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TIIVISTELMÄ 
 
Taustaa: Monikemikaaliherkkyys (MCS) on sekä kliiniseltä että biologiselta 
kannalta huonosti määritelty ympäristöoireyhtymä. Hypoteeseja on esitetty 
sekä vierasaineita metaboloivien vaiheen I/vaiheen II entsyymien toiminta-
häiriöistä että hapetus-pelkistysepätasapainosta, mutta niihin liittyviä geneet-
tisiä ja metabolisia parametreja ei ole MCS:n kohdalla systemaattisesti tut-
kittu. 
Tavoitteet: Tutkimusryhmämme etsi MCS-potilailta geneettisiä, immunolo-
gisia ja metabolisia merkkiaineita. 
Menetelmät: Genotyypitimme potilaita, joilla oli joko diagnosoitu MCS tai 
joilla sitä epäiltiin, ja terveitä italialaisia verrokkeja seuraavien alleelivariant-
tien määrittämiseksi: sytokromi P450 -isoformit (CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 ja CYP3A5), UDP-glukuronosyylitransferaasi (UGT1A1) ja gluta-
tioni-S-transferaasit (GSTP1, GSTM1 ja GSTT1). Näiltä ryhmiltä määritet-
tiin myös punasolujen solukalvon rasvahapot, antioksidanttientsyymit (kata-
laasi, superoksididismutaasi [SOD]) ja glutationia metaboloivat entsyymit 
(GST, glutationiperoksidaasi [Gpx]), kokoveren kemiluminesenssi, koko-
naisantioksidanttikapasiteetti, nitriitti- 
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/nitraattiarvot, glutationi, HNE-proteiinisitoutumistuotteet ja useita eri plas-
man sytokiineja. 
Tulokset: CYP-entsyymien, UGT:n, GSTM:n, GSTT:n ja GSTP:n alleeli- ja 
genotyyppifrekvenssit olivat samankaltaisia sekä italialaisilla MCS-potilailla 
että verrokeilla. Punasolujen katalaasi- ja GST-aktiivisuus oli vähäisempää 
mutta Gpx-aktiivisuus normaalia kiivaampaa. MCS-ryhmissä oli vähemmän 
sekä pelkistynyttä että hapettunutta glutationia, kun taas nitriittien/nitraattien 
pitoisuudet olivat kasvaneet. MCS-potilaiden rasvahappoprofiilissa todettiin 
siirtymää tyydyttyneiden rasvahappojen suuntaan, ja gammainterferonin, IL-
8:n, IL-10:n, MCP-1:n, PDGFbb:n ja VEGF:n pitoisuudet olivat kasvaneet. 
Päätelmät: Hapetus-pelkistystasapainon ja sytokiiniprofiilin muutokset viit-
taavat metaboloivien entsyymien ja antioksidanttientsyymien ilmentymi-
sen/aktiivisuuden estoon MCS-oireyhtymässä. Kiihtyneeseen lipidien hapet-
tumiseen, lisääntyneeseen typpioksidituotantoon, glutationivarastojen ehty-
miseen sekä tulehdusta aiheuttavien plasman sytokiinien lisääntymiseen 
viittaavat aineenvaihduntaparametrit tulisi ottaa huomioon MCS:n biologi-
sessa määrittelyssä ja diagnosoinnissa. 
© 2010 Elsevier Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 
 

 

Lyhenteet: CL, kemiluminesenssi; CYP, sytokromi 
P450; DHA, dokosaheksaeenihappo; Gpx, gluta-
tioniperoksidaasi; GSH ja GSSG, glutationin pelkisty-
neet ja hapettuneet muodot; GST, glutationi-S-
transferaasi; HNE, 4-hydroksi-2-nonenaali; IFN-
gamma, gammainterferoni; IL, interleukiini; MCP, 
makrofagin kemotaktinen proteiini; MCS, monikemi-
kaaliherkkyys; PDGF, verihiutalekasvutekijä; PMA, 
forboli-12-myristaatti-13-asetaatti; PUFA, monityydyt-
tymättömät rasvahapot; RT PCR, käänteiskopiointi-
polymeraasiketjureaktio; CuZnSOD, kupari-sinkki-
superoksididismutaasi; UGT, UDP-
glukuronosyylitransferaasi; VEGF, verisuonen endo-
teelin kasvutekijä. 
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Johdanto 

 

Kysymykseen, ovatko monikemikaaliherk-
kyys (MCS) ja muut oireyhtymät, joita ei pys-
tytä lääketieteen keinoin selittämään (kuten 
fibromyalgia, krooninen väsymysoireyhtymä, 
Persianlahden oireyhtymä, sairas rakennus -
oireyhtymä ja muut häiriötilat, joista käyte-
tään myös yläkäsitettä ”ympäristöyliherk-
kyys”) kliinisesti määriteltävissä, ei ole tois-
taiseksi löytynyt selkeää vastausta. Tämä joh-
tuu potilailla esiintyvien oireiden moninai-
suudesta ja laaja-alaisuudesta, selkeiden dia-
gnostisten kriteerien puutteesta, kliinisten 
oireiden annosriippuvuudesta altistuksen yh-
teydessä ja taudinaiheuttajamekanismien hei-
kosta tuntemuksesta (Bolt & Kiesswetter, 
2002; Bornschein et al., 2001; Kipen & Fied-
ler, 2002). Kehittyneissä maissa MCS-
potilaiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa, 
ja Yhdysvaltain väestöstä jo jopa 15 % sairas-
taa tätä tautia (Caress & Steinemann, 2003). 
Uudet levottomuutta herättävät määritelmät 
kuten ”kemikaali-AIDS”, ”kemikaaliallergia” 
ja ”ympäristöallergia” kuvaavat tavallisten 
kansalaisten kasvavaa huolta tilanteesta. It-
sensä monikemikaaliherkiksi luokittelevat 
potilaat kärsivät uusiutuvista monielinoireista, 
jotka vaikuttavat hermostoon, sydämeen ja 
verisuonistoon, ruoansulatuselimistöön, hen- 
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gitysteihin, tuki- ja liikuntaelimistöön, ihoon 
ja silmän epiteeliin (Kipen & Fiedler, 2002). 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehtyjen epide-
miologisten kyselytutkimusten mukaan pato-
logisesti lisääntyneen kemikaaliherkkyyden 
oireet ovat tavallisessa väestössä suhteellisen 
yleisiä. Keuhkoastmaa sairastavilla ne ovat 
kuitenkin vielä yleisempiä ja vaikea-
asteisempia (Kipen & Fiedler, 2002; Kreutzer 
et al., 1999). Useimpien MCS-potilaiden en-
sioireet kehittyvät heidän altistuttuaan voi-
makkaasti jollekin tuoksuvalle orgaaniselle 
aineelle (oireet laukaiseva ensisijainen altis-
te). Samat oireet palaavat ja/tai uusia oireita 
ilmaantuu henkilön altistuessa myöhemmin 
erittäin matalille, joskus jopa häviävän pienil-
le pitoisuuksille tavallisia arkielämän tuoksu-
ja, joita voivat olla esimerkiksi hajuvedet, 
tuore maali, puhdistusaineiden kemikaalit, 
painomuste, uudet lattiapäällysteet ja monet 
muut orgaaniset kemialliset tuotteet (matala-
asteiset altisteet) (Caress & Steinemann, 
2003; Mattson & Cheng, 2006; Willette et al., 
2007; Yadav et al., 2007). Joidenkin julkaisu-
jen mukaan MCS-oireyhtymä kuuluu somato-
formisten eli elimellisoireisten sairauksien tai 
muiden psykiatristen häiriöiden ryhmään 
(Bailer et al., 2005). Toisissa taas on pyritty 
todistamaan, että MCS:lle tyypillinen äärim-
mäisen voimakas yksilöllinen herkkyys saat-
taa johtua vaiheen I entsyymien (McKeown-
Eyssen et al., 2004) ja vaiheen II entsyymien 
(Schnakenberg et al., 2007) kautta välittyvästä 
perinnöllisestä häiriöstä vierasainei-
den/endobioottien aineenvaihdunnassa. Tä-
män hypoteesin paikkansapitävyyttä ei kui-
tenkaan ole osoitettu läheskään vakuuttavasti 
(Berg et al., 2010). Erään hypoteesin mukaan 
kyseessä on noidankehä (Pall, 2001), johon 
liittyy peroksinitriitin ylituotanto, lipidien 
peroksidaatio ja proinflammatorisen tilan ke-
hittyminen, mikä puolestaan johtaa typpioksi-
din (NO) tuotannon lisääntymisen ja superok-
sidien muodostumisen kautta peroksinitriitti-
tuotannon kiihtymiseen entisestään. Käytettä-
vissä olevista tietokannoista ei ole saatu muita  
 
