-

alana vielä varsin nuori ja toisaalta lääketeollisuus kehittyy kaiken aikaa, on hyvinkin 

todennäköistä, että geenimuotoja, jotka vaikuttavat eri lääkeaineiden aineenvaihdun-

taan, löytyy vielä paljon lisää. Näiden geenimuotojen löytämiseen tulevaisuudessa vai-

kuttaa osaltaan myös se, että kaikissa tapauksissa kyse ei ole vain yhdestä geenistä, 

joka vaikuttaa yksittäisen lääkeaineen vasteeseen, vaan vaikuttavia geenejä voi olla use-

ampia. Esimerkiksi varfariinin, joka on yleisesti verenohennukseen käytettävän Mareva-

nin vaikuttava aine, metaboliaan vaikuttavat sekä CYP2C9- että VKORC1-geenien tuot-

tamat entsyymit. Myös duloksetiinin, jota käytetään masennuslääkkeenä, metaboliaan 
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vaikuttavat kahden eri geenin koodaamat entsyymit. Nämä entsyymit ovat CYP1A2 ja 

CYP2D6. Jälkimmäisen vaikutus ei kuitenkaan ole niin suuri kuin ensin mainitulla ent-

syymillä. Seuraavissa alaluvuissa on esitelty tarkemmin eri lääkeaineryhmiin liittyvää ai-

neenvaihduntaa ihmisen elimistössä. [1, s.1565–1566; 13; 14; 15.] 

3.2.1 Kipulääkkeet 

Ensisijainen tarkoitus kipulääkkeiden käytöllä on lievittää yksilön tuntemaa kipua, ja tätä 

varten tavanomaiset kipulääkkeet on kehitetty. Parasetamoli on hyvä esimerkki tavan-

omaisesta kipulääkkeestä, joka lievittää kivun tuntemusta, mutta ei kuitenkaan paranna 

kipuun liittyvää tulehdusta, jolloin tarvitaan tulehduskipulääkkeitä. Niiden vaikutuksen 

voidaan yleisesti sanoa johtuvan siitä, että ne estävät prostaglandiineja tuottavaa syklo-

oksigenaasi-entsyymin (COX) toimintaa. Tavanomaisia tulehduskipulääkkeitä ovat mm. 

ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki. Vuonna 2000 tuli käyttöön uusia 

tulehduskipulääkkeitä, jotka ovat COX-2-selektiivisiä, mikä on hyödyllistä, sillä COX-1-

entsyymin katalysoimana syntyy fysiologisesti tärkeitä prostanoideja, jotka suojaavat esi-

merkiksi mahan limakalvoja. COX-2-entsyymi taas aiheuttaa mm. turvotusta ja herkisty-

mistä kipureseptoreissa, mitä pyritään välttämään COX-2-selektiivisillä kipulääkkeillä il-

man, että häiritään COX-1-entsyymin välityksellä tapahtuvaa prostanoidien tuotantoa. 

COX-2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä ovat etorikoksibi, parekoksibi, rofekoksibi ja 

selekoksibi. Vaikka nykytiedon mukaan epäselektiiviset ja selektiiviset tulehduskipulääk-

keet ovat yhtä tehokkaita kivun hoitoon, voi eroavaisuuksia olla niiden metaboliaan liit-

tyen. CYP2C9 vaikuttaa selekoksibin metaboliaan, mikä tarkoittaa sitä, että sen teho voi 

vaihdella yksilön perimästä riippuen. [16, s. 229–230; 17.] 

Opioidit ovat yksi eniten käytetyistä kipulääkeryhmistä niiden luontaisista kipua lievittä-

vistä ominaisuuksista johtuen. Niitä käytetään yleisesti lievittämään kipuja, vaikka ne 

saattavat aiheuttaa hyvinkin merkittäviä haittavaikutuksia. Kodeiinia eli metyylimorfiinia 

on jo pitkään käytetty eri syistä johtuvien kiputilojen hoitoon, tyypillisesti sekä yhdistel-

mälääkkeissä että yskänlääkkeissä. Suurin osa ihmisten käyttämästä kodeiinista otetaan 

suun kautta, jolloin siitä metaboloituu morfiiniksi noin 6–10 %. Kodeiinin, joka on opioidi 

ja kuuluu euforisoiviin analgeetteihin, käyttösuositus kipulääkkeenä Euroopassa on 30 

mg, jolloin siitä muodostuu elimistöön 2–3 mg morfiinia, mihin kodeiinin teho kipulääk-

keenä perustuu. Koska morfiinin määrä on suoraan riippuvainen kodeiinin metabolisoi-

tumisesta, riippuu elimistöön kertyneen morfiinin määrä yksilön geenin CYP2D6 ilmene-

misestä, sillä se koodaa kodeiinin metaboliaan osallistuvaa entsyymiä. Perimän lisäksi 
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kodeiinin metabolisoitumiseen voi vaikuttaa myös muu saman aikainen lääkitys. Vaikka 

CYP2D6-entsyymin induktoreita ei tunneta, voivat jotkut lääkeaineet estää CYP2D6-ent-

syymin toimintaa. [18; 19; 20.] 

Opioideista kodeiinin ohella toinen maailmalla paljon käytetty kipulääke on tramadoli. 

Sitä käytetään yleensä kohtalaisen ja kohtalaisen kovan kivun hoitoon, muun muassa 

syöpähoitojen yhteydessä. Tramadolilla on tutkittu olevan selviä haittavaikutuksia, kuten 

esimerkiksi merkittävästi kasvava riski sairastua hypoglykemiaan (matala verensokeri), 

mutta siitä huolimatta sen käyttö on lisääntynyt Britanniassa 2000-luvun alun aikana yli 

kahdeksankertaiseksi. Tramadolin kipua lievittävä vaikutus perustuu siihen, että se vai-

kuttaa aivoissa ja selkäytimessä oleviin hermosoluihin, mikä estää kivun tuntemisen. 

Tästä johtuen tramadoliakin voidaan pitää huumeena muiden opioidien tapaan. Trama-

dolin annostuksessa on syytä ottaa geeniperimä huomioon, sillä CYP2D6-geenin prote-

iinituote vaikuttaa tramadolin metaboliaan ihmiskehossa. Jos yksilöllä on tästä geenistä 

hidas muoto, kerääntyy lääkeainetta elimistöön tavallista enemmän, jolloin haittavaiku-

tusten riski kasvaa. [21; 22; 23.] 

Ylivoimaisesti eniten maailmalla käytetty opioidi on morfiini, vaikka sitä korvaamaan on 

jo 1900-luvun alkupuolella Saksassa kehitetty hyvä vaihtoehto eli oksikodoni, joka on 

puolisynteettinen opioidi. Morfiinin yleisyys selittyy kuitenkin sillä, että oksikodonia, sen 

tehoa ja vaikutuksia on tutkittu vasta viimeiset parikymmentä vuotta, jonka aikana sen 

käyttö on maailmanlaajuisesti lisääntynyt huomattavasti. Myös oksikodoni poistuu eli-

mistöstä metaboloitumalla. Pääasiallisesti oksikodonin metaboliareitti kulkee sytokromi 

P450(CYP)3A:n kautta, mutta myös CYP2D6-entsyymillä on vaikutusta oksikodonin me-

taboloitumiseen. Näin ollen CYP2D6-geenin eri variaatiot voivat aiheuttaa eroja oksiko-

donin vasteeseen elimistössä. [21; 24, s. 195–196.] 

3.2.2 Kolesterolilääkkeet 

Korkeaa kolesterolia voidaan hoitaa tiettyyn pisteeseen asti ruokavaliolla. Lääkkeet, joilla 

korkeaa kolesterolia hoidetaan, ovat lipidilääkkeitä. Kolesterolin hoitoon on olemassa 

suuri määrä lääkeaineita, joiden tarkoituksena on laskea kokonaiskolesterolitasoa. Käy-

tännössä se voi tapahtua esimerkiksi estämällä kolesterolin imeytymistä suolistosta, tai 

estämällä kolesterolin valmistusta soluissa, jolloin maksa joutuu ottamaan enemmän ko-

lesterolia suolistosta ja näin ollen huonon LDL-kolesterolin (Low Density Lipoprotein) pi-

toisuus vähenee ja vastaavasti hyvän HDL-kolesterolin (High Density Lipoprotein) 
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pitoisuus kasvaa. Yleisimmin käytetty kolesterolilääkeryhmä on statiinit. Statiinit eivät 

kuitenkaan sovellu kaikille tai niiden teho ei yksin riitä. Muita lääkeryhmiä, joita käytetään 

korkean kolesterolin hoitoon ovat resiinit, fibraatit sekä uusimpana vuonna 2015 EMA:n 

hyväksymät PCSK9-salpaajat (paraproteiinikonvertaasi subtilisiini/keksiini tyyppi 9), 

jotka säätelevät LDL-reseptoreiden kiertokulkua eli syntyä ja poistumista. PCSK9-sal-

paajat eivät kuitenkaan kuulu vielä Kelan korvattavien lääkkeiden piiriin. Näiden lisäksi 

korkean kolesterolin hoitoon voidaan käyttää myös etsetimibia, guarkumia ja nikotiini-

happoa. [25; 26; 27.] 

Statiinit ovat olleet Suomessa käytössä vuodesta 1987 ja ne ovat nykyisin ensisijaisia 

rasva-aineenvaihdunnan lääkkeitä, sillä ne estävät maksan kolesterolin tuotantoa, jolloin 

verenkiertoon päätyy vähemmän kolesterolipitoisia partikkeleita. Kun maksa ei tuota niin 

paljoa kolesterolia, joutuvat solut ottamaan sitä verenkierrosta, jolloin LDL-kolesterolia 

poistavan reseptorin tuotanto lisääntyy. Kolesterolin alentamisen lisäksi statiineja käyte-

tään sepelvaltimotaudin ja aivoverisuonitaudin hoitamiseen. [25; 28.] 

Simvastatiini ja atorvastatiini ovat Suomessa eniten käytettyjä kolesterolilääkkeitä. Ne 

hajoavat maksassa käyttäen lääkkeille hyvin tyypillistä reittiä CYP3A4-entsyymin kautta. 

Myös lovastatiini metaboloituu samaa reittiä pitkin. Statiinien tiedetään aiheuttavan joil-

lekin yksilöille haittavaikutuksia, jotka johtuvat ainakin osittain perinnöllisistä syistä. Hait-

tavaikutuksista yleisimpiä ovat erilaiset lihashaitat, joiden syntymiseen yksi syy on statii-

nien kertyminen elimistöön, mikä aiheutuu joko epäaktiivisesta geenivariantista, jolla on 

suora vaikutus lääkeaineen metaboliaan tai  lääkeainetta metaboloivaa geeniä estävistä 

muista lääkkeistä. [28; 29.] 

Fluvastatiini ja rosuvastatiini poikkeavat muista Suomessa paljon käytetyistä statiineista 

metaboliareittinsä osalta, sillä ne hajoavat CYP2C9-entsyymin kautta.  Rosuvastatiini on 

varsin tehokas statiini, ja sen käyttö aloitetaankin yleensä vasta silloin, kun muilla statii-

neilla ei saada riittävää tulosta ilman, että lääkemäärää tulisi nostaa hyvin korkeaksi, 

jolloin haittavaikutusten riski kasvaa. CYP2C9:n lisäksi myös CYP2C19 osallistuu rosu-

vastatiinin metaboliaan. Kuudes Suomessa käytössä oleva statiini on pravastatiini. Se 

metaboloituu sulfaation kautta, joten sen metaboliaan ei geeneillä ole suoraa vaikutusta.  

[28; 30.] 

Kuitenkin myös pravastatiini voi aiheuttaa haittaoireita, kuten lihashaittoja, muiden statii-

nien tapaan. Myös pravastatiini voi kerääntyä elimistöön kuten muutkin statiinit, sillä 

CATP1B1-transportterit kuljettavat kaikkia statiineja maksaan, jossa niiden 
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metaboloituminen pääsääntöisesti tapahtuu. Transporttereiden toimintaan vaikuttaa kro-

mosomi 12:ssa sijaitseva geeni SLCO1B1, jonka muunnos rs4149056 heikentää 

CATP1B1-transportterien toimintaa. Näin ollen niiden yksilöiden kohdalla, joilla on tämä 

transporttereiden toimintaa heikentävä geenimuoto, ei joko voida käyttää statiineja ollen-

kaan tai on käytettävä merkittävästi pienempiä lääkeannoksia. [29; 31.] 

3.2.3 Masennuslääkkeet 

Vaikka masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina selvästi, ei 

se tarkoita, että ihmiset olisivat masentuneempia kuin aiemmin. Masennuslääkkeiden 

käytön lisääntyminen selittyy sillä, että niitä käytetään nykyisin aiempaa pitkäjaksoisem-

min ja toisaalta masennuslääkkeitä käytetään hoitamaan myös muita psykiatrisia sai-

rauksia. Oikean masennuslääkkeen ja annostuksen löytäminen on kuitenkin monesti 

melko vaikeaa, sillä tarjolla on paljon eri masennuslääkkeitä, jotka eroavat paitsi vaiku-

tukseltaan ja haittavaikutuksiltaan myös rakenteeltaan, mikä johtaa siihen, että eri ihmi-

set sietävät niitä eri lailla. Useimmat ihmiset kuitenkin sietävät moklobemidia, joka on 

ainoa Suomessa käytössä oleva monoamino-oksidaasin (MAO) estäjä. Moklobemidin 

käyttöä kuitenkin rajoittaa se, että sitä ei voi juurikaan käyttää yhdessä muiden masen-

nuslääkkeiden kanssa, sillä se estää CYP1A2-, CYP2C19- ja CYP2D6-entsyymien toi-

mintaa. Samasta syystä moklobemidi ei sovellu kovin hyvin käytettäväksi muidenkaan 

lääkeaineiden kanssa, jotka metaboloituvat CYP2D6-entsyymin välityksellä. Koska 

moklobemidikin metaboloituu CYP2C19- ja CYP2D6-entsyymien vaikutuksesta, on sen 

annostuksessa huomioitava, että se myös estää niiden toimintaa, jolloin lääkkeen meta-

boloituminen on tavanomaista hitaampaa. Tästä estovaikutuksesta johtuen masennuk-

sen hoidossa käytetään usein ensisijaisesti muita masennuslääkkeitä. [32; 33.]  

Ensimmäisinä masennuslääkkeinä käyttöön on otettu 1950-luvulla trisykliset masennus-

lääkkeet, joiden teho perustuu niiden kykyyn vahvistaa tiettyjen hermosolupäätteiden toi-

mintaa, mikä johtaa mielialan paranemiseen. Vaikka trisykliset masennuslääkkeet ovat 

jo varsin vanhoja ja uudempiakin masennuslääkkeitä on kehitetty, eivät ne ole kuiten-

kaan onnistuneet korvaamaan trisyklisiä masennuslääkkeitä, joita käytetään yhä niiden 

sedatiivisen eli rauhoittavan ominaisuutensa vuoksi, sillä muilla masennuslääkkeillä ei 

pystytä vaikuttamaan samalla lailla unettomuuteen. Trisyklisistä masennuslääkkeistä 

Suomessa on yhä käytössä 
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• amitriptyliini 

• doksepiini 

• klomipramiini 

• nortriptyliini ja  

• trimipramiini. [33.] 

Nämä kaikki ovat teholtaan ja haittavaikutuksiltaan melko samankaltaisia. Suurimmat 

eroavaisuudet löytyvätkin niiden metaboliasta, vaikkeivät nekään järin suuria ole. 

CYP2D6 vaikuttaa kaikkien trisyklisten masennuslääkkeiden metaboliaan. Myös 

CYP2C19-entsyymillä on selvä vaikutus muiden kuin doksepiinin ja nortriptyliinin meta-

boliassa. CYP2C9 vaikuttaa hieman trimipramiinin ja amitriptyliinin metabolian, samoin 

kuin entsyymit CYP1A2 ja CYP3A4 vaikuttavat amitriptyliinin ja klomipramiinin aineen-

vaihduntaan. Näiden kolmen entsyymin vaikutus on kuitenkin selvästi kahta ensin mai-

nittua vähäisempää. Myös desipramiini ja imipramiini ovat trisyklisiä lääkkeitä, joita käy-

tetään yhä masennustilojen hoitoon maailmalla, vaikkeivät ne ole enää Suomessa käy-

tössä. CYP2D6-entsyymi vaikuttaa näiden molempien metaboliaan. Sen lisäksi metabo-

liaan vaikuttavat myös entsyymit CYP1A2, CYP2C9 sekä CYP3A4, jonka vaikutus on 

selvästi aiempia vähäisempää. [14; 15; 33.] 

