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"GENOMIC MEDICINE EXPERTISE"

Abomics on genomitiedon asiantuntijayritys, 
joka edistää lääketieteellisen tutkimustiedon 
soveltamista potilashoitoon ICT-ratkaisujen 

avulla. Abomicsin vahvuus on vankka 
lääketieteellisen tietotekniikan osaaminen 

sekä toimiva yhteistyö laboratorio- ja 
potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa. 

Kaikki Abomicsin tuotteet on suunniteltu 
yhdessä terveydenhuollon johtavien 

asiantuntijoiden kanssa vastaamaan tämän 
päivän terveysalan tarpeita.

SYNLAB Group, joka on muodostunut 
Labco ja synlab -laboratorioiden 

yhdistymisen myötä, on Euroopan 
markkinajohtaja lääketieteellisen 

diagnostiikan saralla ja läsnä jo 35 maassa. 
SYNLAB tarjoaa niin Suomessa kuin 

muualla Euroopassa laadukkaita täyden 
palvelun laboratoriodiagnostiikkapalveluita 

lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin 
laboratoriotutkimuksiin, lääkekehitykseen 

sekä ympäristöanalyyseihin julkisille ja 
yksityisille terveydenhuollon toimijoille. 

SYNLABin asiakkaana käytettävissäsi on 
Euroopan laajuisen asiantuntija- 

verkostomme tarjoamat konsultointipalvelut 
ja paikallisen toimijan asiakkailleen 

räätälöimät palveluratkaisut.www.abomics.�
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FARMAKOGENEETTINEN TESTI Tutkimus B –Farma-D Laaja

Tehokkaampaa ja turvallisempaa lääkehoitoa geenitestin avulla

Lääkehoito määrätään entistä useammin potilaan yksilöllisten, geneettisten ominaisuuk-
sien mukaan. Genomitiedon hyödyntäminen lääkehoidossa lisää tutkitusti lääkityksen 
tehoa ja turvallisuutta1). 

Lääkkeiden metaboliaa säätelevien entsyymien aktiivisuus on merkittävä yksilöllistä 
lääkevastetta selittävä tekijä2). Farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita oikea lääke 
oikealla annoksella potilaan perimän mukaan. Testi sisältää merkittävimmät lääkevaikutuk-
seen liittyvät geenit:

Oikea potilas, oikea lääke, oikeaan aikaan

Farmakogeneettisellä testillä tutkitaan valikoitujen 17 geenin tunnettuja variaatioita, jotka 
vaikuttavat yli sadan lääkeaineen turvalliseen annosteluun. Testin tulokset ovat helposti 
tarkasteltavissa Geenitaltio-palvelun kautta.

Tulokset voi myös linkittää Lääkkeeni-sovellukseen, jolloin lääkkeiden kauppanimet 
näyttävät lääkehoidon suosituksen potilaan henkilökohtaisen geeniperimän mukaisesti. 
Farmakogeneettisellä testillä voidaan välttää haittaa, vaivaa ja tarpeettomia 
terveydenhuollon lisäkustannuksia. 
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Essitalopraami

Mielialalääke, jota määrättiin vuonna 
2015 yhteensä 98 923 suomalaiselle3).

Kodeiini 

Kipulääke, jota määrättiin vuonna 2015 
yhteensä 281 281 suomalaiselle3).

Simvastatiini 

Kolesterolilääke, jota määrättiin vuonna 
2015 yhteensä 350 996 suomalaiselle3).

UUTTA!

G6PD  

Geeni, jonka variantit liittyvät kymmenien 
lääkkeiden aiheuttamaan hemolyysiriskiin.

TPMT 
Geeni, joka liittyy tiettyjen 

syöpälääkkeiden haittavaikutusriskiin.

www.geenitaltio.fi 

Esimerkkejä farmakogeneettisen testin avulla tulkittavista lääkkeistä: 

 ALDH2
 BCHE
 CYP1A2
 CYP2B6

 CYP2C19
 CYP2C9
 CYP2D6
 CYP3A5

 DPYD
 F2
 F5
 G6PD

 IFNL3
 SLCO1B1

 TPMT

 UGT1A1

 VKORC1

Klopidogreeli

Antitromboottinen lääkeaine, jota määrättiin 
vuonna 2015 yhteensä 48 133 suomalaiselle3).