 

 
tietoja MCS-potilailla esiintyvistä geneettisis-
tä, immuunipuolustuksen tai aineenvaihdun-
nan häiriöistä. 
 
Meidän tavoitteenamme oli todistaa työhypo-
teesi, jonka mukaan MCS:n molekulaarisena 
perustana on elimistön kemikaalipuolustuksen 
perinnöllinen ja/tai hankinnainen toimintahäi-
riö (Korkina et al., 2009). Tämä jokapaikan 
puolustusverkosto (vierasaineita metaboloivat 
vaiheen I−II entsyymit ja antioksidanttient-
syymit) kehittyi evoluutiossa hyvin varhain ja 
huolehtii pienimolekyylisten epäorgaanisten 
ja orgaanisten vierasaineiden, endogeenisten, 
muusta kuin proteiinista koostuvien signaali-
molekyylien,, tulehdusvälittäjäaineiden, ha-
joamistuotteiden ja solujen myrkyllisten ai-
neenvaihduntatuotteiden metaboliasta (Golds-
tone et al., 2006). Ottaen huomioon elimistön 
kemikaalipuolustuksen ja immuunijärjestel-
män vastavuoroisen säätelyn, joka tapahtuu 
pääasiassa sytokiinivälitteisten yhteisvaiku-
tusten kautta (Crawford et al., 1997; Haar-
mann-Stemmann et al., 2009; Kerkvliet, 
2009), keskityimme sekä MCS-potilaiden 
kemikaalipuolustuksen toimintahäiriöiden että 
sytokiinien säätelyhäiriöiden mahdollisiin 
geneettisiin ja metabolisiin merkkiaineisiin. 
Tämän hypoteesin arvioimiseksi vertasimme 
lääkkeitä/vierasaineita metaboloivia entsyy-
mejä (sytokromi P450 -isoformit [CYP], 
UDP-glukuronosyylitransferaasi [UDT] ja 
glutationi-S-transferaasit [GST]) koodaavien 
geenien geneettistä polymorfismia ja hapetus-
pelkistystilaan, rasvahappoprofiiliin ja syto-
kiiniprofiiliin liittyviä parametreja tutkittavien 
verinäytteistä. Tutkimuspopulaatio koostui 
italialaisista potilaista, joilla oli joko diag-
nosoitu MCS tai joilla sitä epäiltiin, ja terveis-
tä, iän ja sukupuolen suhteen vastaavista ita-
lialaisista verrokeista. Saatujen tulosten perus-
teella vaikuttaa siltä, että MCS- 
potilaiden kemikaalipuolustuksen toiminnassa 
saattaa olla useita vakavia häiriöitä. Nämä  
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toimintahäiriöt eivät välttämättä johdukaan 
ensisijaisesti geenivirheistä vaan metaboloivi-
en entsyymien/antioksidanttientsyymien il-
mentymisen ja/tai aktiivisuuden ei-
geneettisistä muutoksista, jotka välittyvät ha-
petus- ja pelkistysreaktioihin osallistuvien 
aineiden kuten typpioksidin (NO) ja tulehdus-
ta aiheuttavien sytokiinien, esimerkiksi gam-
mainterferonin ja IL-10:n kautta. 
 
Aineisto ja menetelmät 

 

Reagenssit ja vasta-aineet. Suurin osa kemial-
lisista reagensseista, HPLC-standardeista, 
kasvatusaineista, käänteiskopiointi-
polymeraasiketjureaktion (RT PCR) GST-
alukkeista ja fluorogeenisistä koettimista han-
kittiin Sigma Chemical Co. -yhtiöltä (St. Lo-
uis, Missouri, Yhdysvallat). Gpx- ja 
NO2

−/NO3
--tarvikkeet hankittiin Cayman 

Chem. Co. -yhtiöltä (Ann Arbor, Michigan, 
Yhdysvallat). Fluoresoivalla koettimella lei-
matut sytokiinivasta-aineet hankittiin Bio-Rad 
Laboratories Inc. -laboratoriolta (Hercules, 
Kalifornia, Yhdysvallat), DNA:n eristystar-
vikkeet Qiagen-yhtiöltä (Hilden, Saksa) ja 
CYP-entsyymeille ja UGT:lle soveltuvat 
PCR-tarvikkeet Applied Biosystems Inc. -
yhtiöltä (Foster City, Kalifornia, Yhdysval-
lat). 
 