Klomipramiini eroaa muista trisyklisistä masennuslääkkeistä sen voimakkaamman sero-

toninergisen ominaisuuden vuoksi ja on SSRI-lääkkeiden (Selective Serotonin Reuptake 

Inhibitors) tapaan tehokas lääke pakko-oireiden hoitoon toisin kuin muut trisykliset lääk-

keet. SSRI-lääkkeet ovat onnistuneet valtaamaan tilaa trisyklisiltä lääkkeiltä edullisem-

man haittaprofiilin ja helppokäyttöisyyden vuoksi. SSRI-lääkkeiden teho perustuu niiden 

kykyyn vahvistaa serotoniinin vaikutusta keskushermostossa. Tällaisia lääkkeitä ovat 

• essitalopraami 

• fluvoksamiini 

• fluoksetiini 

• paroksetiini 

• sertaliini ja  

• sitalopraami. [33.] 

Vaikutuksiltaan kaikkein selektiivisimpiä serotoniinin takaisinoton estäjiä ovat essitalo-

praami, paroksetiini ja sitalopraami. Essitalopraami ja sitalopraami metaboloituvat 

CYP2C19-entsyymin välityksellä, minkä lisäksi myös entsyymit CYP2D6 ja CYP3A4 vai-

kuttavat niiden metaboliaan, mutta näiden vaikutus on selvästi vähäisempää. CYP2C19 

vaikuttaa myös fluoksetiinin ja sertaliinin metaboloitumiseen. Sertaliinin metaboliaan 
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vaikuttavat myös CYP2B6-, CYP2C9- ja CYP2D6-entsyymit, mutta etenkin kahden vii-

meksi mainitun vaikutus on selvästi vähäisempää. Fluoksetiinin ja sertaliinin metaboliaan 

osallistuvat samat entsyymit, mutta fluoksetiinin tapauksessa CYP2B6:n vaikutus on sel-

västi vähäisempi, kuin CYP2C9- ja CYP2C19-entsyymien vaikutus. Fluvoksamiini ja pa-

roksetiini metaboloituvat pääasiassa CYP2D6-entsyymin välityksellä. Kuitenkin myös 

CYP1A2-entsyymi vaikuttaa niiden metaboliaan, erityisesti fluvoksamiinin kohdalla. Ku-

ten CYP1A2:n myös CYP3A4-entsyymin vaikutus paroksetiinin metaboliaan on vähäi-

sempää kuin CYP2D6-entsyymillä. [14; 15, 33.] 

Vaikka kaikki SSRI-lääkkeet estävät joidenkin CYP-entsyymien toimintaa, ovat fluvoksa-

miini, fluoksetiini ja paroksetiini selvästi kaikkein voimakkaimpia CYP-entsyymien estä-

jiä. Fluvoksamiini estää CYP2C19-, CYP2C9- CYP1A2- ja CYP3A4-entsyymien toimin-

taa, mistä johtuen fluvoksamiinia käytettäessä ja lääkeannosta valittaessa on muistet-

tava huomioida muu käytössä oleva lääkitys, sillä fluvoksamiinin estovaikutus vaikuttaa 

hidastavasti monien lääkeaineiden metaboliaan. Paroksetiini estää CYP2B6- ja 

CYP2D6-entsyymien toimintaa ja SSRI-lääkkeistä estovaikutuksiltaan kaikkein moni-

puolisin, fluoksetiini, estää varsin tehokkaasti CYP2B6-, CYP2C19-, CYP2C9-, 

CYP2D6- ja CYP3A4-entsyymejä. Toisin sanoen fluoksetiini estää varsin tehokkaasti 

myös omaa metaboloitumistaan, mistä johtuen lääkeannosta mitoitettaessa on huomioi-

tava, että nopeatkin metaboloijat muuttuvat lääkkeen vaikutuksen takia hitaammiksi. 

[14.] 

Viimeisimpänä masennuslääkkeiden lääkeryhmänä markkinoille on tullut SRNI-lääke-

valmisteet (Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor). Niiden hoitovaikutus perustuu 

trisyklisten masennuslääkkeiden tapaan kykyyn estää sekä serotoniinin että noradrena-

liinin takaisinottoa. Monien muiden masennuslääkkeiden tapaan CYP2D6 vaikuttaa 

myös duloksetiinin ja venlafaksiinin metaboliaan. Venlafaksiinin kohdalla pääasiallinen 

metaboliareitti kulkeekin juuri CYP2D6 entsyymin kautta, mikä on duloksetiinille toissijai-

nen metaboliareitti sen metaboloituessa pääasiassa CYP1A2-entsyymin välityksellä. 

Venlafaksiinin metaboloitumiseen vaikuttavat myös entsyymit CYP2C19 ja CYP3A4, 

mutta näiden vaikutus on melko vähäistä. [14; 33.] 

Mirtatsapiini ja mianseriini ovat uuden sukupolven masennuslääkkeitä, ja ne muistuttavat 

monilta osin trisyklisiä masennuslääkkeitä. Metabolialtaan mirtatsapiini ja mianseriini 

ovat keskenään samanlaisia. Molempien lääkeaineiden pääasiallinen metaboliareitti kul-

kee CYP2D6-entsyymin välityksellä. Myös CYP1A2- ja CYP3A4-entsyymit vaikuttavat 

näiden metaboloitumiseen. Mirtatsapiinin ja mianseriinin vaikutus perustuu niiden kykyyn 
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salvata keskushermostossa sijaitsevia presynaptisia alfa-2-reseptoreita, mikä lisää nor-

adrenaliinin eritystä. Eroja näiden kahden lääkeaineen välille löytyy niiden rakenteesta 

mianseriinin ollessa tetrasyklinen, kun mirtatsapiini puolestaan on rakenteeltaan piperat-

sinoatsepiini. [14; 33; 35; 36.] 

Reboksetiinin, joka on hyvin vähän käytössä oleva masennuslääke, teho ei ole juuri lu-

melääkkeestä poikkeava. Sen vaikutuksen uskotaan johtuvan sen kyvystä estää synap-

sin välitilaan vapautuneen noradrenaliinin takaisinottoa. Reboksetiinilla on myyntilupa 

Suomessa ja Euroopassa, mutta ei Yhdysvalloissa. Suomessakin markkinoilla on vain 

yksi reboksetiinivalmiste. Pääasiallinen entsyymi, joka vaikuttaa reboksetiinin metaboli-

aan, on CYP3A4. [14; 37.] 

Bupropioni poikkeaa muista masennuslääkkeistä selvästi sen käyttökohteen ja raken-

teen perusteella. Masennustilojen hoidon ohella rakenteeltaan stimulanttien kaltaista 

bupropionia käytetään tupakoinnin lopettamisen apuna, koska se pidentää dopamiinin ja 

noradrenaliinin vaikutusaikaa synapsiraossa. Bupropionin metaboloituminen maksassa 

tapahtuu valtaosin CYP2B6-entsyymin vaikutuksesta. On myös todettu, että bupropio-

nilla on CYP2D6-entsyymiä estävä vaikutus. [38.] 

Vuonna 2009 Suomen markkinoille tulleen masennuslääke agomelatiinin merkittävä ero 

muihin masennuslääkkeisiin nähden on sen reseptorivaikutuksissa, sillä se salpaa sero-

toniinin 5HT-2C-reseptoreita ja toimii M1- ja M2-reseptoreiden agonistina. Se siis vaikut-

taa sekä melatoniini- että serotoniinireseptoreiden kautta. Koska agomelatiini on raken-

teeltaan hyvin melatoniinin kaltainen, käytetään sitä myös uniongelmien hoitoon. Ago-

melatiinin metaboloituminen tapahtuu pääasiassa CYP1A2-entsyymin välityksellä 

CYP2C19-entsyymin vaikuttaessa myös. [14; 33; 39.] 

Tratsodoni on masennuslääke, joka vahvistaa keskushermoston serotoniinin vaikutuk-

sia. Sitä on myös käytetty unilääkkeenä henkilöille, jotka eivät kärsi masennuksesta, 

mutta sen vaikutus uniongelmiin on melko vähäinen. Tratsodoni metaboloituu pääasial-

lisesti CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta. Myös CYP2D6-entsyymillä on vähäistä vaiku-

tusta tratsodonin metaboliaan. [14; 40.] 
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3.2.4 Sydänlääkkeet 

Flekanidi ja propafenoni ovat rytmihäiriölääkkeitä, joita käytetään sekä lääkkeellisessä 

rytminsiirrossa yleensä yhdessä beetasalpaajan tai muun eteiskammiojohtumista hidas-

tavan lääkkeen kanssa että estolääkityksenä. Hoidettaessa akuutteja kohtauksia annos-

tellaan lääkeaine kerta-annoksena suoraan laskimoon, kun taas estolääkityksen muo-

dossa annostelu tapahtuu suun kautta. Molempien lääkeaineiden metaboloituminen ta-

pahtuu CYP2D6-entsyymin kautta. Näiden ohella varsinaisista rytmihäiriölääkkeistä 

Suomessa on käytössä dronedaroni ja amiodaroni, jotka ovat keskenään hyvin saman 

kaltaisia. Dronedarnonin erikoisuutena on se, että se ei sisällä jodia, minkä vuoksi se 

aiheuttaa vähemmän vakavia haittavaikutuksia kuin amiodaroni, joka on tehokkain eteis-

värinän estolääke. Sitä ei kuitenkaan voida haittavaikutustensa vuoksi pitää ensisijai-

sena lääkkeenä. Sen lisäksi, että dronedaroni metaboloituu CYP3A4-entsyymin välityk-

sellä, se estää myös entsyymin toimintaa. Se estää myös hieman CYP2D6-entsyymin 

toimintaa. Myös amiodaroni metaboloituu CYP3A4-entsyymin välityksellä, mutta sen li-

säksi amiodaronin metaboliaan vaikuttaa myös CYP2C8 sekä vähemmässä määrin ent-

syymit CYP1A2, CYP2C19 ja CYP2D6. [41; 42, s. 1307–1308; 43; 44, s. 49; 45, s. 10.] 

Muualla maailmalla, mutta ei niinkään Suomessa, on käytössä vielä paljon muitakin sy-

dämen rytmihäiriölääkkeitä, joiden metabolioitumisessa on merkittäviä yksilöllisiä eroja. 

Niistä kinidiini on vielä toistaiseksi Suomessakin käytössä, mutta sen käyttö on vähenty-

nyt viime vuosina merkittävästi. Kinidiini toimii CYP2D6-entsyymin estäjänä ja metabo-

loituu CYP3A4-entsyymin välityksellä. Samaa metaboliareittiä käyttävät myös lidokaiini 

ja diltatseemi, joka toimii myös CYP3A4-entsyymin estäjänä. Myös verapamiilin metabo-

liaan vaikuttaa CYP3A4-entsyymi. Lisäksi siihen vaikuttavia entsyymejä ovat CYP3A5, 

CYP2C8 sekä CYP2E1, jonka vaikutus on selvästi aiemmin mainittuja vähäisempi. Pro-

kainamidi ja meksiletiini eroavat muista varsinaisista rytmihäiriölääkkeistä niiden meta-

boliareittiensä osalta, sillä ne metaboloituvat pääsääntöisesti CYP2D6-entsyymin väli-

tyksellä. Myös CYP1A2-entsyymillä on pientä vaikutusta meksiletiinin metaboliaan. [43; 

46; 47; 48; 49, s. 9; 50; 51.] 

Sepelvaltimotaudin, kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan sekä tiettyjen 

rytmihäiriöiden hoitoon voidaan käyttää beetasalpaajia, jotka paitsi hidastavat lepopuls-

sia myös rajoittavat rasituksen alaista sykkeen nopeutumista. Vaikutus perustuu beeta-

salpaajien kykyyn estää beetareseptoreita, jotka ovat mm. adrenaliinin ja muiden sydä-

men toimintaa kiihdyttävien välittäjäaineiden reseptoreita. Beetareseptorit jaetaan kah-

teen ryhmään, ja niitä löytyy sekä sydämestä että keuhkoputkista. Beeta-1-reseptorit 
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sijaitsevat pääasiassa sydämessä ja beeta-2-reseptoreita löytyy keuhkoputkista. Meto-

prololi ja nebivololi ovat  beeta-1-selektiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että niiden vaikutus 

kohdistuu nimenomaan sydämeen. Toisinaan on kuitenkin hyödyllistä, että lääke vaikut-

taa myös beeta-2-reseptoreihin. Esimerkiksi tiettyjen vapinatilojen yhteydessä käytetään 

usein propranonolia, joka on epäselektiivinen beetasalpaaja. Kaikkien näiden kolmen 

lääkeaineen metaboloituminen elimistössä tapahtuu CYP2D6-entsyymin vaikutuksesta.  

[21; 52; 53, s. 22; 54, s. 7.] 

Hyvin monen beetasalpaajan, jotka metaboloituvat P450-sytokromin välityksellä, vaikut-

tavana entsyyminä on CYP2D6. Kaikissa tapauksissa se ei kuitenkaan ole ainoa meta-

boliaan vaikuttava entsyymi. Esimerkiksi karvedilolin metaboloitumiseen vaikuttaa koko 

joukko P450-sytokromeja. CYP3A4-, CYP2C19-, CYP1A2- ja CYP2E1-entsyymit vaikut-

tavat kaikki karvedilolin metaboliaan. Niiden vaikutus on kuitenkin melko pientä, sillä me-

tabolia tapahtuu pääasiassa CYP2D6- ja CYP2C9-entsyymien kautta. Metabolian lisäksi 

karvediloli poikkeaa myös vaikutusmekanismiltaan merkittävästi aiemmin esitellyistä 

beetasalpaajista, sillä se vaikuttaa myös alfareseptoreihin, joita on mm. sydämessä, 

keuhkoissa ja verisuonien sileissä seinämissä. Yhdistettyjen alfa- ja beetasalpaajien 

hyöty on siinä, että verisuonet laajenevat alfareseptoreiden salpautuessa, mikä johtaa 

siihen, että ääreisverenkierto pysyy normaalina eikä beetasalpaajille ominaista raajojen 

kylmettymistä yleensä esiinny. [52; 55, s. 4.] 

Normaalitapauksessa verihiutaleet eli trombosyytit aktivoituvat haavan kohdalla, jolloin 

veri hyytyy ja verenvuoto lakkaa. Kuitenkin myös valtimoiden kovettuminen vaurioittaa 

verisuonien sisäseinämää, jolloin verihiutaleet saattavat tulkita sen haavaksi ja aktivoi-

tua, mistä voi seurata tulppa, joka tukkii koko verisuonen. Useimmiten tällaisissa tapauk-

sissa kyseessä on joko sepelvaltimo tai jokin aivovaltimoista. Esimerkiksi sepelvaltimo-

tautipotilailla on tästä syystä usein tarvetta lääkitykselle, joka estää verihiutaleiden toi-

mintaa ja näin ollen ehkäisee veritulpan syntyä. Kaikkein eniten käytetty verihiutaleiden 

estäjä on paremmin kipulääkkeenä tunnettu asetyylisalisyylihappo. Sen teho hyytymistä 

estävänä tekijänä on kuitenkin rajallinen, minkä vuoksi sen rinnalla käytetään yleensä 

tikagreloria, prasugreelia tai klopidogreelia, jota voidaan käyttää myös yksistään. Nämä 

lääkkeet ovat asetyylisalisyylihappoa tehokkaampia, sillä niiden vaikutus perustuu ky-

kyyn salvata ADP-reseptoreita (adenosiinidifosfaatti), jolloin ADP ei pysty sitoutumaan 

verihiutaleen pinnan purinergisiin P2Y12-reseptoreihin. Tästä seuraa, että niiden kyky 

erittää välittäjäaineita ja hyytymistekijöitä estyy, eikä veri näin ollen hyydy. Tikagrelori ja 

prasugreeli metaboloituvat CYP3A4:n vaikutuksesta. Lisäksi CYP2C9-, CYP2C19- ja 

CYP2B6-entsyymit osallistuvat prasugreelin metaboliaan. [56; 57; 58; 59; 60.] 
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Veren hyytymistä estävät lääkkeet jaetaan kahteen kategoriaan: verihiutaleiden estäjiin 

ja antikoagulantteihin. Verihiutaleiden estäjiin kuuluvan klopidogreelin metaboliareitti kul-

kee CYP2C19-entsyymin kautta. Klopidogreelia voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa 

käyttää myös antikoagulanttien sijaan, sillä antikoagulanttien toiminta perustuu siihen, 

että ne estävät jotain verenhyytymisjärjestelmän osatekijää. Kaikkein tunnetuin ja eniten 

käytetty antikoagulantti on varfariini. CYP2C9- ja VKORC-entsyymit vaikuttavat varfarii-

nin metaboliaan, mistä johtuen esimerkiksi ravinnosta saatava K-vitamiini saattaa hei-

kentää varfariinin hoitotehoa merkittävästi.  [21; 61.] 

