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OATP1B1 on pääasiassa maksassa ilmentyvä influksitransportteri, joka kuljettaa monia kliinisesti tärkeitä endogeenisia 

aineita sekä lääkeaineita porttilaskimon verestä maksasoluihin. OATP1B1-transportterin välitteinen soluunotto määrittää 

substraattilääkkeiden eliminaationopeuden maksassa vaikuttaen suoraan niiden plasmapitoisuuksiin. OATP1B1-

transportteria koodaavassa SLCO1B1-geenissä luontaisesti esiintyvät yhden nukleotidin polymorfiat (pistemutaatiot) 

voivat muuttaa transportterin toimintaa ja sitä kautta vaikuttaa substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaan, tehoon ja 

toksisuuteen. Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena oli tutkia neljän luontaisesti esiintyvän SLCO1B1-geenin 

pistemutaation vaikutusta OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen, ekspressioon ja lokalisaatioon in vitro. 

Pistemutaatiot 170G>A (R57Q), 388A>G (N130D), 452A>G (N151S) ja 758G>A (R253Q) tuotettiin pENTR221-

plasmidissa olevaan SLCO1B1-geeniin kohdennetun mutageneesin avulla. Bac-to-Bac® 

Bakulovirusekspressiomenetelmän avulla Sf9-soluissa tuotettiin rekombinantti-bakuloviruksia, joilla transduktoitiin 

HEK293-solut OATP1B1-villityypin ja varianttiproteiinien ilmentämiseksi. Soluunottokokeen avulla tutkittiin 

OATP1B1-varianttien kuljetusaktiivisuutta HEK293-soluissa. Western blot- menetelmän avulla tutkittiin OATP1B1-

proteiiniekspressiota solukalvovesikkeleissä ja immunofluoresenssivärjäyksen avulla selvitettiin OATP1B1-villityypin 

ja varianttien lokalisaatio HEK293-soluissa.  

Varianttien R57Q ja R253Q kuljetusaktiivisuus laski tilastollisesti merkittävästi verrattuna villityyppiin. Varianttien 

N130D ja N151S kuljetusaktiivisuus ei puolestaan merkittävästi eronnut villityypistä. Kuljetusaktiivisuuden muutosten 

syitä ei voitu luotettavasti arvioida, koska OATP1B1-proteiinien ekspressiotason määritys Western blotin avulla 

epäonnistui. Immunofluoresenssimikroskoopilla kuitenkin havaittiin, että kaikkien tutkittujen varianttiproteiinien 

lokalisaatio ja ekspressio bakuloviruksilla transduktoiduissa HEK293-soluissa oli verrattavissa villityyppiin.  

Tämän pro gradun tulokset viittaavat siihen, että pistemutaatiot 170G>A ja 758G>A voivat laskea OATP1B1-

transportterin kuljetusaktiivisuutta ja substraattien soluunottoa in vitro. Tutkimustulosten vahvistamiseksi tarvitaan lisää 

in vitro tutkimuksia varianttien R57Q ja R253Q kuljetusaktiivisuudesta, ekspressiosta ja lokalisaatiosta. Jatkossa pitäisi 

myös tutkia näiden varianttien kliinistä merkitystä substraattilääkkeiden farmakokinetiikassa ja -dynamiikassa, koska 

170G>A ja 758G>A pistemutaatiot saattavat lisätä OATP1B1-substraattilääkkeiden altistuksia ja haittavaikutusriskiä.  
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Abstract: 

OATP1B1 is an influx transporter that is predominantly expressed in the liver, and it mediates the uptake of many 

clinically important endogenous compounds and drugs from portal vein blood into hepatocytes. OATP1B1-mediated 

uptake affects the rate of hepatic elimination of substrate drugs, directly affecting their plasma concentrations. Some 

naturally occurring single nucleotide variants (SNVs) in the SLCO1B1 gene encoding OATP1B1 can alter the transport 

function of the transporter resulting in alterations in pharmacokinetics, efficiency and toxicity of substrate drugs. The 

aim of this master´s thesis was to examine the effect of four naturally occurring SNVs of the SLCO1B1 gene on transport 

activity, expression, and localization of the OATP1B1 transporter in vitro. 