Potilaat. Tutkimukseen otettiin 133 italialais-
ta potilasta, joilla oli diagnosoitu Cullenin 
kriteerit (Cullen, 1987) ja mukautetut QEESI-
kriteerit (Quick Environmental Exposure and 
Sensitivity Inventory) (Fabig, 2000; Miller & 
Prihoda, 1999) täyttävä MCS, 93 potilasta, 
joiden epäiltiin sairastavan MCS:ää (SMCS) 
ja jotka täyttivät edellä mainitut diagnostiset 
kriteerit osittain, sekä 218 tervettä italialaista 
verrokkia (C). Cullenin kriteerit täyttävä tauti 
on hankinnainen monielinsyndrooma, jota 
mikään tunnettu orgaaninen aiheuttaja ei pys-
ty selittämään, ja joka puhkeaa potilaan altis-
tuttua vakavasti ja dokumentoidusti hengi-
tysilmassa oleville ympäristön haitta-aineille, 
joilla on määriteltävissä oleva kemiallinen 
rakenne. Oireita esiintyy säännöllisesti ja en-
nakoitavasti potilaan altistuessa ärsytysrajan 

alapuolelle jääville pitoisuuksille (alle 1 % 
annoksesta, joka normaalisti saisi aikaan tok-
sikologisen vasteen) yhtä tai useampaa kemi-
allisesti toisiinsa liittymätöntä altistetta, ja ne 
lievittyvät huomattavasti tai häviävät täysin, 
kun altiste poistetaan (Cullen, 1987).  
 
QUEESI on referenssivalidoitu kysely, jolla 
voidaan määrittää potilaan herkistymisaste 
ympäristön kemiallisille altisteille (ilmateitse 
tai muuten leviäville) ja pisteyttää altistusta 
seuraavien oireiden tyyppi, esiintymispaikka, 
vaikeusaste ja vaikutus potilaan elämään. 
Yleisimpiä aineita, joiden epäillään voivan 
aiheuttaa potilaille oireita, ovat muun muassa 
öljytuotteet ja -huurut, asfaltti, tuore terva, 
tupakansavu, hyönteismyrkyt, muovit, syn-
teettiset kankaat, kosmetiikka, desinfiointiai-
neet ja pesuaineet, hajustetut tuotteet ja maa-
lit. Mukautetun QEESI-kyselyn 10 yleisen 
ympäristöaltisteen ja 10 merkittävän oireen 
pisteytys mahdollisti MCS:n (20 < pisteet ≤ 
30) tai SMCS:n (10 < pisteet ≤ 20) diag-
nosoinnin. Kaikki tutkittavat antoivat kirjalli-
sen tietoisen suostumuksen. Paikallinen eetti-
nen toimikunta hyväksyi tutkimussuunnitel-
man (IDI IRCCS-IDI San Carlo, Rooma, Ita-
lia; 11. joulukuuta 2008). Tutkittavien demo-
grafiset tiedot on esitetty taulukossa 1. Verro-
kit valittiin seuraavien vakiintuneiden kritee-
rien perusteella: (i) heillä ei saanut olla mitään 
kliinisesti diagnosoituja sairauksia, etenkään 
allergioita tai immunologisia häiriöitä, ja (ii) 
verinäytteen ottamishetkellä he eivät olleet 
saaneet käyttää mitään lääkkeitä tai ravintoli-
siä vähintään kuuteen viikkoon. Potilasryh-
mässä tupakoimattomia oli 81,4 %, tupakoit-
sijoita 11,3 % ja 7,3 %:n tupakointistatuksesta 
ei ollut tietoa. Yleisessä verrokkiryhmässä (n 
= 218) tupakoimattomia oli 85,2 % ja metabo-
lisiin analyyseihin käytetyssä verrokkien ala-
ryhmässä 83,7 %. Potilas- tai verrokkiryhmis-
sä ei ollut alkoholin tai muiden päihteiden 
väärinkäyttäjiä. 
 
Kliinisen hoitohistorian arvioinnilla selvitetty 
muiden samanaikaisten sairauksien jakauma 
tapausryhmissä (MCS + SMCS, n = 226) on 
esitetty kuvassa 1. Kilpirauhasen sairauksista 
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yleisin oli autoimmuunityreoidiitti (11,8 %). 
Keuhkoastma (3,9 %) oli merkittävin hengi-
tystiesairaus. Ruokatorven refluksitauti (8,7 
%) oli yleisin ja ärtyvän suolen oireyhtymä 
(2,6 %) toiseksi yleisin ruoansulatuskanavan 
oire. Steatoosi (3,1 %) oli merkittävin maksan 

toimintahäiriö, ja 1,3 %:lla potilaista oli fib-
roosiin viittaavia oireita. Niistä potilaista, 
joilla oli jokin psykiatrinen häiriö (7,7 %), 5,2 
%:lla oli ahdistuneisuutta ja masennusta, 2,6 
%:lla paniikkikohtauksia ja 1,0 %:lla jokin 
pakko-oireinen häiriö. 

 
 
Taulukko 1 

Verrokkien ja potilaiden demografiset tiedot * 

Ryhmä  Lukumäärä  Sukupuoli,   Ikä vuosissa, ka.±keskihajonta 
   F naiset/M miehet (vaihteluväli. vuodet) 

Kontrollit (kaikki) 218  105F/113 M   36±9 (23–72 vuotta) 
Kontrollit (alaryhmä 
metabolisia analyysejä varten) 52  35 F/17 M   48±10 (22–68 vuotta) 
MCS (kaikki potilaat) 226  197 F/29 M   49±11 (20–74 vuotta) 
MCS (diagnostisoidut  
potilaat)  133  119 F/14 M   49±11 (20–74 vuotta) 
SMCS (osittain diagnosoidut 
potilaat)  93  78 F/15 M   49±12 (25–73 vuotta) 
* Potilaat rekrytoitiin Rooman Sapienza-yliopiston lääketieteellisen patofysiologian yksiköstä, Policlinico Umberto I -sairaalasta ja 
Istituto Dermopatico dell'Immacolata -ihotautisairaalasta (IDI IRCCS). Verrokit olivat molempien sairaaloiden terveitä työntekijöitä 
ja Sapienza-yliopiston opiskelijoita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ruuansulatuskanavan oireet 
kilpirauhasen sairaudet 
allergiat/intoleranssit 
hengitystiesairaudet 
sydän- ja verisuonisairaudet 
EI LIITÄNNÄISSAIRAUKSIA 
fibromyalgia/krooninen väsymys- 
oireyhtymä (CFS) 
psykiatriset häiriöt 
maksan toimintahäiriöt 
päänsärky 
Sjögrenin oireyhtymä 
osteoporoosi 
lisämunuaisen kuorikerroksen toimin-
tahäiriöt 
vaskuliitti 
aivolisäkkeen toimintahäiriöt 
diabetes 
 
 
 