Varfariinin kilpailijoiksi on viimeaikoina tullut uusia ns. suoria antikoagulantteja, jotka vai-

kuttavat vain yhteen hyytymisjärjestelmän tekijään, kun taas varfariini vaikuttaa useam-

paan. Näin ollen suorilla antikoagulanteilla hoito on tarkempaa. Suorien antikoagulant-

tien metaboloituminen voi tapahtua esteraasien välityksellä, kuten dabigatraanin tai 

edoksabaanin tapauksessa. Myös rivoksabaamin metabolia tapahtuu osittain este-

raasien välityksellä, mutta siihen vaikuttavat myös CYP3A4- ja CYP2J2-entsyymit. Apik-

sabaanin metabolia sen sijaan tapahtuu sytokromi P450 välitteisesti CYP3A4-entsyymin 

ollessa pääasiallinen metaboloija, minkä lisäksi myös CYP1A2-, CYP2C8-, CYP2C9-, 

CYP2C19- ja CYP2J2-entsyymit osallistuvat siihen. [61; 62, s. 98; 63, s. 12; 64.]  

3.2.5 Psyykenlääkkeet 

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä parisenkymmentä psykoosilääkettä. Yleisesti 

nämä lääkkeet jaetaan kahteen ryhmään eli perinteisiin ja toisen polven psykoosilääk-

keisiin. Kaikkien psykoosilääkkeiden teho on toisiinsa nähden varsin samankaltainen. 

Poikkeuksen tähän tekee klotsapiini, joka on keskimäärin muita psykoosilääkkeitä tehok-

kaampi. Klotsapiini kuuluu toisen polven psykoosilääkkeisiin, ja sen vaikutus perustuu 

siihen, että se salpaa dopamiini- ja serotoniinireseptoreita. Etenkin perinteisiin psykoo-

silääkkeisiin verraten klopamiini salpaa selvästi heikommin dopamiinin D2-reseptoreita 

ja voimakkaammin serotoniinin 5-HT-5-reseptoreita, mikä selittää sen paremman tehon 

skitsofreniaa sairastavien hoidossa. Sitä ei kuitenkaan käytetä ensisijaisena lääkeai-

neena skitsofrenian hoitoon sen hankalien haittavaikutusten takia, vaan klotsapiinia käy-

tetään ainoastaan, mikäli muilla lääkeaineilla ei saada aikaiseksi riittävää tehoa. Klotsa-

piinin metabolia tapahtuu CYP1A2-entsyymin vaikutuksesta. [65; 66.] 

Klotsapiinin jälkeen ensimmäinen kliiniseen käyttöön tullut toisen polven psykoosilääke 

on risperidoni, joka hajoaa elimistössä pääsääntöisesti paliperidoniksi. Risperidonin 
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metaboliareitti kulkee CYP2D6-entsyymin välityksellä. Myös paliperidonia voidaan käyt-

tää psykoosilääkkeenä, mutta sen käyttö Suomessa on vähäisempää ja sitä on tarjolla 

vain ruiskeena annettavana pitkävaikutteisena lääkemuotona. Vaikka psykoosilääkkeet 

ovat teholtaan hyvin samanlaisia, voi niiden haittavaikutuksissa olla selviä yksilöiden vä-

lisiä eroja. Risperidoni ja paliperidoni ovat haittaprofiililtaan hieman tavanomaisia psy-

koosilääkkeitä edullisempia. [21; 65.] 

Muita Suomessa käytössä olevia toisen polven psykoosilääkkeitä, joihin geeniperimän 

vaikutus metaboliaan on tiedossa, ovat olantsapiini, amisulpiridi ja ketiapiini. Uusia psy-

koosilääkkeitä pyritään kehittämään jatkuvasti. Olantsapiinia on käytetty pääasiassa skit-

sofrenian hoitoon 1990-luvun puolivälistä lähtien. Ketiapiini on tullut kliiniseen käyttöön 

muutama vuosi olantsapiinin jälkeen, ja molempien on todettu olevan muiden toisen pol-

ven psykoosilääkkeiden tapaan tehokkaita kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania- ja 

depressiojaksojen hoidossa. Lisäksi ketiapiinia on käytetty muuten hankalahoitoisen 

unettomuuden hoidossa. Olantsapiinin pääasiallinen metaboliareitti kulkee CYP1A2-ent-

syymin välityksellä, kun taas ketiapiinin metaboliaan vaikuttaa CYP3A4-entsyymi. [65; 

67; 68.] 

Vaikka aripipratsolia kutsutaan joskus kolmannen polven psykoosilääkkeeksi, kuuluu se 

kuitenkin toisen polven psykoosilääkkeiden ryhmään, sillä termit toisen ja kolmannen 

polven lääke palvelevat lähinnä lääkkeiden markkinointia. Syy sille, että aripipratsolia 

kutsutaan välillä kolmannen polven psykoosilääkkeeksi, on, että sen vaikutus eroaa sel-

västi mekanismiltaan muista toisen polven psykoosilääkkeistä. Suurilta osin skitsofre-

nian hoidossa käytettävät lääkkeet pyrkivät estämään dopamiinin vaikutusta aivoissa, 

mutta aripipratsoli pyrkii tasapainottamaan dopamiinijärjestelmää ja näin ollen normali-

soimaan välttämätöntä dopamiinivaikutusta. Muiden toisen polven psykoosilääkkeiden 

tapaan myös aripipratsolia käytetään skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön 

manian hoidossa. Etuna muihin verratessa on se, että aripipratsolilla ei ole juurikaan 

kiusallisia haittavaikutuksia ja se on osoittautunut hyvin siedetyksi lääkkeeksi. Toisaalta, 

koska aripipratsolin metabolia on CYP2D6-välitteistä, on sen käytössä otettava huomi-

oon kyseisen entsyymin toimintaa estävien samanaikaisesti käytössä olevien lääkkeiden 

vaikutus sekä mahdolliset polymorfiat eli geenimuutokset yksilöiden perimässä. [3, s. 

1281; 65; 69.] 

Siitä huolimatta, että toisen polven psykoosilääkkeet ovat olleet käytössä jo useamman 

vuosikymmenen ajan, ovat perinteisetkin psykoosilääkkeet vielä hyvin yleisessä käy-

tössä. Suurimpina syinä tälle ovat niiden merkittävästi halvempi hinta ja täysin vertailu-
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kelpoinen teho toisen polven psykoosilääkkeisiin nähden. Ensimmäinen markkinoille tul-

lut psykoosilääke on klooripromatsiini, joka kehitettiin jo 1950-luvulla ja on yhä käytössä. 

Kuten muidenkin perinteisten psykoosilääkkeiden, myös klooripromatsiinin vaikutus pe-

rustuu kykyyn salvata aivojen dopaminergisten hermoverkostojen D2-reseptoreita. Kloo-

ripromatsiinin  metabolia tapahtuu CYP2D6-välitteisesti. [65; 70.] 

Klooripromatsiinin lisäksi Suomessa yleisesti käytössä olevia perinteisiä psykoosilääk-

keitä ovat haloperidoli, levomepromatsiini, perfenatsiini ja tsuklopentiksoli. Näistä levo-

mepromatsiinia, joka metaboloituu CYP3A4:n vaikutuksesta, käytetään klooriprotiksee-

nin tapaan hankalahoitoisen unettomuuden hoidossa, sillä niillä on sedatiivisia vaikutuk-

sia. Perfenatsiini metaboloituu CYP2D6-entsyymin vaikutuksesta ja on yleensä hyvin 

siedetty psykoosilääke, eli se aiheuttaa haittaoireita vain melko harvoissa tapauksissa. 

Mikään psykoosilääke ei kuitenkaan ole täysin haittavaikutukseton, mutta kaikissa ta-

pauksissa ne eivät ole ennustettavissa. Osan lääkkeiden kohdalla näitä pystytään kui-

tenkin ennakoimaan ja esimerkiksi haloperiodin, joka on voimakas sentraalinen dopamii-

nireseptoriantagonisti, etu muihin perinteisiin psykoosilääkkeisiin on, että sen aiheutta-

mat autonomiset haittavaikutukset ovat hyvin vähäiset. Kuitenkin sekä tsukopentiksolin, 

jonka metaboloituminen tapahtuu CYP2D6-entsyymin välityksellä, että haloperiodin 

käyttöön liittyy suhteellisen usein ekstrapyramidaalioireita. Kaikkia psykoosilääkkeitä voi-

daan käyttää skitsofrenian hoidossa, mutta sen lisäksi haloperidolia käytetään myös 

akuuttien ja kroonisten kiihtymystilojen hoidossa sekä psykorelaksanttina. Monen muun 

perinteisen psykoosilääkkeen tapaan myös haloperidoli metaboloituu pääasiassa 

CYP2D6:n vaikutuksesta. Myös pimotsidia käytetään Suomessa, mutta sen käyttö on 

hyvin vähäistä, vaikka pimotsidi sopisi vaikutustensa puolesta korvaamaan haloperido-

lin. Suurimpana erona näiden kahden välillä on niiden metaboliareitit pimotsidin metabo-

loituessa CYP3A4-entsyymin välityksellä. [3, s. 1281; 65; 71; 72; 73; 74.] 

Muita perinteisiä psykoosilääkkeitä ovat melperoni, sulpiridi, klooriprotikseeni, peri-

siatsiini, tioridatsiini, flupentiksoli ja fluferatsiini. Mikään näistä lääkeaineista ei kuiten-

kaan ole Suomessa käytössä, mutta muualla maailmassa niitä käytetään. Esimerkiksi 

fluferatsiinia käytetään Amerikassa suhteellisen paljon skitsofrenian hoidossa sekä lie-

vien ahdistuneisuus- ja masennustilojen hoidossa. Tioridatsiini on nykyisin poistunut 

käytöstä jo lähes kaikkialla maailmassa sen vakavien haittavaikutusten vuoksi, mutta oli 

sitä ennen lähes 40 vuotta usein käytetty lääkeaine skitsofrenian ja psykoosin hoidossa. 

Fluferatsiini, tioridatsiini ja flupentiksoli metaboloituvat kaikki CYP2D6:n vaikutuksesta. 

[3, s.1281; 75 s. 12; 76; 77; 78, s. 112.] 
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Psyykenlääkkeisiin kuuluu psykoosilääkkeiden ohella toinen ryhmä, johon kuuluu use-

ampia lääkkeitä, eli bentsodiatsepiinit. Tämän ryhmän lääkkeitä käytetään lievittämään 

äkillisiä pelko- ja ahdistuneisuusoireita. Bentsodiatsepiinien suurin etu muihin vastaaviin 

lääkkeisiin nähden on niiden nopea vaikutus, ja se tekeekin niistä äkillisten ja ohimene-

vien ahdistus- ja pelko-oireiden ensisijaisen lääkkeen. Niitä ei voi kuitenkaan käyttää 

pitkäaikaisena lääkityksenä, sillä päihteellisen riippuvuuden riski kasvaa silloin suureksi. 

Ensimmäinen markkinoille tullut ja kaikkein tunnetuin bentsodiatseemi on diatsepaami, 

jonka metaboliaan vaikuttavia entsyymejä ovat CYP2D6, CYP3A4 ja CYP3A5. 

Diatsepaamia voidaan käyttää ahdistus- ja pelko-oireiden lievittämisen lisäksi myös li-

hasspasmien hoidossa sen rentouttavan vaikutuksen vuoksi. [21; 79.] 

Bentsodiatsepiinit jaetaan poistumisnopeutensa ja siten vaikutuksensa kestoajan perus-

teella kolmeen ryhmään. Triatsolaami ja midatsolaami ovat kaikkein lyhytvaikutteisimpia, 

eli niiden vaikutuksen puoliintumisaika on alle viisi tuntia. Pitkävaikutteisten bentsodiat-

seemien vaikutuksen puoliintuminen kestää vähintään 12 tuntia, ja tähän ryhmään kuu-

luu diatsepaamin lisäksi klonatsepaami, nitratsepaami ja klooridiatsepoksiini, joka on 

diatsepaamin ohella vanhin bentsodiatsepiini, ja sen käyttötarkoituksetkin ovat hyvin sa-

mankaltaiset diatsepaamin kanssa. Molempia voidaan käyttää alkoholin vieroitusoirei-

den hoidossa. Muista bentsodiatsepiineistä klonatsepaami poikkeaa kouristuksia ehkäi-

sevän ominaisuutensa vuoksi ja onkin usein luokiteltu epilepsialääkkeeksi. [79.] 

Lyhyt- ja pitkävaikutteisten ryhmien väliin jäävään ryhmään kuuluvat ne bentsodiatsepii-

nit, joiden puoliintumisaika on viiden ja kahdentoista tunnin välillä eli oksatsepaami, lo-

ratsepaami, tematsepaami ja alpratsolaami. Oksatsepaami ja tematsepaami ovat mo-

lemmat lääkeaineita, joita käytetään pääasiassa unilääkkeissä. Tematsepaamia käyte-

tään edesauttamaan nukahtamista, sillä se on hyvin rasvaliukoinen ja nopeasti imeytyvä 

toisin kuin oksatsepaami, jonka vaikutus ilmenee vasta pidemmän ajan kuluessa ja aut-

taa näin ollen aamuöiseen heräilyyn. Vaikka eri bentsodiatsepiineja ei ole yleisiltä vaiku-

tuksiltaan kyetty erottamaan toisistaan, voivat eri yksilöt kokea eri bentsodiatsepiinit eri-

laisina sekä hoitoteholtaan että haitta-vaikutuksiltaan. Osansa tähän on sillä, että kaik-

kien bentsodiatsepaamien metaboliaan vaikuttaa CYP3A4-entsyymi, mutta usein se ei 

kuitenkaan ole ainoa vaikuttava entsyymi, kuten ei diatsepaamin tai klobatsaamin ta-

pauksessakaan. [79; 80, s. 1.] 

Kaikkia bentsodiatsepiineja ja niiden metaboliaa ei ole tutkittu kovinkaan paljoa, mutta 

klobatsaami on tässä suhteessa poikkeus. Se johtuu osaltaan siitä, että klobatsaamia 

käytetään muista bentsodiatsepiineista poiketen enemmän epilepsian ja siitä johtuvien 
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kouristusten hoitoon, koska se kohdistaa vaikutuksensa keskushermostoon ja vähentää 

siten lihaskouristuksia. Klotsapiinin metaboliaan tiedetään CYP3A4:n lisäksi vaikuttavan 

myös CYP2C19-entsyymin. [79; 81.] 

Kolmas käyttökohde, mihin psyykenlääkkeitä käytetään, on keskittymishäiriö ADHD:n 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hoito. Yleensä ADHD-lääkkeiden vaikutus pe-

rustuu dopamiini- ja noradrenaliinivälitteisten hermoratojen aktivoimiseen, jolloin oireet 

vähenevät. ADHD:n hoidossa on käytetty pääasiassa aivojen dopamiinivälittäjäaineen 

kautta vaikuttavia stimulantteja, kuten metyylifenidaattia, lisdeksamfetamiinia ja dekst-

roamfetamiinia, joka metaboloituu CYP2D6-välitteisesti. Amfetamiinijohdannaisista sti-

mulanteista on kuitenkin haluttu luopua ja tilalle on tullut noradrenaliinin kautta ensisijai-

sesti vaikuttava atomoksetiini, joka metaboloituu pääasiassa CYP2D6-välitteisesti. Kui-

tenkin myös entsyymit CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP3A4 ja CYP2E1 vaikuttavat 

sen metaboliaan. Viimeaikoina ADHD:n hoidossa on alettu käyttämään myös modafinii-

lia, joka aktivoi aivoissa useita vireystilaa kohottavia hermojärjestelmiä. Aikaisemmin tätä 

vuonna 2000 markkinoille tullutta lääkettä on käytetty uniapnean ja narkolepsian hoi-

dossa. Modafiniili metaboloituu CYP2C19- ja CYP2D6-entsyymien välityksellä.  [82; 83; 

84; 85; 86.] 

3.2.6 Happosalpaajat 

Happosalpaajat ovat närästyslääkkeitä, ja niitä käytetään nimensä mukaan alentamaan 

vatsalaukun happoisuutta. Käytännössä se tapahtuu estämällä mahahapon ja suolaha-

pon eritystä mahalaukun pinnalla. Protonipumpun estäjät ovat närästyslääkkeistä kaik-

kein tehokkaimpia ja selvästi kalleimpia. Vuonna 2016 protonipumpun estäjiin käytettiin 

statiinien jälkeen toiseksi eniten rahaa lääkehoidossa. Yleisimmin näitä protonipumpun 

estäjiä käytetään närästysoireiden lievittämiseen. Protonipumpun estäjiä ei kuitenkaan 

suositella käyttämään pitkäaikaisesti satunnaisen närästyksen oireiden hoitoon, ellei ky-

seessä ole esimerkiksi refluksitaudista johtuvien oireiden hoito. Protonipumpun estäjiä 

voidaan käyttää myös osana helikobakteerin (Helicobacter pylori) häädössä. Lisäksi 

happosalpaajia saatetaan käyttää yhdessä pitkäaikaisen kipulääkehoidon kanssa sekä 

mahahaavan ehkäisyssä ja hoidossa. [9, s. 24; 87; 88; 89.] 

Ensimmäinen markkinoille tullut happosalpaaja on omepratsoli, joka on toisen polven 

refluksilääke. Se on ollut käytössä vuodesta 1989. Kyseessä on aihiolääke, mikä tarkoit-

taa sitä, että lääkeaineen esimuoto muuttuu vaikuttavaksi lääkeaineeksi vasta 
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elimistössä. Käytännössä kaikki protonipumpun estäjät metaboloituvat CYP2C19-ent-

syymin välityksellä. Entsyymin CYP3A4 kautta kulkee protonipumpun estäjien vaihtoeh-

toinen metaboliareitti, mikä on käytössä lähinnä silloin, kun metaboloituminen ei onnistu 

ensisijaista reittiä pitkin. Tyypillisesti tällaisia tapauksia ovat hitaat CYP2C19-metaboloi-

jat. [90; 91.] 

Omepratsolin jälkeen markkinoille on tullut useampia muitakin protonipumpun salpaajia 

2000-luvun vaihteessa. Lansopratsoli tuli markkinoille jo vuonna 1995, rabepratsoli 

1999, pantopratsoli 2000 ja esomepratsoli 2001. Kaikki protonipumpun estäjät ovat paitsi 

toimintaperiaatteeltaan myös haittavaikutuksiltaan hyvin samankaltaisia. Pantopratsolin 

etuna muihin happosalpaajiin nähden on se, että sillä ei ole merkittäviä yhteisvaikutus-

riskejä muiden samanaikaisesti käytettävien lääkeaineiden kanssa. Uusimpina protoni-

pumpun estäjinä markkinoille on tullut dekslansopratsoli ja deksrabepratsoli 2010-lu-

vulla, mutta niiden vaikutuksista ei ole vielä pitkäaikaista tutkimustietoa. [88; 90; 92.] 

Protonipumpun estäjien lisäksi närästyksen oireita voidaan hoitaa myös esimerkiksi an-

tasideilla, jotka neutraloivat happoa, tai hapon eritystä estävillä histamiinin H2-salpaajilla. 

Näiden teho protonipumpun estäjiin verrattuna on kuitenkin selvästi heikompi, mutta esi-

merkiksi famotidiinia ja ranitidiinia, jotka ovat H2-salpaajia, voidaan käyttää yhdessä pro-

tonipumpun estäjien kanssa tehostamaan haponerityksen estämistä. [91; 93.] 

3.2.7 Hormonilääkkeet 

Estrogeenit eli naishormonit ovat ryhmä hormoneja, jotka säätelevät paitsi hedelmälli-

syyttä ja naisille ominaisia sukupuoliominaisuuksia, myös rustojen, nivelten ja limakalvo-

jen toimintaa. Tärkein estrogeeni on estradioli, joka on steroidihormoni ja sen synteti-

sointi tapahtuu munasarjoissa, lisämunuaisen kuoressa sekä miehillä pieninä määrinä 

kiveksissä. Lääkkeenä estradiolia käytetään lähinnä hormonikorvaushoidoissa sen mer-

kittävän roolin vuoksi kuukautiskierrossa. Estradiolin metaboloituminen tapahtuu mak-

sassa pääasiassa CYP1A2- ja CYP3A4-entsyymien välityksellä. Kuitenkin myös 

CYP1A1-entsyymillä on pieni vaikutus estradiolin metaboliaan. [94; 95; 96.] 

Myös estrioli on estrogeeneihin kuuluva hormoni, jota voidaan käyttää myös hormonihoi-

doissa. Estrioli on heikko hormoni, jota naisen elimistö tuottaa yleensä raskauden ai-

kana. Hormonihoitojen lisäksi estriolia saatetaan käyttää myös ehkäisyvalmisteissa, 

mikä on melko vähäistä, sillä estrioli parantaa kohdun limakalvon kasvua ja voi näin jopa 
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helpottaa raskaaksi tulemista. CYP3A4-geenin koodaamien entsyymien on todettu osal-

listuvan estradiolin metaboliaan, minkä vuoksi sen metaboloitumisessa voi olla yksilöi-

den välisiä eroavaisuuksia geenimuodosta riippuen. [97; 98; 99.] 

Etinyyliestradioli on estradiolista johdettu synteettinen estrogeeni, jota käytetään pääasi-

assa yhdistelmäehkäisylääkkeissä yhdessä keltahormonin kanssa. Vaikka etinyyliestra-

diolilla on osuutensa ehkäisytehoon, on sen pääasiallinen tarkoitus jäljitellä estradiolin 

toimintaa ja säädellä kuukautiskiertoa. Ehkäisyn lisäksi etinyyliestradiolia käytetään 

myös lievittämään runsaita tai kivuliaita kuukautisia. Muita käyttötarkoituksia, mihin eti-

nyyliestradiolia on käytetty, ovat eturauhassyövän hoito sekä hormonikorvaushoidot. Eti-

nyyliestradiolin metaboloitumiseen vaikuttaa suuri joukko sytokromi P450-entsyymejä, 

sillä sekä CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 että CYP3A4 ovat kykeneviä metabo-

loimaan etinyyliestradiolia. Koska lääkeaineen metaboliaan osallistuu useita entsyymejä, 

on yhteiskäytössä muiden lääkeaineiden kanssa otettava huomioon ne lääkeaineet, 

jotka vaikuttavat etinyyliestradiolin metaboliaan estämällä jonkin sitä metaboloivan ent-

syymin toimintaa. [100; 101.] 

Kuten etinyyliestradioli myös tiboloni on synteettinen hormoni. Tibolonin vaikutukset ovat 

kohde-elimestä riippuen joko estrogeenisia tai progestageenisia. Toisin sanoen ky-

seessä on kudosselektiivinen steroidi. Näin ollen sen vaikutus elimistössä on luita suo-

jaava ja hikoilua vähentävä. Yleisesti tibolonia käytetään helpottamaan vaihdevuosioi-

reita varsinaisten hormonikorvaushoitojen ohella. Tibolonin metaboliaan tiedetään vai-

kuttavan entsyymin CYP1A1, joka vaikuttaa hyvin monen hormonin metaboliaan. [102; 

103; 104.] 

3.2.8 Muut lääkkeet 

Pienestä koostaan huolimatta yksi parhaiten tunnetuista lääkeryhmistä on yskänlääk-

keet, sillä ne ovat hyvin yleisesti käytössä sekä liman irrottamiseksi että yskänkohtausten 

hillitsemiseksi. Siksi onkin yllättävää, että niiden tutkimus on ollut varsin vähäistä. Perin-

teisesti yskänlääkkeet on jaettu kahteen ryhmään, jotka ovat liman irtoamista edistävät 

lääkkeet ja yskää hillitsevät lääkkeet. Eniten on kuitenkin käytetty näiden yhdistelmiä, 

vaikka niiden tehoa ei ole pystytty todistamaan. Dekstrometorfaani on CYP2D6-välittei-

sesti metaboloituva yskänlääke, jonka teho on todistettu kliinisissä tutkimuksissa. Dekst-

rometorfaani kuuluu yskää hillitseviin lääkkeisiin, ja sen teho perustuu sen kykyyn vai-

kuttaa yskäreseptoreihin. Liman eritystä edistäviä lääkkeitä käytetään yskänlääkkeinä, 
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vaikka niillä ei ole mitään vaikutusta itse yskään. Niiden toiminta perustuu siihen, että ne 

edesauttavat limaa irtoamaan kovan yskimisen seurauksena. Juuri tämän syyn takia yh-

distelmälääkkeet eivät välttämättä tehoa. Ensimmäisiä perifeerisiin reseptoreihin vaikut-

tavia yskänlääkkeitä, ns. toisen polven yskänlääkkeitä, on tullut markkinoille 2000-luvun 

alussa. Näiden tavoitteena on normalisoida herkistynyttä yskän heijastetta. [105; 106.] 

Toisin kuin yskänlääkkeitä, ihmisen immuunikatovirustaudin hoidossa käytettäviä HIV-

lääkkeitä (Human Immunodeficiency Virus) on tutkittu ja kehitetty viimeisten vuosikym-

menten aikana paljon sekä lääkeyhtiöiden että erilaisten tutkijaryhmien toimesta, minkä 

vuoksi suuri osa potilaista pysyykin oireettomina entistä pidempään. Suurimpana harp-

pauksena HIV-infektioiden lääkkeellisessä hoidossa voidaan pitää proteaasinestäjien ja 

nukleosidijohdoksia sisältävien lääkeaineiden tulemista kliiniseen käyttöön. Näiden li-

säksi on kehitetty nukleosidijohdosten kanssa samaan kohteeseen eli käänteiskopioija-

entsyymiin vaikuttavia NNRTI-lääkkeitä (non-nucleoside reverse transcriptase inhibi-

tors), jotka ovat yhä laajalti käytössä. Suomessa näistä käytetään esimerkiksi efavirent-

sia ja nevirapiinia, joiden kummankin metaboliaan vaikuttaa entsyymi CYP2B6. Pääasi-

assa efavirentsin metabolia kuitenkin tapahtuu CYP2A6-entsyymin välityksellä ja nevi-

rapiinin CYP3A4-entsyymin välitteisesti. [107, s. 2249–2250; 108; 109.] 

Suomessa hyvin paljon epilepsian hoidossa käytettyjä lääkeaineita ovat fenytoiini ja kar-

bamatsepiini. Karbamatsepiini on antiepileptinen lääke, joka tuli yleiseen käyttöön epi-

lepsian hoidossa jo 1960-luvulla. Myöhemmin kehitetyn fenytoiinin haittavaikutukset ovat 

hyvin samankaltaiset karbamatsepiinin kanssa, minkä vuoksi sen käyttö onkin lisäänty-

nyt merkittävästi. Fenytoiinia käytetään erityisesti yleistyneiden toonis-kloonisten ja osit-

taisten tai paikallisten kohtausten hoidossa. Sen keskeisimpänä vaikutusmekanismina 

pidetään jänniteherkkien natriumionikanavien inhibitiota, minkä vuoksi se pystyy ehkäi-

semään kohtausten leviämistä ja stabiloimaan kouristuskynnystä. Fenytoiini metaboloi-

tuu pääasiassa CYP2C9-entsyymin välityksellä, mikä tarkoittaa sitä, että metaboloitu-

misnopeus voi vaihdella eri yksilöiden välillä. Myös CYP3A4-entsyymillä on hieman vai-

kutusta fenytoiinin metaboliaan. Tavallisen suun kautta otettavan lääkkeen lisäksi fe-

nytoiinista on kehitetty parenteraalinen lääkemuoto fosfenytoiini, joka annetaan suonen-

sisäisesti ruiskeena. Elimistössä fosfenytoiini hajoaa fenytoiiniksi ja metaboloituu näin 

ollen samaa reittiä pitkin. [107, s. 1276; 110; 111; 112.] 

Alzheimerin taudissa keskeistä on aivojen kolinergisen järjestelmän vaurioituminen ja 

siten syntyvä asetyylikoliinin puutos. Galantamiini on CYP2D6- ja CYP3A4-entsyymien 

välityksellä metaboloituva lääke, jota käytetään Alzheimerin taudin hoidossa. Sen teho 
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perustuu sen kykyyn estää asetyylikoliinia hajottavan asetyylikoliiniesteraasin toimintaa. 

Alzheimerin taudin lisäksi galantamiinia käytetään esimerkiksi dementian hoidossa muis-

tin virkistämiseksi. [113; 114.] 

Atooppista ihoa on pitkään hoidettu kortikosteroideilla, jotka ovat tehokkaita lyhytaikai-

sessa hoidossa, mutta usein niiden teho pitkäaikaisessa hoidossa jää riittämättömäksi, 

koska joudutaan pitämään hoitotaukoja sen haittavaikutusten vuoksi. 2000-luvun vaih-

teessa markkinoille tullut takrolimuusi on ensimmäinen steroiditon lääkeaine, jota voi-

daan käyttää yksinomaisena hoitona atooppiseen ihottumaan. Kyseessä on sienen kal-

taisen bakteerin tuottama polypeptidi, jonka keskeinen vaikutusmekanismi perustuu T-

solujen varhaisaktivaation estoon. Takrolimuusin metaboliareitti kulkee CYP3A4-entsyy-

min välityksellä. [115, s. 825; 116.] 

Estrogeeni on hormonireseptoripositiivisen rintasyövän tärkein tunnettu kasvutekijä ja 

kaikki hormonaaliset hoidot tähtäävät estämään sen rintasyövän kasvua edistävän vai-

kutuksen. Tamoksifeenia on käytetty rintasyövän hoidossa jo yli 30 vuotta, sillä se pystyy 

kiinnittymään elimistössä estrogeenireseptoreihin ja estää siten estrogeenin kiinnittymi-

sen niihin. Tamoksifeeni toimii siis estrogeenin vastavaikuttajana rintasyöpäkudoksissa. 

Muualla elimistössä sillä on kuitenkin estrogeenin kaltaisia vaikutuksia. Tamoksifeeni 

metaboloituu elimistöstä CYP2D6-välitteisesti. [3, s. 1276; 117; 118.] 

Huntingtonin tauti on Suomessa harvinainen, perinnöllinen tauti, johon ei tunneta hoitoa. 

FDA on kuitenkin hyväksynyt tetrabenatsiinin käytön Huntingtonin taudin oireiden lievit-

tämisessä Yhdysvalloissa sen merkittävistä haittavaikutuksista huolimatta. Suomessa-

kin tetrabenatsiini on käytössä, mutta se on erityislupavalmiste, ja sen metabolia tapah-

tuu CYP2D6-entsyymin vaikutuksesta. [119; 122.] 

Glibenklamidi ja glimepridi kuuluvat sulfonyyliureoiden ryhmään ja niitä käytetään diabe-

teksen hoidossa, koska ne vapauttavat haiman beetasoluista insuliinia verenkiertoon, 

jolloin elimistön verensokeritaso laskee. Nämä molemmat lääkeaineet metaboloituvat 

CYP2C9-entsyymin välityksellä ja siksi niiden annoskoot ovat hyvin yksilöllisiä. [121; 

122, s. 772; 123.] 

Muita lääkkeitä, joiden yksilölliset eroavaisuudet metaboliassa tunnetaan ovat seuraa-

vat:  
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• Terbinafiini, joka on jalkasienen hoitoon suunnattu lääke ja metaboloituu 
CYP2C9-, CYP1A2-, CYP3A4-, CYP2C8- ja CYP2C19-entsyymien välityksellä 
[124, s. 2343; 125]. 

• Tolterodiini, jota käytetään yliaktiivisen rakon oireiden hoitoon, ja se metaboloituu 
CYP2D6-entsyymin vaikutuksesta [126; 127]. 

• Vorikonatsoli, joka on mikrobilääke sieni-infektioiden hoitoon, ja sen metabolia 
tapahtuu CYP2C19-, CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien vaikutuksesta [3, s.1276; 
128]. 