Kuva 1. MCS-ryhmän potilaiden (n = 226) liitännäissairaudet hoitohistorian perusteella. Tiedot on esitetty kunkin yksittäisen elinjär-
jestelmän sairauksia sairastaneiden potilaiden prosenttiosuuksina. Lyhenne: CFS (krooninen väsymysoireyhtymä). 
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Genotyypitys. CYP2C9-, CYP2C19- ja 
CYP2D6-genotyypitys tehtiin aiemmin kuva-
tulla tavalla (Scordo et al., 2004). CYP3A5*3 
tunnistettiin Mirghani et al.:n (2006) reaaliai-
kaisella PCR-menetelmällä ja CYP3A5*6 
reaaliaikaisella PCR-menetelmällä, jossa käy-
tetyt TaqMan-kitit hankittiin Applied Biosys-
tems -yhtiöltä ja niitä käytettiin valmistajan 
ohjeiden mukaisesti (määrityksen tunniste: 
C_30203950_10). UGT1A1*28-
polymorfismia tutkittiin polymeraasiketjure-
aktion (PCR) avulla. Määritykseen sovellet-
tiin Monaghan et al.:n (1996) menetelmää 
pienin muutoksin. Tämän jälkeen geenien 
sekvensointi tehtiin CEQ 800 -DNA-
analyysimenetelmällä (Beckman Coulter Inc., 
Fullerton, Kalifornia, Yhdysvallat). GSTP1-
polymorfismit, joiden seurauksena isoleusiini 
(villityyppi) korvautuu valiinilla (mutantti) 
aminohappotähteen 104 kohdalla eksonissa 5 
ja alaniini (villityyppi) korvautuu valiinilla 
(mutantti) aminohappotähteen 113 kohdalla 
eksonissa 6, määritettiin reaaliaikaisella PCR-
menetelmällä, jossa villityypille ja mutantille 
käytettiin kahta eri fluorogeenistä koetinta. 
Alleelien järjestys saatiin määritettyä yhdis-
tämällä eksonin 5 ja eksonin 6 analyysitulok-
set. GSTM1- ja GSTT1-geenien polymorfismi 
määritettiin samanaikaisesti yhdellä määrityk-
sellä, jossa käytettiin multiplex-PCR-
menetelmää ja GSTM1- ja GSTT1-geenien 
amplifikaatiota genomisesta DNA:sta. Sisäi-
senä kontrollina käytettiin β-globiinia (Prima-
vera et al., 2008). 
 
Hapetus-pelkistystutkimukset. Kokoveren 
luminolista riippuvan kemiluminesenssin 
(CL) vaste forboli-12-myristaatti-13-
asetaatille (PMA) (Brown et al., 1999) ja 
NO2

−/NO3
−-pitoisuudet määritettiin Griessin 

reagenssilla (Giovannoni et al., 1997). Pelkis-
tyneen ja hapettuneen glutationin (GSH ja 
GSSG) pitoisuudet punasoluissa kvantifioitiin 
korkean erotuskyvyn nestekromatografialla 
(HPLC) (Reed et al., 1980). Kupari-sinkki-
superoksididismutaasin (CuZnSOD) (Sun et 
al., 1988), katalaasin (Aebi, 1984), glutationi-
S-transferaasin (GST) (Habig et al., 1974) ja 
glutationiperoksidaasin (Gpx) (Paglia and 

Valentine, 1967) aktiivisuus punasoluissa 
mitattiin spektrofotometrillä. Kokonaisantiok-
sidanttikapasiteetti (AOA) (Miller et al., 
1993) ja 4-hydroksi-2-nonenaali (HNE) -
proteiinisitoutumistuotteet (Kostyuk et al., 
2010) määritettiin plasmasta edellä kuvatulla 
tavalla. 
 
Punasolujen solukalvon rasvahappojen ja 

plasman sytokiinien profilointi. Punasolujen 
solukalvon rasvahappoprofiili analysoitiin 
kaasukromatografilla ja massaspektrometrillä 
(De Luca et al., 1999). Tulokset ilmoitettiin 
prosenttiosuuksina rasvahappojen kokonais-
määrästä. 27 sytokiinin, kemokiinin ja kasvu-
tekijän (IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, 
IL-7, IL- 8, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, 
IL-17, eotaksiini, bFGF, G-CSF, GM-CSF, 
IFN-gamma, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, 
RANTES, PDGFbb, TNFα ja VEGF) pitoi-
suudet plasmassa mitattiin samanaikaisesti 
Bio-Rad-multiplex-menetelmällä (Deeva et 
al., 2009). 
 
Tilastollinen analyysi. Potilaiden ja verrokki-
en alleeli- ja genotyyppifrekvenssien vertai-
luun käytettiin khiin neliö -testiä. Tilastolli-
nen analyysi suoritettiin GraphPad Prism 4 -
ohjelmistolla (San Diego, Kalifornia, Yhdys-
vallat). P-arvoa 0,05 (tai pienempi) pidettiin 
tilastollisesti merkitsevänä. Hapetus-
pelkistysparametrien tilastollinen analyysi 
suoritettiin STATISTICA 6.0 -ohjelmalla 
(StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, Yhdysval-
lat). Aineiston normaalisuus tarkistettiin Sha-
piro-Wilk-testillä. Ei-parametrisia tilastollisia 
testejä käytettiin, koska tietojen jakautuminen 
kolmessa tutkimusryhmässä poikkesi merkit-
sevästi normaalista. Arvot esitettiin mediaa-
neina, alempina ja ylempinä kvartiileina sekä 
minimi- ja maksimiarvoina. Riippumattomien 
otosten Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin 
tapausryhmien ja verrokkien vertailuun. 
Kaikki raportoidut P-arvot saatiin kaksisuun-
taisista testeistä, ja alle 0,01:n suuruisten P-
arvojen katsottiin osoittavan tilastollista mer-
kitsevyyttä. Tarvittaessa P-arvoja mukautet-
tiin monivertailujen suhteen Bonferronin kor-
jausmenetelmällä. 
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Tulokset 

 

CYP-entsyymien ja UGT:n alleeli- ja geno-

tyyppifrekvenssit.  

CYP-entsyymien (CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 ja CYP3A5) ja UGT:n alleeli- ja 
genotyyppifrekvenssit MCS-potilaiden ala-
ryhmässä (n = 110) ja terveiden verrokkien 

ryhmässä (n = 218) on esitetty taulukoissa 2 
ja 3. Potilaiden ja verrokkien genotyyppifrek-
venssit noudattivat Hardy-Weinbergin tasa-
painolakia, ja myös potilaiden ja verrokkien 
alleelifrekvenssit pysyivät terveillä verrokeilla 
todettuihin yleisyyksiin perustuvien 95 %:n 
luottamusvälien sisällä. Potilas- ja verrokki-
ryhmien välillä ei todettu tilastollisesti mer-
kitseviä eroja. 

 
 
Taulukko 2 

CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2D6-, CYP3A5- ja UGT-alleelifrekvenssit MCS-potilailla ja terveillä verrokeilla. 