Geenivariaatiot ovat merkittävässä roolissa varsin monen lääkeaineen metaboliassa. 

Käytännössä voidaan sanoa, että kaikista lääkeryhmistä löytyy lääkeaineita, joiden me-

taboliaan yksilöiden välisten erojen on todettu vaikuttavan merkittävästi. Tämän hetkisen 

tutkimustiedon perusteella tunnetaan eri geenimuotojen vaikutukset n. 120 lääkeaineen 

metaboliaan. Voitaneen sanoa, että muidenkin lääkeaineiden metaboliaan geeneillä ja 

niiden variaatioilla on vaikutusta, mutta niistä ei löydy vielä tarpeeksi luotettavaa tutki-

mustietoa. Farmakogeneettinen tutkimus kuitenkin kehittyy ja lisääntyy jatkuvasti, joten 

tulevaisuudessa löydettäneen uusia geenien variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeaineiden 

metaboliaan. 

3.3 Yleisimmät lääkeaineenvaihduntaan vaikuttavat geenit 

Sytokromi P-450 esiintyy lähes kaikissa ihmisen kudoksissa, ja sen tuottamat CYP-ent-

syymit toimivat hapettavina katalyytteina monissa mono-oksigenaasien katalysoimissa 

reaktioissa, kuten esimerkiksi lääkeaineiden detoksikaatioon eli myrkyttömäksi tekemi-

seen liittyvissä reaktioissa. Lisäksi CYP-entsyymit, jotka ovat kaikki hemiproteiineja, vai-

kuttavat lääkeaineiden metaboliaan ja siihen liittyviin reaktioihin. [129; 130, s. 4–5.] 

Geenit koodaavat P-450-sytokromin tuottamia entsyymejä ja on pystytty vahvistamaan, 

että näihin vaikuttavia geenejä löytyy ihmisestä 57 kappaletta. Käytännössä geenit tuot-

tavat aina saman nimistä entsyymiä ja ne on jaettu niiden aminohapposekvenssien vas-

taavuuksien mukaan 18 ryhmään. Samaan ryhmään kuuluvat ne geenit, joiden amino-

happosekvensseissä on vähintään 40 % yhteneväisyyksiä. Geenien ja entsyymien ni-

missä tämä esitetään samalla numerolla. Näistä ne entsyymit, joiden aminohapposek-

venssissä on vähintään 55 % yhteneväisyyksiä, muodostavat alaryhmän, jota merkitään 

niiden nimissä samalla kirjaimella. Eli käytännössä nimeäminen tapahtuu siten, että 

kaikki saavat alkuun kirjainsarjan CYP. Sen jälkeen tuleva numero määrittelee pääryh-

män, johon ne kuuluvat. Numero voi olla väliltä 1–18. Numeron jälkeen tulee kirjain, joka 
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määrittelee niiden alaryhmän, ja viimeisimpänä on geenin tai entsyymin spesifioiva nu-

mero. [130, s. 4–5.] 

Vaikka CYP-entsyymit ovat rakenteeltaan varsin samankaltaisia, esiintyy niiden välillä 

merkittävää substraattispesifisyyttä. Lääkeaineiden metabolian osalta ryhmiin CYP1, 

CYP2 ja CYP3 kuuluvat entsyymit ovat kaikkein merkityksellisimpiä, sillä ne katalysoivat 

useimpien lääkeaineiden aineenvaihduntaa. Näin ollen yksilöiden välinen vaihtelu lää-

keainevasteessa aiheutuu suurelta osin geneettisestä polymorfiasta ympäristötekijöiden 

lisäksi. [130, s. 5–6; 131, s. 15.] 

3.3.1 CYP1A2 

CYP1A2-geeni sijaitsee kromosomissa 15, ja sen roolin lääkeaineiden yksilöllisissä vas-

teissa on havaittu viimeisimpien vuosikymmenten aikana tehtyjen tutkimusten perus-

teella olevan reilusti suurempi kuin aikaisemmin on kuviteltu [132, s. 108; 133]. Suurim-

mat syyt tähän ovat, että farmakogeneettinen tutkimus on lisääntynyt ja markkinoille on 

tullut uusia lääkeaineita, joiden metabolia tapahtuu CYP1A2-entsyymin välityksellä 

[133]. CYP1A2:n osallistuminen eri lääkeaineryhmien metaboliaan on esitetty kuvassa 1 

ja siitä nähdään, että muihin lääkeryhmiin verrattuna se osallistuu useimmiten masen-

nuslääkkeiden metaboliaan. Myös sydän- ja psyykenlääkkeet metaboloituvat usein  ai-

nakin osittain CYP1A2-välitteisesti.  

 

Kuva 1. CYP1A2-entsyymin metaboloimat lääkeaineet lääkeryhmittäin esitettynä. 

lkm 
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CYP1A2-geenistä tunnetaan monia yhden nukleotidin muutoksia (SNP, Single Nu-

cleotide Polymorfism), jotka vaikuttavat sen tuottamien entsyymien aktiivisuuteen. Eri 

SNP-variantit nimetään geenin nimen perään tähden jälkeen yleensä numeroin tai nu-

mero–kirjain-yhdistelmällä. CYP1A2*2–CYP1A2*21 ovat nukleotidimuutoksia, jotka vä-

hentävät entsyymien aktivisuutta. Ne ovat kuitenkin ihmisillä erittäin harvinaisia. Farma-

kogenetiikan kannalta oleellisimmat nukleotidimuutokset ovat  CYP1A2*1C, joka vähen-

tää entsyymien aktiivisuutta ja CYP1A2*1F, joka puolestaan lisää entsyymiaktiivisuutta. 

[132, s.108–111.] 

Geenien lisäksi entsyymien aktiivisuuteen voi vaikuttaa muu käytettävä lääkitys joko kas-

vattamalla tai vähentämällä entsyymien aktiivisuutta lääkeaineen ominaisuuksista riip-

puen. Myös ympäristötekijät, kuten ihmisen paino, voivat vaikuttaa entsyymiaktiivisuu-

teen ja näin ollen lääkevasteeseen. CYP1A2-entsyymin tapauksessa tupakoinnin on to-

dettu vaikuttavan entsyymiaktiivisuuteen ja näin ollen myös useissa tutkimuksissa käy-

tetyn malliaineen eli kofeiinin metaboloitumiseen. Aktiivisen tupakoinnin lisäksi myös 

passiivinen tupakointi vaikuttaa CYP1A2-entsyymien aktiivisuuteen, sillä tupakan sa-

vussa olevat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) kiinnittyvät endoplasmiseen verk-

kokalvoon ja indusoivat täten CYP1A2-entsyymien aktiivisuutta. Koska indusoituminen 

tapahtuu PAH-yhdisteiden avulla, ei tällä hetkellä osata sanoa, kuinka suuri vaikutus 

passiivisella tupakoinnilla on entsyymin aktiivisuuteen. Voidaan kuitenkin olettaa, että 

vaikutus kasvaa passiivisen tupakoinnin lisääntyessä. [133; 134; 135, s. 202.] 

3.3.2 CYP2C19 

CYP2C19-geeni sijaitsee kromosomissa 10, ja se koostuu yhdeksästä eksonista ja kah-

deksasta intronista. Tämän geenin kohdalla on yleisessä käytössä luokittelutapa, jota 

voidaan käyttää kaikkien CYP-geenien kohdalla. Siinä yksilöt jaetaan aina kyseisen gee-

nin koodaaman entsyymiaktiivisuuden mukaan neljään ryhmään. Näin saadut fenotyypit 

ovat 

• hitaat metaboloijat (poor metabolizers, PM) 

• keskinopeat metaboloijat (intermediate metabolizers, IM) 

• nopeat metaboloijat (extensive metabolizers, EM) ja 

• ultranopeat metaboloijat (ultrarapid metabolizers, UM). 

Kunkin yksilön fenotyyppiin vaikuttaa kyseisen geenin alleelivariaatiot. CYP2C19-geenin 

tapauksessa variantit CYP2C19*2–CYP2C19*8 ovat kaikki entsyymiaktiivisuutta 
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vähentäviä variaatioita. Näistä maailmanlaajuisesti yleisimmät ovat variantit CYP2C19*2 

ja CYP2C19*3. Nämä kaksi varianttia aiheuttavat suurimman osan geneettisesti hidas-

tuneesta CYP2C19 metaboliasta. CYP2C19*3 on yleisempi Aasiassa ja Amerikassa ver-

rattuna Eurooppaan, sillä Euroopassa 70–85 % geneettisesti hidastuneesta CYP2C19-

metaboliasta on CYP2C19*2-variantin aiheuttamaa. [130, s. 6–7; 136, s. 349.] 

Suurimmalla osalla ihmisistä havaittavaa genotyyppiä kutsutaan villi-tyypiksi, jolloin 

nukleotidimuutosta ei ole tapahtunut. Tällaiset yksilöt ovat nopeita metaboloijia. Henkilöt, 

joilla on yksi entsyymiaktiivisuutta laskeva nukleotidimuutos, ovat keskinopeita metabo-

loijia. Jos näitä muutoksia on kaksi, on kyseessä hidas metaboloija. Molempien muutos-

ten ei tarvitse olla samoja, mutta ne voivat olla. Toisin sanoen henkilöt, joilta löytyy vari-

aatiot CYP2C19*2/CYP2C19*2 tai CYP2C19*2/CYP2C19*3, ovat molemmat hitaita me-

taboloijia. Ultranopeilla metaboloijilla täytyy olla vähintään yksi entsyymiaktiivisuutta li-

säävä nukleotidimuutos. Edellytyksenä toki on, että sen lisäksi ei ole myös entsyymiak-

tiivisuutta laskevaa nukleotidimuutosta. CYP2C19-geenin tapauksessa variaatio 

CYP2C19*17 on entsyymiaktiivisuutta lisäävä nukleotidimuutos. [1, s. 1562–1563; 136, 

s. 349.] 

Koska CYP2C19-geeni voi aiheuttaa hyvinkin merkittävää entsyymiaktiivisuuden vaihte-

lua, on sen vaikutus lääkeaineiden metaboliassa varsin merkittävä ja näin ollen se on 

syytä ottaa huomioon lääkeannosta valittaessa etenkin silloin, kun kyseessä oleva lää-

keaine ei metaboloidu muita reittejä pitkin. Kuvassa 2 on esitetty lääkeryhmittäin 

CYP2C19-entsyymin vaikutusta lääkeaineiden metaboliaan. 

 

Kuva 2. CYP2C19-entsyymin metaboloimat lääkeaineet lääkeryhmittäin esitettynä. 

lkm 
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Vaikka CYP2C19-entsyymi vaikuttaa varsin monen lääkeaineen metaboliaan, ei se 

useimmissa tapauksissa ole ensisijainen metaboliareitti, joten sen vaikutus lääkeaineen-

vaihduntaan ei todellisuudessa ole kovin merkittävä. Myös niissä tilanteissa, kun se on 

ensisijainen metaboliareitti, siitä usein tulee toissijainen metaboliareitti hitailla metaboloi-

jilla. Näin ollen se ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta siitä huolimatta siihen on syytä 

kiinnittää huomiota lääkeannosta valittaessa. [137.] 

3.3.3 CYP2C9 

CYP2C19-geenin tapaan myös CYP2C9 sijaitsee kromosomissa 10 [138, s. 55]. Nämä 

kaksi geeniä kuuluvat samaan alaryhmään, mikä tarkoittaa, että niillä on varsin paljon 

yhteneväisyyksiä [130, s. 4–5.] Kyseessä on kuitenkin kaksi aivan erillistä geeniä, joilla 

molemmilla on oma merkittävä roolinsa lääkeaineiden metaboliassa [139].  

Kuten kuvasta 3 nähdään, CYP2C9-entsyymi vaikuttaa hyvin laajasti eri lääkeryhmiin. 

Vaikka se näyttäisi metaboloivan selvästi eniten lääkeaineita, jotka kuuluvat tässä eritte-

lyssä muihin lääkkeisiin, voidaan sydänlääkkeitä pitää CYP2C9:n kannalta oleellisim-

pana ryhmänä, sillä muut lääkkeet jakautuvat tässä tapauksessa kahteen epilepsialääk-

keeseen, kahteen mikrobilääkkeeseen sekä kahteen diabeteslääkkeeseen. Sydänlääk-

keet, tai tarkemmin varfariini, ovat myös yksi suurimmista syistä sille, miksi CYP2C9-

geenin toimintaa on tutkittu varsin paljon. Näissä tutkimuksissa on pystytty löytämään 

monia geenivariantteja, joista CYP2C9*2 ja CYP2C9*3 ovat farmakogeneettisessä mie-

lessä kaikkein oleellisimmat [139, s. 353]. 

 

Kuva 3. CYP2C9-entsyymin metaboloimat lääkeaineet lääkeryhmittäin esitettynä. 

lkm 
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Molemmat edellä mainitut geenivariantit ovat entsyymiaktiivisuutta vähentäviä. Ne ovat 

myös yleisimmät CYP2C9-geenin variantit eurooppalaisessa väestössä. Näitä variant-

teja esiintyy myös aasialaisilla ja amerikkalaisilla, mutta CYP2C9*8, joka on myös ent-

syymiaktiivisuutta alentava variantti, on näitä yleisempi. Eurooppalaisessa väestössä 

yleisimmistä CYP2C9-geenin varianteista CYP2C9*2 on selvästi spesifimpi, sillä sen vai-

kutus kohdistuu lähinnä varfariiniin, mutta on juuri siksi hyvin merkittävässä roolissa var-

fariiniannosta määritettäessä. CYP2C9*3 on vaikutuskohteeltaan selvästi laaja-alai-

sempi, ja se vaikuttaa lähes kaikkiin CYP2C9-entsyymin välityksellä metaboloituviin lää-

keaineisiin. [139, s. 353; 140, s. 501.] 

3.3.4 CYP2D6 

CYP2D6 on geeni, joka sijaitsee kromosomissa 22, ja sen uskotaan vaikuttavan peräti 

25 %:iin markkinoilla olevista lääkeaineista [141, s. 312]. Kyseisen geenin laajasta vai-

kutuksesta johtuen se on farmakogeneettisestä näkökulmasta varsin kiinnostava ja sitä 

onkin tutkittu paljon ympäri maailman. Vaikka CYP2D6-geenin tuote vaikuttaa määrälli-

sesti monen lääkeaineen metaboliaan, on se muita geenejä selvästi spesifimpi lääkeryh-

mien suhteen ja näin ollen lääkeaineiden määrät ryhmien sisällä ovat verrattain suuria. 

Kuvassa 4 on esitetty lääkeryhmittäin CYP2D6-entsyymin osallistumista lääkeaineiden 

metaboliaan, ja siitä on havaittavissa selvä ero muihin entsyymeihin, nimittäin kipulääk-

keiden kohdalla. Vaikka kipulääkkeiden pylväs kuvassa 4 on kaikkia muita matalampi, 

on CYP2D6:n merkitys niiden metaboloitumiseen varsin suuri, sillä ne eivät juuri meta-

boloidu muita reittejä pitkin. 

 

Kuva 4. CYP2D6-entsyymin metaboloimat lääkeaineet lääkeryhmittäin esitettynä. 
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Tutkimuksissa CYP2D6-geenistä on löydetty varsin paljon lääkeaineiden metaboliaan 

vaikuttavia polymorfisia variantteja, joiden esiintyvyys vaihtelee alueellisesti. Euroo-

passa noin 71 % ihmisistä on ns. normaaleja eli nopeita metaboloijia (EM) CYP2D6:n 

suhteen. Toisaalta 26 % eurooppalaisista metaboloivat hitaasti (PM) ja vain 1 % suoma-

laisista on ultranopeita (UM) metaboloijia CYP2D6:n suhteen. Vastaavasti esimerkiksi 

aasialaisista, afrikkalaisista ja amerikkalaisista vain n. 50 % on nopeita metaboloijia. Aa-

sialaisista peräti 41 % ja afrikkalaisista ja amerikkalaisistakin 35 % ovat keskinopeita 

metaboloijia (IM), mikä tarkoittaa sitä, että heillä on vain osittain toimiva alleelivariantti. 

[142; 143.] 