Alleelivariantti                 Potilaat (n=110) Kontrollit (n=218)  χ2  95 % CI* 

CYP2C9 *1                 0,795   0,787   ns  (0,749–0,825) 
CYP2C9*2                 0,123   0,133    (0,101–0,165) 
CYP2C9*3                 0,082   0,080    (0,055–0,105) 
CYP2C19*1                 0,85   0,894   ns  (0,865–0,923) 
CYP2C19*2                 0,15   0,106    (0,077–0,135) 
CYP2C19*3                 0   0 
CYP2D6*1                 0,686  0,683   ns  (0,639–0,727) 
CYP2D6*3                 0,032   0,009    (0,000–0,018) 
CYP2D6*4                 0,177   0,161    (0,127–0,195) 
CYP2D6*5                 0  0,018   (0,006–0,030) 
CYP2D6*6                 0,009   0,009    (0,000–0,018) 
CYP2D6*41                 0,095  0,119   (0,067–0,123) 
CYP3A5*1                 0,095   0,059   ns  (0,037–0,081) 
CYP3A5*3                 0,905   0,933    (0,910–0,956) 
CYP3A5*6                 0   0,007   (−0,001 – 0,015) 
UGT1A1*1                0,632   0,672   ns  (0,628–0,716) 
UGT1A1*28                 0,368   0,328    (0,284–0,372) 
Lyhenteet: CI (luottamusväli), ns (ei merkitsevä). 
* Perustuu terveillä verrokeilla todettuihin yleisyyksiin. 
 

Taulukko 4 

GST-genotyyppifrekvenssit MCS-potilailla. 

Genotyypit   MCS potilaat (n=144)  Terveet vapaaehtoiseta 

GSTP1 
A/A, A/B, A/D   117 (81,3 %)   83 % 
B/B, B/C, C/C, C/D, D/D  15 (10,4 %)   8 % 
A/C tai B/D   12 (8,3 %)   9 % 
GSTM1 
nolla  75 (52,1 %)   53,1 % 
GSTT1 
nolla   18 (12,5 %)  19,7 % 
GSTT1 nolla+GSTM1 nolla  9 (6,3 %)  10,4 % 
 
Alleelit 
GSTP1*A   0,639  0,685 
GSTP1*B   0,285  0,262 
GSTP1*C   0,076  0,069 
GSTM1 nolla  0,521  0,520 
GSTT1 nolla  0,125  0,183 
a Tiedot julkaisusta Garte et al. (2001). 
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GST-alleeli- ja genotyyppifrekvenssit 

GST-isoentsyymien (GSTP1, GSTM1 ja 
GSTT1) alleeli- ja genotyyppifrekvenssit 
MCS-potilailla (n = 144) on esitetty taulukos-
sa 4. GST-polymorfismia ei voitu analysoida 
verrokkiryhmässä, joten vertasimme tuloksia 
suuresta valkoihoisesta tutkimuspopulaatiosta 
julkaistuihin tuloksiin (Garte et al., 2001). Nyt 
saatujen ja aiemmin julkaistujen tietojen välil-
lä ei todettu merkitseviä eroja (taulukko 4). 
 
Metaboliset hapetus- ja pelkistysparametrit 

226 potilaan ja 52 terveen verrokin (C) veres-
tä mitattiin yhteensä kymmenen metabolista 
hapetus- ja pelkistysparametria. Kuvasta 2 
näkyy, että kuuden entsymaattisen ja ei-
entsymaattisen parametrin arvoissa todettiin 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia sekä 
MCS- että SMCS-alaryhmissä verrokeilta 
mitattuihin arvoihin verrattuna. Punasolujen 
katalaasiaktiivisuus oli merkitsevästi (P < 
0,001) vähäisempää MCS- ja SMCS-potilailla 
kuin verrokeilla. SMCS-potilaiden arvot oli-
vat MCS-potilaiden arvoja korkeampia (P < 
0,001). Myös punasolujen GST-aktiivisuus oli 
MCS- ja SMCS-ryhmillä rajusti alentunut 

verrokkiryhmään nähden (P < 0,001), mutta 
potilasalaryhmien välillä ei todettu merkitse-
viä eroja. MCS-ryhmässä todettiin punasolu-
jen Gpx:n aktiivisuuden huomattavaa lisään-
tymistä verrattuna sekä SMCS-ryhmään (P < 
0,001) että verrokkeihin (P < 0,001). SMCS-
ryhmän ja verrokkiryhmän välillä ei kuiten-
kaan todettu eroja tämän parametrin suhteen. 
Sekä pelkistyneen että hapettuneen glutatio-
nin pitoisuudet olivat potilasryhmissä merkit-
sevästi pienempiä kuin verrokkiryhmässä (P < 
0,001). SMCS-alaryhmän arvoissa oli enem-
män hajontaa. MCS-potilaiden (P < 0,001) ja 
SMCS-potilaiden (P < 0,05) plasman 
NO2

−/NO3
−-pitoisuudet olivat huomattavasti 

korkeammat kuin verrokeilla, mutta potilas-
ryhmien välillä ei ollut eroja. Vaikka kokove-
ren kemiluminesenssi (CL) ja 4-HNE-
proteiinisitoutumistuotteiden pitoisuuksissa 
oli havaittavissa nouseva ja plasman antioksi-
danttikapasiteetissa (AOA) laskeva trendi 
molemmissa potilasalaryhmissä verrokkeihin 
nähden, erot eivät saavuttaneet tilastollista 
merkitsevyyttä (kuva 2). CuZnSOD-
aktiivisuus oli samaa luokkaa kaikissa tutki-
musryhmissä (tietoja ei kuvassa). 

 
 
Taulukko 3 

CYP2C-, CYP2C19-, CYP2D6-, CYP3A5- ja UGT-genotyyppifrekvenssit MCS-potilailla ja terveillä verrokeilla. 

Genotyyppi  Potilaat Kontrollit  χ2 Ennuste- 
  (n=110) (n=218)  frekvenssita,b (%) 

CYP2C9*1/*1  72 (65,4 %) 138 (63,3 %)  ns  63,0 
CYP2C9*1/*2 or *1/*3 31 (28,2 %)  67 (30,75)  32,7 
CYP2C9*2/*2, *2/*3, *3/*3  7 (6,4 %) 13 (6,0 %)  4,3 
CYP2C19*1/*1  80 (72,7 %) 177 (81,2 %)  ns 81,0 
CYP2C19*1/*2  27 (24,6 %) 36 (16,5 %)  18,0 
CYP2C19*2/*2  3 (2,7 %) 5 (2,3 %)  1,0 
CYP2D6*1/*1   50 (45,4 %) 104 (47,7 %)  ns 48,0 
CYP2D6*1/*3, *1/*4, *1/*5, 
*1/*6,*1/*41  51 (46,4 %) 90 (41,3 %)  42,6 
CYP2D6*3/*4, *4/*4, *4/*5  9 (8,2 %) 24 (11,0 %)  9,4 
CYP3A5*1/*1   1 (0,9 %) 2 (0,9 %) ns  0,3 
CYP3A5*1/*3   19 (17,3 %) 22 (10,1 %)  10,7 
CYP3A5*3/*3, *3/*6  90 (81,8 %) 194 (89,0 %)  89,0 
UGT1A1*1/*1   41 (37,3%) 104 (47,7 %)  ns 48,0 
UGT1A1*1/*28  56 (50,9 %) 85 (39,0 %)  42,6 
UGT1A1*28/*28  13 (11,8 %) 29 (13,3 %)  9,4 
a Hardy-Weinbergin kaavalla lasketut ennustefrekvenssit. 
b Perustuu terveillä verrokeilla todettuihin yleisyyksiin. 
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Punasolujen solukalvon rasvahappoprofiili 