Sen lisäksi, että fenotyypit ovat jakautuneet alueellisesti, myös jakauman aiheuttavat po-

lymorfismit vaihtelevat sen mukaisesti. Euroopassa toiseksi yleisin fenotyyppi on hitaat 

metaboloijat (PM). Tämän aiheuttava varianttialleeli täytyy olla funktionaalisesti toimima-

ton eli niin sanottu nolla-alleeli. CYP2D6-geeniltä on löydetty peräti 26 variaatiota, jotka 

ovat nolla-alleeleja. Näistä eurooppalaisilla useimmin esiintyy CYP2D6*4. Muita variant-

teja, joita hitailla metaboloijilla yleensä esiintyy, ovat CYP2D6*3, CYP2D6*5 ja 

CYP2D6*6. Muualla toiseksi yleisin fenotyyppi on keskinopeat metaboloijat (IM). Sen 

aiheuttavia osittain toimivia alleeleja on löydetty CYP2D6-geenille 17 kappaletta. Aasia-

laisilla yleisin funktionaalisesti osittain toimiva alleeli on CYP2D6*10, kun taas afrikkalai-

silla ja amerikkalaisilla se on CYP2D6*17. Muita keskinopeilla metaboloijilla yleensä 

esiintyviä variantteja ovat CYP2D6*6 ja CYP2D6*41. Harvinaisen ultranopeiden meta-

boloijien (UM) fenotyypin aineenvaihduntakyvyn aiheuttaa CYP2D6-geenin monistuma, 

eikä yhden emäksen muutos. [141; 142; 144.] 

CYP2D6-geenitestit on jo otettu käyttöön määrättäessä tiettyjä lääkeaineita, jotka meta-

boloituvat CYP2D6-entsyymin välityksellä. Ohjeistukset tälle ovat kuitenkin hyvin vaihte-

levia eri puolilla maailmaa. FDA suosittelee huomioimaan CYP2D6-geenin peräti 48 lää-

keaineen yhteydessä, kun EMA:n vastaava luku on 13. [141.] 

3.3.5 CYP3A4 

Kromosomissa 7 sijaitsevaa CYP3A4-geeniä pidetään kaikkein tärkeimpänä lääkeainei-

den metaboliaan vaikuttavana geeninä. Sen uskotaan vaikuttavan jopa puoliin markki-

noilla olevista lääkeaineista ja useimmissa tapauksissa juuri niiden metaboliaan. On kui-

tenkin huomattava, että vaikka CYP3A4-entsyymit osallistuvat hyvin monien lääkeainei-

den metaboliaan, eivät ne yleensä ole ainoita vaikuttavia entsyymejä. [140, s. 1344; 145.] 
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Kuvassa 5 on esitetty CYP3A4-entsyymien osallistuminen lääkeaineiden metaboliaan 

lääkeryhmittäin, mistä on nähtävissä sen vaikutus monen lääkkeen aineenvaihduntaan. 

Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella uskotaan, että CYP3A4 voi vaikuttaa kaik-

kien lääkeryhmien aineenvaihduntaan. Kaikkia lääkkeitä ja niiden metaboloitumista ei 

kuitenkaan ole tutkittu niin paljon, ja siksi esimerkiksi kipulääkkeiden metaboliaan sillä ei 

näyttäisi olevan vaikutusta. 

 

Kuva 5. CYP3A4-entsyymin metaboloimat lääkeaineet lääkeryhmittäin esitettynä. 

Vaikka CYP3A4-geenistä tunnetaan useita eri variantteja, ei niillä ole juurikaan vaiku-

tusta sen kykyyn metaboloida lääkeaineita. Poikkeuksen tähän tekee nukleotidimuutos 

CYP3A4*22, joka esiintyy noin kahdella prosentilla väestöstä. Henkilöt, joilla on tämä 

kyseinen nukeotidimuutos, ovat tavallista hitaampia CYP3A4 metaboloijia. Myös ruoka-

valio voi vaikuttaa elimistön kykyyn metaboloida CYP3A4 välitteisesti metaboloituvia lää-

keaineita, sillä esimerkiksi greippimehu on voimakas CYP3A4-entsyymien estäjä. [146; 

147, s. 196.] 
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4 Materiaalit ja menetelmät 

4.1 Tutkittavat geenivariantit 

Tässä työssä käytettävä analyysimenetelmä pohjautuu polymeraasiketjureaktioon 

(PCR, Polymerace Chain Reaction), joka perustuu käytännössä deoksiribonukleiiniha-

pon (DNA) monistamiseen polymeraasientsyymin avulla. Vaikka polymeraasientsyymi 

pystyy luomaan toisen juosteen mallin mukaan, tarvitsee se kuitenkin alkuun lyhyen, vä-

hintään kahden nukleotidin mittaisen ribonukleiinihappoketjun (rna), joka on kiinnittynyt 

DNA-juosteeseen [148]. Yleensä alukkeet ovat kuitenkin pidempiä kuin vain kahden 

nukleotidin mittaisia, jotta voidaan olla varmoja, että ne kiinnittyvät oikeaan kohtaan ja 

saadaan monistettua juuri haluttu osa DNA:sta. Tässä työssä valittiin käytettäväsi aluke-

parit kymmenestä eri geenikohdasta. Näiden alukeparien avulla pystytään selvittämään 

eurooppalaisten yleisimmät nukleotidimuutokset, joiden tiedetään vaikuttavan lääkeai-

neiden metaboloitumiseen. Valitut geenivariantit johtavat pääosin entsyymitoiminnan 

heikentymiseen, sillä on huomattavasti todennäköisempää, että lääkeaineenvaihdunta 

hidastuu geneettisesti jonkun entsyymin suhteen, kuin että se nopeutuisi. Poikkeuksen 

tähän tekevät geenit CYP1A2  ja CYP2C19, joista on valittu sekä entsyymin toimintaa 

nopeuttava että hidastava kohta. 

Useimmissa tapauksissa geneettinen syy sille, että yksilö metaboloi joitain lääkeaineita 

poiketen normaalista, on yhden nukleotidin muutos geenin tietyssä kohdassa (SNP). 

Yleisin geneettinen syy CYP1A2-välitteisen aineenvaihdunnan hidastumiselle on emäs-

parissa 3860 tapahtunut guaniinin muuttuminen adeniiniksi [149]. Vastaavasti yleisin syy 

saman geenin välitteisen metabolian nopeutumiselle on geenin emäsparissa 163 tapah-

tunut sytosiinin muuttuminen adeniiniksi [149]. Geneettiset syyt eivät kuitenkaan ole ai-

noat lääkeaineenvaihduntaan vaikuttavat tekijät, vaan myös ympäristötekijöillä on vaiku-

tusta. Esimerkiksi tupakoinnin on havaittu lisäävän CYP1A2*1F:n toimintaa ja näin ollen 

nopeuttavan sen välitteistä lääkeaineenvaihduntaa [150]. 

Geenien CYP1A2 ja CYP2C19 lisäksi myös CYP2C9:stä valittiin tässä testissä tutkitta-

vaksi kaksi kohtaa, jotka ovat verrattain yleisiä eurooppalaisilla. CYP2C19 välitteisen ai-

neenvaihdunnan hidastumisen yleisin nukleotidin muutos on adenosiinin vaihtuminen 

guaniinin tilalle [151]. Metabolian nopeutuminen taas johtuu todennäköisimmin siitä, että 

sytosiinin tilalle on vaihtunut tymiini [152]. CYP2C9 välitteisen metabolian nopeutuminen 

nukleotidimuutoksesta johtuen on niin harvinainen, että sitä ei tässä testissä kannata 
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tutkita. Sen sijaan testi tutkii kaksi metaboliaan hidastavasti vaikuttavaa geenikohtaa, 

jotka sijaitsevat kohdissa 430, jossa sytosiini voi vaihtua tymiiniksi, ja 1075, jossa adeno-

siini voi korvautua sytosiinilla [153]. 

Muut testissä tutkittavat geenit ovat CYP2D6, CYP3A4, SLCO1B1 ja VKORC1. Näistä 

kaikista tutkittiin geenikohta, jossa lääkeaineenvaihduntaan vaikuttava nukleotidimuutos 

useimmissa tapauksissa on. SLCO1B1- ja VKORC1-geenit eroavat muista edellä maini-

tuista geeneistä merkittävästi roolinsa vuoksi, sillä ne eivät osallistu suoraan lääkeainei-

den metaboliaan, mutta voivat hidastaa sitä merkittävästi vajaatoiminnalla. Kun 

CYP2D6:n nukleotidimuutos guaniininsta adenosiiniksi tai CYP3A4:n nukleotidimuutos 

sytosiinista tymiiniksi voivat vaikuttaa hyvinkin monen lääkeaineen metaboliaan, ovat 

SLCO1B1- ja VKORC1-geenien vaikutukset paljon spesifimpejä [154; 155]. SLCO1B1:n 

välillinen vaikutus statiinien lääkeaineenvaihduntaan on varsin merkittävä, sillä se ohjai-

lee CATP1B1-transporttereiden toimintaa, jotka kuljettavat statiineja elimistössä kohti 

maksaa, jossa niiden metabolia tapahtuu. Nukleotidimuutos tymiinistä sytosiiniksi aiheut-

taa SLCO1B1-geenin vajaatoimintaa, mikä vaikuttaa statiinien kulkeutumiseen maksaan 

ja näin ollen hidastaa niiden metaboloitumista [31]. Vieläkin spesifimpi vaikutus lääkeai-

neen vaihduntaan on VKORC1-geenillä, sillä se vaikuttaa käytännössä vain varfariinin 

toimivuuteen. Tosin siihenkin vain välillisesti, sillä VKORC1 osallistuu K-vitamiinin ai-

neenvaihduntaan, jota varfariini estää [156, s. 1284]. Varfariinin toiminnalle on kuitenkin 

välttämätöntä, että K-vitamiinista riippuvaiset hyytymistekijät toimivat. Tästä johtuen var-

fariinia annosteltaessa on syytä tietää yksilön VKORC1-fenotyyppi, jotta varfariiniannos 

voidaan säätää sopivaksi, eikä sillä estetä näiden hyytymistekijöiden toimintaa. 

VKORC1:n yleisin toimintaa hidastava nukleotidimuutos on rs9923231, jossa sytosiini 

vaihtuu tymiiniksi [157]. 

4.2 Näytemateriaalit 

Kehitettävällä testillä analysoitavat näytteet tulevat olemaan posken limakalvoilta otettuja 

solunäytteitä. Niinpä myös kehitysvaiheessa käytetyt näytteet kerättiin posken soluista 

vapaaehtoisilta, jotka olivat kiinnostuneita saamaan tietoa omien geenien vaikutuksesta 

lääkeaineenvaihduntaan. Näytteitä kerättiin sekä pumpulipuikkoa muistuttavalla polyes-

terikärkisellä puikolla että DNA-näytteenottoon spesifisti tarkoitetulla näytteenotto-

puikolla, joka laitetaan näytteenoton jälkeen sille tarkoitettuun putkeen. Kehitysvai-

heessa käytettiin 22:ta näytettä, minkä lisäksi validoinnit tehtiin toisella 23 näytteen ko-

konaisuudella. Validoinnissa käytettiin laboratorioon kesän aikana saapuneita 
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poskisolunäytteitä. Validointivaiheessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman tuoreita 

näytteitä ja vanhimmat käytetyt näytteet oli otettu alle kuukausi ennen validoinnin suorit-

tamista. 

Kaikkia tässä työssä käytettyjä näytteitä käsiteltiin samalla tavalla. Näytteistä eristettiin 

DNA kolmen päivän kuluessa siitä, kun ne saapuivat laboratorioon, joten DNA saatiin 

eristettyä viikon sisällä näytteen ottamisesta. Eristyksen jälkeen DNA laimennettiin suh-

teessa 1:50. Kaikissa kokeissa käytettiin tätä laimennosta. Sekä eristetty DNA että lai-

mennettu DNA säilöttiin kylmässä mahdollista uudelleenkäyttöä varten. Myös näytteen-

ottovälineet säilöttiin DNA:n eristyksen jälkeen mahdollista uudelleeneristystä varten. Mi-

käli alkuperäisestä laimennoksesta ei saatu tuloksia, tehtiin ensisijaisesti uusi laimennos 

1:30:een, eikä eristetty DNA:ta uudelleen. 

4.3 DNA:n eristys 

Jotta DNA:ta on mahdollista analysoida, täytyy se ensin eristää muista solun rakenteista. 

Useimmiten DNA:n eristäminen tehdään siihen tarkoitetuilla kaupallisilla reagenssisar-

joilla eli kiteillä, joissa on kaikki tarvittavat aineet valmiina, eikä niitä tarvitse itse erikseen 

sekoitella. Perusasiat ovat kaikissa kiteissä samat. Ensin DNA:ta ympäröivät rakenteet 

pitää purkaa. Yleensä se tapahtuu mekaanisesti murskaamalla. Rasvat erotetaan saip-

puaa muistuttavalla aineella ja proteiinit entsyymeillä [158]. Lisättäessä lopulta vielä al-

koholia saadaan DNA muodostumaan näkyväksi sakaksi, jolloin DNA:n eristäminen on 

onnistunut. 

Kaikkien tässä työssä käytettyjen näytteiden DNA eristettiin solun muista osista manu-

aalisesti, käyttämällä Genekam Biotechnology AG:n valmistamaa ja validoimaa kaupal-

lista reagenssisarjaa nimeltä Genekam DNA Isolation Kit. Reagenssisarja koostui kol-

mesta osasta, jotka olivat natriumhydroksidi, puskuriliuos ja puhdistettu vesi. Reagens-

sisarjan lisäksi eristämisessä käytetyt välineet olivat 2 ml:n eppendorfputki, automaatti-

pipetti, lämpöblokki, BioNordikan kuuden eppendorfputken sentrifugi sekä vortex-sekoi-

tin. Koska näytteitä oli useampia, oli tarpeellista kirjata eppendorfputkiin eristettävien 

näytteiden numerot laboratorion käytännön mukaan, jotteivät näytteet sekoittuisi keske-

nään ja jotta voitiin varmasti analysoida oikeat näytteet ja siten saada oikeita tuloksia. 

Laboratorioissa DNA:n eristäminen on aivan arkipäiväsistä. Huomioitavaa kuitenkin on, 

että DNA:n eristäminen tarkoittaa vain sen erottamista muista solun rakenteista. Ei siis 
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ole mahdollista erottaa kahden ihmisen DNA:ta toisistaan ja siksi onkin erittäin tärkeää, 

että DNA:ta eristettäessä huolehditaan siitä, että näytteeseen ei joudu esimerkiksi näyt-

teen käsittelijän DNA:ta, mikä luonnollisestikin pilaisi näytteen. Tämän vuoksi laboratori-

oissa on noudatettava tiettyjä puhtaiden tilojen käytäntöjä. Käytännössä se tarkoittaa 

sitä, että  on käytettävä laboratoriotakkia, suojakäsineitä sekä puhdistettava pinnat sään-

nöllisesti DNA:ta hajottavalla aineella. 

4.4 Reaaliaikaisen PCR:n pystytys ja ajaminen 

Useimmiten DNA:n analysointiin kuuluu DNA-näytteen monistaminen PCR-laitteessa, 

joka on itsessään melko pieni laite, vain tavallisen pahvilaatikon tai tulostimen kokoinen 

ja mahtuukin näin ollen helposti olemaan työpöydällä. Pienestä fyysisestä koostaan huo-

limatta PCR-reaktion pystyttäminen vaatii yleensä paljon tilaa ja monesti sille onkin va-

rattu oma huone, jossa ei tehdä muita kokeita, sillä PCR vaatii suurta huolellisuutta ja 

steriiliyttä korkean kontaminaatioriskin vuoksi sekä toisaalta ympäristössä olevien virhe-

lähteiden takia [159]. Tästä johtuen PCR on yleensä erillään muusta laboratorion toimin-

nasta ja siinä käytetään omia reagensseja ja pipettejä. 

Itse PCR-ajo on hyvin itsenäinen tapahtuma, eikä siihen ole tarpeen puuttua millään 

lailla. Kuitenkin ennen kuin on mahdollista ajaa PCR, täytyy tehdä hieman valmisteluja 

eli niin sanotusti pystyttää PCR. Reaktion pystyttäminen tapahtuu käytännössä pipetoi-

malla ja siinä apuna voidaan käyttää pipetointirobottia. Robotille voidaan ohjelmoida pi-

petointikaavat, jolloin se osaa hakea tarvittavat reagenssit niille määritetyistä paikoista 

ja pipetoida ne kuoppalevyn kaivoihin. Pipetointirobotin edut nousevat esiin silloin, kun 

pipetointisuoritukset ovat yksinkertaisia ja usein toistettavia. Jos näytemäärä ei ole kuop-

palevylle optimaalinen, mutta se pyritään kuitenkin täyttämään mahdollisimman tehok-

kaasti, ei pipetointirobotista olekaan enää vastaavaa hyötyä, sillä sen joutuu ohjelmoi-

maan erikseen. Tällaisissa tapauksissa käsin pipetoiminen voi olla tehokkaampaa. 