Koska edellä mainitut aineenvaihduntatiedot 
olivat valtaosin samanlaisia sekä MCS- että 
SMCS-alaryhmissä, kalliit ja aikaavievät ras-
vahappo- ja sytokiiniprofiilianalyysit tehtiin 
vain niille MCS-potilaille, jotka täyttivät 
kaikki MCS:n diagnostiset kriteerit. Punasolu-
jen solukalvon rasvahappoprofiilin vertaileva 
analyysi paljasti, että monityydyttymättömien 
rasvahappojen (PUFA) kokonaismäärä ja 
omega-6-linoleenihapon (18:2 w6), alfa-
linoleenihapon (18:3 w6), arakidonihapon 
(C20:4 w6) ja omega-3-
dokosaheksaeenihapon (C22:6 w3) pitoisuu-
det olivat MCS-potilailla merkitsevästi pie-
nemmät (P < 0,001 kaikkien parametrien 
kohdalla) kuin verrokeilla ja kaikkien tyydyt-

tyneiden ja kertatyydyttymättömien rasvahap-
pojen (SFA) pitoisuudet olivat vastaavasti 
kohonneet (kuva 3). 
 

Plasman laaja sytokiiniprofiili 

Verrokki- ja MCS-ryhmän potilaiden plas-
masta analysoitiin peräti 27 sytokiinin, kemo-
kiinin ja kasvutekijän pitoisuudet. Tuloksissa 
havaittiin merkitseviä eroja, jotka on esitetty 
kuvassa 4. MCS-potilailla kahden sytokiinin 
(gammainterferoni [IFN-gamma] ja interleu-
kiini 10 [IL-10]), kahden kemokiinin (IL-8 ja 
makrofagin kemotaktinen proteiini 1 [MCP-
1]) sekä verisuonen endoteelin kasvutekijän 
(VEGF) ja verihiutalekasvutekijän (PDGF) 
pitoisuudet olivat kohonneet huomattavasti. 
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Kuva 2. Metaboliset hapetus- ja pelkistysparametrit verrokkien (C, n = 52), MCS-diagnoosin saaneiden potilaiden (MCS, n = 133) ja 
mahdollisesti MCS:ää sairastavien potilaiden (SMCS, n = 93) veren komponenteissa. Arvot on esitetty keskiarvona (□), keskiarvon 
keskivirheenä (laatikon ylä- ja alarajat) ja 1,96× keskivirheenä (ylempi ja alempi jana). Ryhmien väliset merkitsevät erot (P < 0,05 tai 
0,01) on ilmoitettu kunkin paneelin alapuolella. Lyhenteet: CL (kokoveren luminolista riippuva kemiluminesenssi), GSH (glutationin 
pelkistynyt muoto), Gpx (glutationiperoksidaasi), GSSG (glutationin hapettunut muoto), CL (kokoveren luminolista riippuva ke-
miluminesenssi), AOA (antioksidanttiaktiivisuus), HNE (4-hydroksi-2-nonenaali), C (verrokit), MCS (monikemikaaliherkkyys), 
SMCS (osittain diagnosoitu monikemikaaliherkkyys), cpm (laskua minuutissa). 

 
Pohdinta 

 
Sekä metaboloivia entsyymejä että niiden 
ilmentymistä sääteleviä reseptoreja ja tran-
skriptiotekijöitä koodaavien geenien polymor-
fismi saattaa olla vastuussa vierasaineita me-
taboloivien entsyymien aktiivisuudessa tode-
tusta yksilöiden välisestä vaihtelusta, ja sen 
on epäilty voivan olla yksi monikemikaali-
herkkyyden taustamekanismeista. Toisaalta 
myös yksilökohtainen adaptiivinen vaste ke-
miallisille sressitekijöille epigeneettisellä ta-
solla voi vaikuttaa taudin patogeneesiin mer-
kittävästi näiden aineiden ja niiden metaboliit-
tien sekä biologisesti tärkeiden molekyylien ja 
solukalvojen suorien yhteisvaikutusten kautta.  
 
Tutkimme useiden CYP-entsyymien 
(CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A5) 
ja UGT1A1:n polymorfismia MCS-potilailla 
ja terveillä verrokeilla selvittääksemme, ovat-
ko metaboloivia entsyymejä koodaavien gee-
nien polymorfismi ja MCS:n kehittymisriski 
yhteydessä toisiinsa. Aiemmin on esitetty, että 
MCS:n kehittymisriski saattaa olla suurempi 
henkilöillä, joiden CYP2D6-aktiivisuus on 
tavallista korkeampi (homotsygoottiset nopeat 
CYP2D6-metaboloijat) kuin henkilöillä, joilla 
on kaksi toimimatonta alleelia (hitaat metabo-
loijat) (McKeown-Eyssen et al., 2004). Mei-
dän tutkimuksemme ei vahvistanut tätä olet-
tamusta, sillä CYP2D6-alleelien ja genotyyp-
pien frekvenssit olivat samaa luokkaa sekä 
MCS-potilailla että terveillä vapaaehtoisilla 
(taulukko 2). Muidenkaan tässä tutkimuksessa 
arvioitujen lääkkeitä metaboloivien entsyymi-
en (CYP2C9, CYP2C19, CYP3A5, UGT1A1) 
alleeli- ja genotyyppifrekvenssit eivät olleet 