Tässä työssä PCR:n pystytys tehtiin käsin pipetoimalla 96-kuoppalevylle suunnitelman 

mukaisesti, sillä työssä käytetyllä PCR-laitteella pystyi ajamaan vain 96-kuoppalevyjä. 

Suunnittelemalla pipetointia haluttiin maksimoida analyysilevyjen käyttöaste ja tehdä 

analyysit mahdollisimman pienellä ajomäärällä, sillä reaaliaikainen PCR-ajo on kestol-

taan analyysin hitain vaihe. Oleellista PCR:n pystytyksessä on, että kuhunkin analyysi-

levyn kaivoon pipetoidaan ajosuunnitelmaan kirjatut reagenssit ja näytteet.  
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PCR:n pystyttäminen aloitetaan valmistelemalla reagenssit. Valmisteluun tarvitaan aluk-

keiden lisäksi polymeraasientsyymejä, vapaita nukleotideja sekä ioneja, jotka tekevät 

reaktion olosuhteista mahdollisimman optimaaliset. Tässä työssä käytettiin LGCgroupin 

valmistamaa KASP Mastermix -seosta, josta nämä kaikki löytyivät valmiiksi. PCR:n pys-

tytyksen jälkeen kaivojen päälle laitettiin läpinäkyvä optinen tarra, joka estää kontami-

naatioita, mutta mahdollistaa niiden läpi lukemisen PCR-laitteessa. 

Analysoitava levy asetetaan laitteen kannen alla olevaan, sille tarkoitettuun uuniin, joka 

on kuvassa 6 avoimena ja näkyvissä on näytelevyn päälle laitettava vihreä matto. Kun 

näytteet on asetettu PCR-laitteeseen ja ohjelma säädetty kohdalleen, annetaan koneen 

käydä parin tunnin ajan, asetuksista riippuen, minkä jälkeen tulokset ovat luettavissa. 

PCR:ssä DNA:n monistaminen tapahtuu sykleissä, joiden määrää voidaan säätää ajo-

ohjelmaa valittaessa tarkoitukseen sopivaksi. Jokaiseen sykliin kuuluu karkeasti ottaen 

kolme vaihetta. Näistä ensimmäinen on kuumennusvaihe, jolloin kaksijuosteisen DNA:n 

juosteet irtoavat toisistaan ja DNA:sta tulee yksijuosteista. Toisessa vaiheessa jäähtymi-

sen seurauksena tapahtuu kiinnittyminen, eli alukkeet pariutuvat yksijuosteisen DNA:n 

kanssa. Kolmas vaihe on DNA:n valmistaminen, mikä tapahtuu polymeraasientsyymin 

toimesta. Käytännössä se koodaa alukkeeseen jatkoa ottamalla mallia jo valmiina ole-

vasta juosteesta. Tällä tavalla halutun DNA:n määrä kaksinkertaistuu jokaisella syklillä 

ja hyvin nopeasti kasassa onkin eksponentiaalinen määrä haluttua DNA:ta, jota alkupe-

räisessä näytteessä oli hyvin vähän. Koska lämpötilan vaihtelut prosessin aikana ovat 

suuria, täytyy entsyymienkin kestää sekä korkeita että matalampia lämpötiloja. Tästä 

syystä PCR:ssä käytettävät polymeraasientsyymit on eristetty kuumissa lähteissä elä-

vistä bakteereista, jolloin ne sietävät myös varsin korkeita lämpötiloja. [159.] 
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Kuva 6. Työssä käytetty PCR-laite oli Agilent Technologiesin AriaMx Real-Time PCR System. 

Määritettäessä kriteereitä, joilla PCR-ajo suoritetaan, tulee tietää varsin tarkasti, mitä ol-

laan ajamassa. Ohjelman valinta tulee tehdä sen mukaan, kuinka paljon käytettävässä 

alukkeessa on sytosiinia ja guaniinia. Jos alukkeiden emäksistä yli 60 % on sytosiinia ja 

guaniinia, täytyy PCR-syklissä tapahtuvan lämpötilan laskun tapahtua hitaammin, kuin 

jos niitä olisi vähemmän. Tämä johtuu siitä, että guaniini ja sytosiini kiinnittyvät toisiinsa 

kolmella vetysidoksella kun tymiini ja adeniini kiinnittyvät vain kahdella vetysidoksella. 

Kun syklin aikana tapahtuvaa lämpötilan laskua hidastetaan, johtaa se siihen, että syklin 

alin lämpötilakin jää korkeammaksi. [160, s. 1313.] 

Tässä työssä käytetty reaaliaikainen PCR (qPCR) eroaa tavallisesta PCR:stä siten, että 

sen tuloksia pystyy tarkastelemaan tietokoneelta jo ajon aikana, jos laite on yhdistetty 

tietokoneeseen. Jos ei ole, voi tulokset siirtää tietokoneelle USB-muistitikulla (Universial 

Serial Bus). Toisin sanoen reaaliaikainen PCR pystyy tekemään myös analyysin, kun 

normaali PCR ainoastaan monistaa DNA:ta. 

Käytännössä tulosten lukeminen perustuu siihen, että monistettaessa DNA:ta käytetään 

alleelispesifisesti fluoresoivalla väriaineella leimattuja koettimia, jotka sitoutuvat 
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geenivariantin kohdalle. DNA:ta monistettaessa uusi juoste korvaa koettimen, jolloin 

leima vapautuu ja aiheuttaa koneella tulkittavan valoreaktion. Kun tiedetään, minkä va-

riantin kohdalle koettimet kiinnittyvät, pystytään värireaktion perusteella määrittelemään 

näytteen genotyyppi. Oleellista tässä on se, että yksittäin nämä väriaineet eivät fluoresoi, 

mutta kun DNA:n määrä kasvaa eksponentiaalisesti, alkaa myös fluoresenssin voimak-

kuus kasvamaan. Näin ollen on mahdollista, että fluoresenssin voimakkuus jää vä-

häiseksi, jos näytettä ei ole saatu eristettyä riittävästi. Tällaisissa tapauksissa ei ole mah-

dollista tehdä luotettavaa analyysia vaan on ajettava lisää syklejä, jotta saadaan monis-

tettua riittävästi DNA:ta analyysia varten. Näitä lisäsyklejä varten oli PCR-laitteeseen oh-

jelmoitu molemmille käytetyille ohjelmille myös recycle-ohjelmat, mutta tässä työssä ei 

ollut tarpeen käyttää niitä. 

4.5 Uusien reagenssien validoiminen 

Validointiprosessin pystyi jakamaan käytännössä kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäi-

nen oli validointisuunnitelman laatiminen. Validointia suunniteltaessa täytyi lähteä siitä, 

mitä validoidaan ja miksi. Tämän työn osana tehtävässä validoinnissa oli tavoitteena to-

dentaa, että suunniteltuja reagensseja voidaan käyttää kehitettävässä geenitestissä 

nukleotidimuutosten analysoimiseen reaaliaikaisella PCR-laitteella. Tästä johtuen vali-

doitaviksi parametreiksi valittiin herkkyys, lineaarisuus, toistettavuus ja täsmällisyys. 

Näillä parametreilla validointi suunniteltiin tehtäväksi yhdessä viikossa. Käytännössä siis 

näytteiden valmistelulle varattiin viikon ensimmäinen päivä. Seuraavien kahden päivän 

ajan suunniteltiin tehtävän tarvittavat ajot, joista voidaan saada riittävästi dataa analysoi-

tavaksi ja siten luotettavia tuloksia. Ajoja suunniteltiin ajettavan yhteensä neljä kappa-

letta, jolloin saadaan testattua kaikki reagenssit 23 näytteellä sekä ajettua niille myös 

referenssit. Viikon kaksi viimeistä päivää varattiin tulosten analysointiin sekä validoinnin 

raportointiin. 

Suunnittelun jälkeen seuraava työvaihe oli validoinnin käytännön toteutus, mikä aloitet-

tiin näytteiden valmistelulla. Valmisteluihin kuului uusimpien näytteiden eristys sekä nii-

den että jo valmiiksi eristettyjen näytteiden ja reagenssien analyysilevylle pipetoiminen. 

Jotta analyysilevyn kaikkia 96:ta näytekaivoa pystyttäisiin käyttämään mahdollisimman 

tehokkaasti hyväksi, tehtiin ajosuunnitelma. Sen mukaan pystyttiin ajamaan kahdella 

analyysilevyllä kaikilla 10 reagenssillä 23 näytettä. Itse ajot tehtiin reagenssien valmista-

jan (LGC Genomics Ltd.) ohjeen mukaisella ohjelmalla. Ajojen tuloksia analysoitiin 

AriaMX-tietokoneohjelmalla, joka näyttää PCR-ajon lopputuloksen. Eri ajojen tulokset 
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analysoitiin erikseen herkkyyden ja täsmällisyyden toteamiseksi, minkä lisäksi niitä ver-

rattiin toisiinsa toistettavuuden ja lineaarisuuden toteamiseksi. 

Viimeinen validoinnin kolmesta vaiheesta oli raportointi ja se suoritettiin, kun kaikki vali-

dointiin liittyvät testit oli tehty ja tulokset analysoitu. Raportti tehtiin valmiille pohjalle, jota 

muokattiin tähän validointiin soveltuvin osin. Validointiraporttia lähdettiin koostamaan va-

lidointisuunnitelman pohjalta ja siihen sisältyi kertomus toteutuksesta, kuinka ja minkä-

laisilla välineillä työ tehtiin sekä sen tulokset. Raportin loppuun koottiin vielä lyhyt yhteen-

veto validoinnin kokonaisuudesta.  

5 Tulokset 

5.1 Tuotekehityksen tulokset 

Tässä työssä onnistuttiin kehittämään farmakogeneettinen testi, joka on varsin laaja sen 

kattaessa peräti 87 lääkeainetta kaikkiaan noin 120 lääkeaineesta, joiden osalta geenien 

vaikutus lääkeaineen metaboliaan tunnetaan. Testistä onnistuttiin kehittämään riittävän 

yksinkertainen, jotta sen kuluttajahinta on mahdollista pitää merkittävän edullisena. Lo-

pulta testistä päätettiin tehdä luonteeltaan tutkimuksellinen ja ymmärrystä lisäävä eikä 

diagnostinen, jolloin sitä ei luokitella suoraan terveydenhuoltoon liittyväksi tuotteeksi, 

eikä se näin ollen kuulu Valviran valvonnan ja säädösten alaisuuteen [161]. Toisaalta 

testin luonteesta johtuen myöskään Kela ei korvaa mitään testin hinnasta, kuten dia-

gnostisten testien tapauksessa, vaan koko hinta jää kuluttajan itsensä maksettavaksi.  

Itse testin lisäksi työssä onnistuttiin kehittämään testille oheismateriaalia, josta on hyö-

tyä, kun testiä viedään kuluttajamarkkinoille. Farmakogeneettiselle testille luotiin oma 

asiakastietolomake, jonka kuluttaja saa näytteenottovälineiden yhteydessä ja jonka täyt-

tämällä hän hyväksyy testin ehdot ja vakuuttaa, että kyseessä on hänen oma solunäyt-

teensä. Lisäksi työn aikana valmisteltiin raporttipohja farmakogeneettisen testin tulok-

sille. Raporttipohjan avulla tulokset voidaan saattaa kuluttajille ymmärrettävässä muo-

dossa.  

Validointi tehtiin käyttämällä kahta eri näytelaimennosta ja vertaamalla niiden välisiä yh-

teyksiä ja eroja. Eri näytelaimennosten lisäksi validoinnissa käytettiin kontrollinäytteitä, 

joilla kontrolloitiin tuloksia siten, että sama näyte oli analysoitavana useamman kerran, 
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jolloin pystyttiin varmistamaan tulosten oikeellisuus. Validoinnin tulosten perusteella voi-

daan sanoa, että kehitettävä testi soveltuu tarkoitukseensa, eli sen avulla pystytään sel-

vittämään, onko ihmisillä tapahtunut nukleotidimuutoksia tutkittavissa geenikohdissa. 

Validoinnissa tehtyjen kokeiden perusteella voidaan todeta, että näytteet käyttäytyvät 

samalla tavalla PCR-ajon aikana riippumatta siitä, mitä laimennosta käytetään. Oleellista 

sen sijaan on se, paljonko DNA:ta on onnistuttu eristämään. Suurin vaikutus tähän on 

näytteenottovälineellä. Tavanomaisesta vanupuikosta ei pystytä eristämään niin paljoa 

näytettä kuin DNA:n keräämiseen tarkoitetusta näytteenottovälineestä. Tästä johtuen 

analyysissä tulee käyttää laimennosta 1:30:een silloin, kun näyte on kerätty vanu-

puikolla. Jos näyte on kerätty laadukkaalla näytteenottoon suunnitellulla puikolla, voi-

daan käyttää laimennosta 1:50. Myös valittujen ajo-ohjelmien voidaan todeta sopivan 

tämän testin analyysiin, sillä valituilla parametreillä saatiin tulokset, joissa kontrollinäyt-

teet käyttäytyivät odotetulla tavalla. 

5.2 Ensimmäisten kuluttajatestien tulokset 

Työn aikana tehtiin myös ensimmäiset kuluttajatestit, joiden perusteella voidaan nähdä, 

kuinka lähelle tulokset asettuvat eurooppalaisen geeniperimän tilastoituja lukuja. Koska 

kuluttajat, joiden geenejä tässä analysoitiin, ovat geeniperimiltään melko samanlaisia 

useista sukulaisuussuhteista johtuen, eivät tulokset jokaisen geenin kohdalla asettuneet 

aivan samoille lukemille kuin eurooppalaisessa väestössä keskimäärin. Toinen tekijä, 

mikä aiheuttaa eroja verrattaessa ajon tuloksia eurooppalaisiin, on suomalaisten jo muu-

tenkin muusta Euroopasta eroava geneettinen perimä. 

PCR-ajon jälkeen tulokset analysoitiin ja muutettiin formaattiin, jossa ne voidaan lähettää 

testin tilanneille asiakkaille. Tulosten analysointi tapahtui AriaMX-nimisellä tietokoneoh-

jelmalla, joka on tarkoitettu PCR:n tulosten analysointiin. Koska PCR-laite ei ollut suo-

raan kytkettynä tietokoneeseen, siirrettiin tulokset tietokoneelle USB-muistitikulla. Ana-

lyysivaiheessa näytteet sijoitettiin oikeisiin ryhmiin ja ryhmät nimettiin genotyyppien mu-

kaan. Ryhmiin sijoittelussa käytettiin apuna aikaisempien tutkimusten mukaisia tilastoja 

siitä, kuinka paljon mitäkin genotyyppiä esiintyy eurooppalaisilla. Koska tietokoneoh-

jelma skaalasi tulokset siten, että ne jakautuivat koko kaavion alueelle, täytyi monesti 

tehdä lopullinen skaalaus manuaalisesti, jolloin ryhmien väliset erot selvenivät. 

Koska tulosten analysointiin käytetty tietokoneohjelma ei pysty säilömään tuloksia ana-

lysoidussa muodossa, kerättiin työssä saadut tulokset Microsoftin taulukkolaskenta-
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ohjelma Exceliin, josta ne voidaan helposti siirtää asiakkaalle lähetettävään raporttipoh-

jaan. Vaikka tässä toimintamallissa tuntui ensin olevan turhana vaiheena Exceliin siirto, 

päädyttiin siihen kuitenkin, sillä henkilön kaikkia geenitestin variaatioita ei useimmissa 

tapauksissa pystytä analysoimaan kerralla, joten tulosten siirto suoraan raporttipohjaan 

ei ole kannattavaa. 