MCS-potilailla merkitsevästi erilaisia verrat-
tuna terveisiin verrokkeihin tai tietoihin, jotka 
oli saatu aiemmasta CYP2D6-, CYP2C9- ja 
CYP2C19-entsyymejä koskeneesta, suurem-
malla italialaisella potilasjoukolla tehdystä 
tutkimuksesta (Scordo et al., 2004). Mc-
Keown-Eyssen et al. (2004) arvelivat myös, 
että CYP2D6:n ja N-asetyylitransferaasi 2:n 
(NAT2) välillä saattaa olla geenien yhteisvai-
kutus, jolloin MCS:n kehittymisriski olisi 
huomattavasti suurempi henkilöillä, jotka ovat 
molempien entsyymien suhteen nopeita meta-
boloijia. Pelkkää NAT2:ta tai sekä NAT2:ta 
että CYP-entsyymejä koskevia tuloksia ei ole 
vahvistettu myöhemmissä tutkimuksissa 
(Schnakenberg et al., 2007; Wiesmüller et al., 
2008; Berg et al., 2010). Schnakenberg et al. 
(2007) päinvastoin arvelivat, että sekä hitaat 
NAT2-asetyloijat että henkilöt, joilla on 
GSTM1- ja GSTT1-geenien homotsygootti-
nen deleetio, ovat merkitsevästi suuremmassa 
vaarassa sairastua MCS-oireyhtymään. Me 
emme vahvistaneet Schnakenbergin löydök-
siä, sillä emme havainneet potilaiden välillä 
mitään merkitseviä eroja GST-alleelien tai -
genotyyppien jakaumassa verrattuna terveistä 
vapaaehtoisista aiemmin julkaistuihin tietoi-
hin (taulukko 4) (Garte et al., 2001). GST:t 
ovat joukko konjugoivia entsyymejä, joilla on 
ratkaisevan tärkeä rooli orgaanisten vierasai-
neiden vaiheen II biotransformaatiossa, endo-
geenisten elektrofiilien kuten HNE:n metabo-
liassa ja solujen tulehdusprosesseihin ja de-
generatiivisten tautien kehittymiseen osallis-
tuvien reaktiivisten happilajien deaktivaatios-
sa (Bolt & Their, 2006; Hayes et al., 2005; 
Yang et al., 2008). 
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Kuva 3. Punasolujen solukalvon rasvahappoprofiili verrokeilla (C, n = 52) ja potilailla, joilla on diagnosoitu MCS tai joiden epäil-
lään sairastavan MCS:ää (MCS, n = 226). Tyydyttyneiden, kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen ja 
tärkeimpien omega-6- ja omega-3-rasvahappojen kokonaisprosenttiosuuksista on ilmoitettu keskiarvo (□), keskiarvon keskivirhe 
(laatikon ylä- ja alarajat) ja 1,96× keskivirhe (ylempi ja alempi jana). Ryhmien väliset merkitsevät erot (P < 0,05 tai 0,01) on ilmoi-
tettu kunkin paneelin alapuolella. Lyhenteet: SFA, tyydyttyneet ja kertatyydyttymättömät rasvahapot; PUFA, monityydyttymättömät 
rasvahapot; 18:2w6 (linoleenihappo), 18:3w6 (alfalinoleenihappo), 20:4w6 (arakidonihappo), 22:6w3 (dokosaheksaeenihappo); C—
verrokit; MCS—monikemikaaliherkkyys. 
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Kuva 4. Veriplasman sytokiinipitoisuudet verrokeilla (C, n = 52) ja potilailla, joilla on diagnosoitu MCS (MCS, n = 77). Arvot 
(pg/ml plasmaa) on esitetty keskiarvona (□), keskiarvon keskivirheenä (laatikon ylä- ja alarajat) ja 1,96× keskivirheenä (ylempi ja 
alempi jana). Ryhmien väliset merkitsevät erot (P < 0,05 tai 0,01) on ilmoitettu kunkin paneelin alapuolella. Lyhenteet: C (verrokit), 
IFN-gamma (gammainterferoni), IL-8 (interleukiini 8), IL-10 (interleukiini 10), MCP-1 (makrofagin kemotaktinen proteiini 1), MCS 
(monikemikaaliherkkyys), PDGF (verihiutalekasvutekijä), VEGF (verisuonen endoteelin kasvutekijä). 
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On myös esitetty GST-isoentsyymien poly-
morfismin olevan yhteydessä ympäristöteki-
jöihin liittyvien kasvainten kehittymisriskiin 
(Strange & Fryer, 1999) ja muiden ihmisellä 
tavattaviin, ympäristötekijöihin liittyviin sai-
rauksiin kuten systeemiseen lupus erythema-
tosukseen, vitiligoon ja MCS:ään (Korkina et 
al., 2009). Vaikka GST-polymorfismin ja 
MCS:n ei olekaan todistettu liittyvän toisiin-
sa, GST-aktiivisuus oli molemmissa potilas-
ryhmissä merkittävästi ja samankaltaisesti 
alentunut (kuva 2). MCS- ja SMCS-ryhmien 
potilailla pelkistyneen ja hapettuneen gluta-
tionin varastot olivat huomattavasti pienem-
mät kuin terveillä verrokeilla (kuva 2). Kata-
laasiaktiivisuuden merkittävä suppressio oli 
selkeämmin nähtävissä MCS-potilailla kuin 
SMCS-potilailla (kuva 2). On merkille panta-
vaa, että GST, katalaasi ja glutationisynteesiin 
osallistuvat entsyymit kuuluvat stressiproteii-
nien ryhmään. Stressi, kuten esimerkiksi ke-
mikaalistressi, käynnistää näiden proteiinien 
ilmentymisen. Näiden ja muiden stressiprote-
iinien heikentyneellä induktiolla on arveltu 
olevan patogeenistä merkitystä monissa ihmi-
sen sairauksissa, esimerkiksi kystisessä fib-
roosissa (Chen et al., 2008) ja vitiligossa 
(Kostyuk et al., 2010).  
Kahden tärkeän antioksidanttientsyymin toi-
mintahäiriö ja glutationivarastojen ehtyminen 
johtavat väistämättä vaikeaan oksidatiiviseen 
stressiin ja heikentyneeseen vaiheen I hapet-
tumismetaboliittien eliminaatioon. Katalaasin 
puutoksesta johtuva vetyperoksidin määrän 
lisääntyminen käynnistää ei-entsymaattisen, 
vapaiden radikaalien säätelemän ketjureak-
tion. Se johtaa lipidien peroksidaatioon, joka 
on osallisena monissa ihmisen sairauksissa. 
Yksi lipidien peroksidaation tärkeimmistä 
kemiallisista piirteistä on monityydyttymät-
tömien rasvahappojen hajoaminen useiksi eri 
aldehydeiksi, kuten malonidialdehydiksi ja 4-
hydroksi-2-nonenaaliksi (4-HNE) (Uchida et 
al., 1999). 4-HNE on vakaa elektrofiili, jota 
muodostuu ω-6-monityydyttymättömien ras-
vahappojen ja nimenomaan linoleeni- ja ara-
kidonihapon härskiintyessä (Marantos et al., 
2008). Se reagoi herkästi proteiinien ja 
DNA:n kanssa (Pizzimenti et al., 2009) ja 

vaikuttaa siten entsyymejä koodaavien geeni-
en ilmentymiseen, entsyymitoimintaan ja au-
toantigeenien muodostukseen (Kostyuk et al., 
2010).  
Me havaitsimme, että MCS-potilaiden pu-
nasolujen solukalvon monityydyttymättömät 
rasvahapot, etenkin fysiologisesti tärkeät ω-6-
linoleeni-, alfalinoleeni- ja arakidonihappo, 
olivat dramaattisesti vähentyneet (kuva 3). 
Lisäksi MCS-potilaiden plasman HNE-
proteiiniarvot pyrkivät nousemaan (kuva 2), 
mikä viittaa kiihtyneeseen lipidien peroksi-
daatioon. Myös solukalvon arakidonihappo 
saattaa hapettua nopeasti syklo-oksigenaasi- 
tai lipoksigenaasientsyymien vaikutuksesta, 
jolloin muodostuu prostaglandiinien ja leukot-
rieenien kaltaisia tulehdusvälittäjäaineita. Sy-
tokiinien aiheuttama verisolujen proinflam-
matorinen stimulaatio saattaisi hyvinkin joh-
taa tämän kaltaiseen entsymaattiseen hapet-
tumisreaktioon (Serhan et al., 2008). Tuleh-
dusta aiheuttavien gammainterferonin, IL-8:n 
ja MCP-1:n pitoisuudet olivatkin huomatta-
vasti korkeampia MCS-potilaiden kuin ter-
veiden verrokkien plasmassa (kuva 4). Lisäksi 
MCS-potilailla todettiin normaalia korkeam-
pia plasman IL-10-, PDGF- ja VEGF-
pitoisuuksia (kuva 4). On mielenkiintoista, 
että kemokiinit IL-8 ja MCP-1, kuten myös 
kasvutekijät (PDGF ja VEGF), ovat hapettu-
mis- ja pelkistymisreaktioista riippuvaisia 
sytokiineja, sillä niiden ilmentyminen ja toi-
minta on vetyperoksidi- ja typpioksidivälit-
teistä (Roy et al., 2006). Saamamme tulokset 
MCS-potilaiden kohonneista nitriitti-
/nitraattipitoisuuksista ja alhaisesta kata-
laasiaktiivisuudesta (kuva 2) saattaisivat siis 
selittää ainakin osittain hapettumis- ja pelkis-
tymisreaktioista riippuvaisten proinflammato-
risten sytokiinien normaalista poikkeavat pi-
toisuudet MCS-potilaiden plasmassa. Korkeat 
gammainterferonin pitoisuudet viittaavat sii-
hen, että MCS-potilaiden veressä on aktivoi-
tuneita Th1-lymfosyyttejä. IL-10-
aktiivisuuden lisääntyminen taas voi viitata 
siihen, että säätelijä-T-solut (Treg) pyrkivät 
sinnikkäästi kumoamaan Th1-aktivaation vai-
kutuksia. Auttaja-T-solujen erilaistuminen 
Th1- ja Treg-alaryhmiksi on autoim-
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muunivasteelle tyypillinen piirre (Wilson et 
al., 2009). On tärkeää ottaa huomioon, että 
gammainterferoni on kemokiinien ja kasvute-
kijöiden (esimerkiksi IL-8, MCP-1, PDGF ja 
VEGF) ilmentymisen ja vapautumisen voi-
makas primaarinen indusori, mutta nämä se-
kundaariset välittäjäaineet voivat puolestaan 
voimistaa gammainterferonin ilmentymistä 
(Basu et al., 2010). Gammainterferonin pitoi-
suuksien huomattava nousu MCS-diagnoosin 
saaneilla potilailla on lupaava mahdollinen 
yhteys näiden potilaiden immuuni- ja kemi-
kaalipuolustuksen heikkenemisen välillä. Ny-
kytiedon mukaan kasvutekijät, sytokiinit ja 
niiden reseptorit saattavat olla aryylihiilivety-
reseptoriin (AhR) liittyvien signalointireittien 
merkittäviä kohteita (Haarmann-Stemmann et 
al., 2009). Ligandeihin sitouduttuaan AhR 
laukaisee organismissa soluvälitteisen ja hu-
moraalisen immuunivasteen pääasiassa syto-
kiinien geeniekspressiota säätelemällä 
(Kerkvliet, 2009). Riippumattomat ryhmät 
ovatkin raportoineet AhR:n aiheuttamaa 
gammainterferonin ja IL-12:n ilmentymisen 
vähenemistä (Rodriguez-Sosa et al., 2005) ja 
siitä johtuvaa säätelijä-T-solupopulaatioiden 
kehittymistä (Funatake et al., 2005). AhR:n 
ilmentymisen ja/tai aktivoitumisen primaari-
sen eston voidaankin epäillä häiritsevän 
gammainterferonin tuotantoa ja heikentävän 
lipidipohjaisten välittäjäaineiden säätelemää 
tulehdusvastetta (Jenkins et al. 2009; Zhou et 
al., 2006) MCS-potilailla.  
 
Vaikka MCS-potilailla ei todettukaan CYP-
geenivirheitä, tuoreiden tutkimusten tulokset 
viittaavat yhä voimakkaammin siihen, että 
useat eri tulehdusärsykkeet ja etenkin tuleh-
dusta aiheuttavat sytokiinit (Chun et al., 2002; 
Nadin et al., 1995; Tapner et al., 1996; Tinel 
et al., 1999) saavat aikaan muutoksia CYP-
entsyymien toiminnassa ja ilmentymisessä 
typpioksidin välityksellä tapahtuvan signa-
loinnin kautta (Chun et al., 2002; Stadler et 
al., 1994). Gammainterferoni ja IL-2 estävät 
merkitsevässä määrin esimerkiksi lääkkeitä 
metaboloivia CYP-entsyymejä kuten 
CYP3A4:ää ja CYP2B6:ta, joita tuotetaan 

jatkuvasti ihmisen ääreisveren yksitumaisissa 
soluissa (Liptrott et al., 2009). 
 
Saamamme tulokset viittaavat siihen, että 
MCS-potilaiden kemikaalipuolustuksen vaka-
vat ja lukuisat toimintahäiriöt eivät välttämät-
tä johdukaan pääasiallisesti geenivirheistä 
vaan mahdollisesti metaboloivien entsyymien 
ja antioksidanttientsyymien ilmentymisen 
ja/tai toiminnan ei-geneettisistä muutoksista, 
joiden välittäjinä toimivat hapetus- ja pelkis-
tysreaktioihin osallistuvat aineet, kuten typpi-
oksidi ja tulehdusta aiheuttavat sytokiinit 
(gammainterferoni ja IL-10). Tällä perusteella 
teimme seuraavat johtopäätökset: (i) MCS-
oireyhtymälle tyypillisiä piirteitä ovat lukuisat 
biokemialliset ja immunologiset häiriöt, jotka 
viittaavat antioksidanttipuolustuksen suppres-
sioon, kiihtyneeseen peroksinitriittien muo-
dostukseen, nopeutuneeseen lipidien peroksi-
daatioon ja matala-asteiseen systeemiseen 
tulehdukseen, johon liittyy autoimmuunireak-
tio; (ii) vaikka MCS-potilailla ei olekaan gee-
nivirheitä, mistä on todisteena tärkeimpien 
vierasaineita/endobiootteja metaboloivien 
vaiheen I ja II entsyymien alleeli- ja geno-
tyyppifrekvenssien normaali jakauma, näiden 
potilaiden sytokiiniprofiilit ja hape-
tus/pelkistysprofiilit suurentavat ei-
geneettisen sytokiinivälitteisen CYP-eston 
ja/tai AhR-eston mahdollisuutta, mikä puoles-
taan saattaa heikentää heidän metabolista ka-
pasiteettiaan; (iii) nämä metaboliset ja immu-
nologiset parametrit tulisi ottaa huomioon 
laadittaessa MCS:n biologista määritelmää ja 
diagnosoitaessa tätä sairautta kliinisin perus-
tein ja laboratoriotulosten pohjalta. 
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