Raporttipohja tehtiin osana tätä työtä ja on suunniteltu kehitetylle geenitestille työn tilaa-

jan toiveiden mukaisesti. Tavoitteena oli, että asiakas saisi omasta raportistaan mahdol-

lisimman paljon tietoa testiin ja sen tuloksiin liittyen ja että raportin laatiminen olisi labo-

ratoriolle mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Näistä syistä päädyttiin ratkaisuun, 

jossa asiakkaalle annetaan joka tapauksessa kaikki mahdollinen tieto, eikä raporteista 

tehdä täysin personoituja. Näin ollen kaikki asiakkaat saavat sisällöltään saman raportin 

ja joutuvat tekemään itse hieman tulkintaa. Tällä ratkaisulla päästiin tilanteeseen, jossa 

laboratoriolle riittää personoida asiakkaan mukaan ainoastaan raportin kansilehti, josta 

löytyvät sekä asiakkaan tiedot että tulokset, jotka on esitetty fenotyyppinä kunkin tutkitun 

SNP:n mukaan. 

Raportin teon jälkeen tulokset pitää vielä toimittaa asiakkaalle. Valmis raportti lähetetään 

sähköpostitse asiakastietolomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tällä rat-

kaisulla pystytään pienentämään tietoturvariskiä, kun tulokset eivät ole millään palveli-

mella, josta asiakkaat voisivat käydä lataamassa omat tuloksensa. Ratkaisussa on myös 

huomioitu 25.5.2018 voimaan astunut Euroopan komission uusi tietosuoja-asetus 

(GDPR, General Data Protection Regulation), joka määrittelee hyvin tarkasti, miten ih-

misten henkilötietoja tulee käsitellä [162]. 

5.3 Käyttö terveydenhuollossa 

Kehitettävästä geenitestistä oli alun perin tarkoitus tehdä diagnostinen testi, mutta siitä 

luovuttiin, sillä se olisi vaatinut hyvin laajaa testipaneelia, sillä lääkeaineiden aineenvaih-

duntaan mahdollisesti vaikuttavia nukleotidimuutoksia on varsin paljon, vaikkakin niiden 

esiintyminen on hyvin harvinaista etenkin eurooppalaisessa väestössä. Koska geenites-

tistä haluttiin ehdottomasti kuluttajille suunnattu versio, täytyi sen kustannuksia pyrkiä 

laskemaan, jotta kuluttajahinta pystyttiin pitämään inhimillisenä. Tämä tehtiin karsimalla 

harvinaisimmat nukleotidimuutokset pois. Karsinnan seurauksena geenitestistä ei ollut 

enää mahdollista saada diagnostista, joten siitä tehtiin luonteeltaan tutkimuksellinen ja 

suuntaa antava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos geenitestin tulokset 
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osoittavat, että tutkittavalla henkilöllä on jokin tutkituista nukleotidimuutoksista perimäs-

sään, pitää se varmasti paikkansa. Vastaavasti, jos testin tulos on, että mitään muutosta 

ei ole tapahtunut, ei tulos ole sataprosenttinen, vaan on teoreettinen mahdollisuus sille, 

että tutkittavalla henkilöllä on jokin nukleotidimuutos, jota ei tällä testillä tutkittu. Koska 

kyseessä on hyvin harvinainen nukleotidimuutos, on sen todennäköisyys alle 4 %. 

Terveydenhuollon kannalta oleellisinta kuitenkin on, että poikkeavuudet lääkeaineen me-

taboliassa ovat varmuudella oikein. Tällöin, jos testin avulla pystytään todentamaan nor-

maalista poikkeava geenimuoto, joka vaikuttaa joidenkin lääkeaineiden metaboliaan, tie-

detään, että testattu henkilö tarvitsee erityistä huomiota lääkettä määrättäessä. Tätä tes-

tiä voitaisiin siis käyttää apuna haettaessa Kelalta korvauspäätöstä sellaiselle lääkkeelle, 

joka ei normaalisti kuulu korvattavuuden piiriin. Testin avulla olisi mahdollista osoittaa, 

että henkilö tarvitsee vaihtoehtoista lääkettä, koska ensisijaisesta lääkkeestä ei saada 

haluttua vaikutusta geneettisistä syistä. 

6 Tulosten tarkastelu 

6.1 Referenssien käyttö analysoitaessa tuloksia 

Analysoitaessa geenitestin tuloksia on yleensä hyödyllistä, että saatuja tuloksia voidaan 

verrata johonkin tilastoon, kuten tässä työssä on verrattu eurooppalaisten geeniperimiin. 

Vaikka tilastoista voikin saada apua tulosten analysointiin, ei sitä voi kuitenkaan täysin 

perustaa vain tilastoihin, sillä eroavaisuuksia voi hyvinkin löytyä.  Tuloksia analysoita-

essa on hyvä huomata, että vaikka jonkun todennäköisyys olisi tilastollisesti 0 %, ei se 

tarkoita sitä, ettei se olisi silti mahdollinen tulos, sillä tilastoissa todennäköisyydet ovat 

aina pyöristettyjä. Lisäksi usein analysoitaessa näytteitä ei ole tietoa, minkälaiselta hen-

kilöltä näyte on otettu. Esimerkiksi tästä käy hyvin geenistä CYP2C9 saadut tulokset. 

Kyseisen geenin variantti on eurooppalaisilla hyvin harvinainen, mutta silti se löytyi yh-

deltä testatuista henkilöistä. Syynä tähän voi olla joko harvinaisuuden kohdalle osuminen 

tai henkilön Euroopan ulkopuolinen tausta. 

Vaikka kuluttajatestistä saadut tulokset ovat pääpiirteissään hyvinkin linjassa eurooppa-

laisten tilastojen kanssa, on geenien CYP2C19 ja CYP2D6 kohdalla havaittavissa selvät 

poikkeamat. Poikkeavuus kuitenkin selittyy näyteaineistossa olleilla useilla sukulaisuus-

suhteilla, jolloin näytteiden väliset erot ovat pienempiä. Toisaalta myös näytemäärä oli 
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verrattain pieni ja voisi näin ollen jo itsessään aiheuttaa selviäkin eroavaisuuksia tilastoi-

hin. 

6.2 Riskit PCR:n pystytyksessä 

Suurimmat riskit geenitestin tekemisessä liittyy tulosten oikeellisuuteen. Itse testin teke-

minen on täysin vaaratonta, mutta jotta siitä saadaan aina oikeat tulokset, vaatii sen te-

keminen suurta keskittymistä ja huolellisuutta laboratoriossa. DNA-testin ollessa ky-

seessä on riski näytteen kontaminoitumiselle kaiken aikaa olemassa. Kontaminaatioris-

kiä voi kuitenkin pienentää merkittävästi suojavarusteilla, joista ehdottomasti tärkeimmät 

ovat suojakäsineet. Lisäksi työtakki ja suojalasit ovat hyödyllisiä suojavarusteita labora-

toriokokeita tehtäessä, vaikka niiden ensisijainen tehtävä ei olekaan suojata näytteitä 

kontaminaatioilta, vaan laboratorion työntekijää. Koska laboratoriossa työskennellään 

paljon näytteiden yläpuolella, niitä valmisteltaessa pystytään hengityssuojan avulla pie-

nentämään näytteiden kontaminaatioriskiä huomattavasti, kun sen avulla voidaan estää 

mahdollisten nenästä tai suusta lähtevien roiskeiden päätyminen näytteisiin. 

Vaikka henkilökohtaiset suojavarusteet ovat ensisijaisia ratkaisuja ehkäistäessä näyttei-

den kontaminoitumista, pystytään siihen vaikuttamaan myös näytteiden käsittelyllä. Siitä 

huolimatta, että näytteitä voi käsitellä laboratorion pöydällä, kunhan sen puhtaudesta 

huolehditaan sekä ennen että jälkeen näytteiden käsittelyn, pienenisi kontaminaatioriski 

selvästi, jos näytteiden käsittely tapahtuisi laminaarikaapissa. Tosin laminaarikaapissa 

toimiessa on huomattava, että itse kaappi ei hyödytä, jos sen puhtaudesta ei huolehdita 

samalla tavalla kuin pöytäpinnastakin. Käytännössä laminaarikaapin olosuhteisiin voi 

päästä myös pöydällä, mutta se on hankalampaa, kun esimerkiksi jopa ohi kävelevä 

työntekijä voi aiheuttaa ilmavirran, joka voi aiheuttaa kontaminaation. Laminaarikaapissa 

näitä pyöriviä ilmavirtauksia ei synny, sillä niiden ilmavirtaus on suunniteltu tasaiseksi 

ylhäältä alas päin suuntautuvana [163]. 

Kontaminaation ohella suurimmat riskit liittyvät näytteiden ja reagenssien tarkoituksen-

mukaiseen pipetoimiseen analyysilevylle, sillä pipetoitavia näytteitä ja reagensseja on 

paljon, samoin kuin kaivoja, joihin niitä pipetoidaan. Tärkeää on kuitenkin, että kaivoon 

päätyy ajosuunnitelman mukaiset näytteet ja reagenssit, jotta tulokset ovat oikeita. Näyt-

teiden ja reagenssien päätymistä oikeisiin kaivoihin voidaan edesauttaa huolellisella 

suunnittelulla eli rakentamalla ajosuunnitelma siten, että sen mukaan on mahdollisim-

man helppo pipetoida näytteet ja reagenssit oikeisiin kaivoihin. Tämän lisäksi tarvitaan 
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kuitenkin huolellisuutta ja keskittymistä, mihin auttaa rauhallinen tila. Osittain tästäkin 

johtuen PCR-laboratoriot ovat usein muusta toiminnasta erillään. Toisaalta myös pipe-

tointirobotilla olisi mahdollista ehkäistä mahdollisia pipetoinnissa tapahtuvia inhimillisiä 

virheitä, sillä robotti pipetoi suuremmalla todennäköisyydellä oikeat määrät oikeita liuok-

sia oikeisiin paikkoihin, kunhan ohjelmointi on suoritettu oikein. Manuaalisesti tehtävä 

pipetointikin helpottuisi, jos käytettäisiin suurempia ainemääriä, sillä silloin olisi mahdol-

lista tarkistaa, mihin kaivoihin on jo pipetoitu, kun ainemäärät olisivat selvästi havaittavia. 

Tämän haittapuolena on luonnollisestikin kustannusten nousu, eikä se siksi ole kovin 

suosittu ratkaisu. 

6.3 Riskit datan tulkinnassa 

Analysoitaessa DNA-testien tuloksia on aina olemassa riski virheelliselle tulkinnalle. Eri-

tyisesti siksi, että kaikki näytteet käyttäytyvät hieman erilailla. Tälle ei ole pystytty löytä-

mään varmaa syytä miksi näin on, mutta todennäköisesti se johtuu PCR:n pystytyksessä 

tapahtuvan pipetoinnin epätasaisuudesta. Toinen suhteellisen todennäköinen vaihto-

ehto on vaihtelu alkuperäisen näytteen laadussa tai määrässä. Usein mahdolliset haas-

teet tulosten tulkinnassa ovat pitkälti samojen näytteiden kohdalla reagenssista riippu-

matta, kun ne eivät joko ole edenneet kaaviossa muiden näytteiden tavoin, vaan joko 

niiden vaste on puutteellinen, jolloin ne ovat jääneet matkalle, eikä tällöin voida välttä-

mättä täysin varmaksi sanoa, mihin suuntaan ne olisivat olleet menossa tai ovat käyttäy-

tyneet muuten oudosti ajon aikana ja ovat päätyneet selkeiden ryhmien välimaastoon. 

Tällöin ei yleensä pystytä sanomaan, kumpaan ryhmään ne kuuluisivat. 

Koska DNA-testien tulosten tulkinta pohjautuu tilastoihin, on pienillä näytemäärillä ole-

massa riski virheelliselle tulkinnalle. Erityisesti tämä korostuu silloin, kun tulokset ovat 

epäselviä. Vaikka viisi analysoitavaa näytettä on sekä laite- että reagenssivalmistajan 

mukaan riittävä otoserä, saattavat ne kaikki käyttäytyä kutakuinkin samalla tavalla, jolloin 

joutuu arvaamaan, mihin ryhmään ne kuuluisivat. Tällaisissa tapauksissa käytetään 

yleensä hyväksi tilastoja, joiden mukaan näytteet sijoitetaan. Kuitenkin siitä huolimatta, 

että 85 % eurooppalaisista kuuluu niin kutsuttuun yleisimpään homotsygoottiin fenotyyp-

piin ja vain 3 % eurooppalaisista on heterotsygootteja, voivat nämä kaikki viisi näytettä 

olla todellisuudessa heterotsygootteja. Usein ne kuitenkin määritellään yleisempään ryh-

mään. Varmuus tällaisissa tapauksissa voitaisiin saavuttaa ajamalla referenssinäytteinä 

aiemmin analysoituja näytteitä jokaisesta kolmesta genotyyppiryhmästä, jolloin on mah-

dollista verrata tutkittavaa näytettä näihin jo genotyypattuihin näytteisiin. Myös 
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kasvattamalla ajettavien näytteiden lukumäärää pystytään varmuudella vaikuttamaan tä-

hän riskiin pienentävästi, sillä mitä enemmän näytteitä on ajettavana samanaikaisesti, 

sitä paremmin niistä on nähtävissä kaikki kolme fenotyyppiä ja sitä lähemmäksi tilastoja 

tulokset asettuvat. Usein em. vaihtoedot eivät kohtaa todellisuuden kanssa, vaan väärien 

tulkintojen välttämiseksi tulosten tulkinnassa käytetään apuna aiemmin onnistuneesti 

ajettujen näytteiden tuloksista koottuja visuaalisia taulukoita. 

7 Johtopäätökset 

Insinöörityössä kehitettiin ja validoitiin farmakogeneettinen testi kuluttajakäyttöön maail-

malla aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta. Testin kehityksessä pohja-aineistona 

käytetyt tutkimukset käsittelivät sekä geenien vaikutusta lääkeaineiden metaboliaan että 

lääkeaineita, joiden kohdalla geenien vaikutus aineenvaihduntaan tunnetaan. Tavoit-

teena oli kehittää mahdollisimman kattava geenitesti, jonka avulla kuluttajat pystyvät hel-

posti selvittämään omaa perimäänsä ja sen vaikutusta lääkeaineiden metaboliaan. Myös 

kuluttajahinta pyrittiin pitämään mahdollisimman matalana. 

Tavoitteiksi tälle insinöörityölle asetettiin kehittää ja validoida kuluttajamarkkinoille sovel-

tuva farmakogeneettinen testi, jonka avulla kuluttajat pystyisivät testaamaan, miten eri 

lääkeaineet metaboloituvat heidän elimistössään. Testin kehityksen ohessa oli tavoit-

teena luoda myös raporttipohja testin tuloksille, jotta tulokset olisi helposti lähetettävissä 

asiakkaille ymmärrettävässä muodossa. Nämä tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan ja 

työn tuloksista havaitaan, että kehitetty farmakogeneettinen testi toimii odotusten mukai-

sesti ja se on valmis vietäväksi markkinoille. Kuinka paljon tällaiselle testille on lopulta 

kysyntää kuluttajamarkkinoilla jää nähtäväksi, mutta ainakin tässä työssä tehdyn kulut-

tajakyselyn perusteella voidaan päätellä, että kuluttajia kiinnostaa yhä enenevissä mää-

rin heidän terveytensä ja siihen liittyvät asiat ja näin ollen farmakogeneettiselle testille 

voi olla kysyntää. Myös lääkärit tunnustavat farmakogeneettisen testin hyödyt ja uskovat 

testaamisesta olevan hyötyä valittaessa lääkettä ja määrättäessä lääkeannosta. 

Tulevaisuudessa suurimmat kehityskohteet tälle farmakogeneettiselle testille liittynevät 

asiakkaille lähetettävään raporttiin heidän tuloksistaan. Nykyisen raportin tärkeimpänä 

kriteerinä oli sen yksinkertaisuus laboratoriolle, jottei sen täyttämiseen kulu aikaa, vaan 

se on helppo täyttää ja toisaalta helppo myös kääntää tarvittaville kielille. Koska pohja 

on nyt tehty näiden edellä mainittujen kriteerien mukaan, ei se ole asiakkaan kannalta 

täysin yksiselitteinen ja helposti tulkittavissa. Huomioitavaa on myös, että 
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farmakogeneettinen tutkimus kehittyy koko ajan ja tulevaisuudessa geenien vaikutukset 

tunnetaan yhä useamman lääkeaineen metaboliaan, joista osa sisältyy jo suoraan nyt 

kehitettyyn testiin. 
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