 

SNVs 170G>A (R57Q), 388A>G (N130D), 452A>G (N151S) and 758G>A (R253Q) were created using site-directed 

mutagenesis in the SLCO1B1 gene presenting in the pENTR221 plasmid. Recombinante baculoviruses were produced 

in Sf9 cells using the Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System and used to transduce HEK293 cells for the 

overexpression of OATP1B1 wild type and variant proteins. An uptake assay was used to study the transport activity of 

the OATP1B1 variants in HEK293 cells. Western blotting was used to study the expression of OATP1B1 proteins in 

membrane vesicles. Immunofluorescence staining was used to determine the localization of OATP1B1 wild type and 

variants in HEK293 cells.  

 

Transport activity of the OATP1B1 variants R57Q and R253Q was significantly decreased compared to wild type. In 

contrast, transport activity of the N130D ja N151S variants was not significantly altered. The reasons for the changes in 

transport activity could not be reliably estimated due to the failure to measure the expression levels of OATP1B1 proteins 

by Western blotting. However, immunofluorescence microscopy revealed that the localization and expression of the all 

the studied OATP1B1 in baculovirus transduced HEK293 cells were comparable to the wild type.  

 

The results of this master´s thesis indicate that SNVs 170G>A and 758G>A can impair the transport activity and 

substrate uptake functions of OATP1B1 in vitro. Additional in vitro studies of transport activity, expression and 

localization of the variants R57Q and R253Q will be required to confirm these results. In the future, the R57Q and 

R253Q variants should be also studied for their possible clinical significance in pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of substrate drugs, as SNVs 170G>A and 758G>A may increase the exposure and the risk for adverse 

effects of OATP1B1 substrate drugs. 
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1 JOHDANTO  

  

Yksilöiden välinen vaihtelu mm. statiinien lääkevasteessa ja haittavaikutusprofiileissa on 

merkittävä ongelma, jota monet lääkärit kohtaavat kliinisessä työssään (Zair 2008). 

Lääkevaste määräytyy erilaisten lääkeaineiden farmakokinetiikkaan ja -dynamiikkaan 

vaikuttavien tekijöiden summana. Paljon tutkittuja lääkeaineiden farmakokinetiikkaan 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm. yksilön ikä, sukupuoli, sairaudet ja lääke-lääkeinteraktiot. 

Näiden lisäksi myös lääkeaineita solun sisään ja ulos kuljettavien transporttereiden 

geneettisten polymorfioiden on todettu olevan tärkeässä roolissa substraattilääkkeiden 

farmakokinetiikassa ja yksilöiden välisessä vaihtelussa lääkevasteessa sekä 

haittavaikutusriskeissä (König ym. 2006).  

Statiinit ovat tehokkaita ja laajasti käytettäviä maksan LDL (low density lipoprotein) -

kolesterolin synteesiä vähentäviä lääkkeitä, joita käytetään laajasti ehkäisemään sydän - 

ja verisuonisairauksiin liittyviä kohtauksia, kuten sydän - ja aivoinfarkteja (Hua ym. 

2012). Vaikka statiinit ovat yleensä hyvin siedettyjä, joillakin potilailla ne saattavat 

aiheuttaa mm. erilaisia lihaksiin kohdistuvia haittoja (myopatiaa), jotka vaihtelevat 

yleisistä lievistä lihaskivuista tai -heikkoudesta vakavaan, harvinaiseen rabdomyolyysiin. 

Koska statiinien aiheuttamat haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia, niiden riskiä lisää 

mm. lääkeannoksen suurentaminen ja statiinien CYP-metaboliaentsyymeihin- ja/tai 

transporttereihin liittyvät lääke-lääkeinteraktiot, jotka saattavat aiheuttaa statiinien 

plasmapitoisuuksien nousua. Lisäksi statiinien CYP-metaboliaentsyymien ja 

transporttereiden geneettiset polymorfiat voivat muuttaa statiinien farmakokinetiikkaa 

sekä lisätä niiden haittavaikutusriskiä. 

Orgaanisten anionien kuljetinproteiini 1B1 (OATP1B1, organic anion transporting 

polypeptide 1B1) on maksasolujen basolateraalisella solukalvolla ilmentyvä transportteri, 

joka kuljettaa statiineja ja monia muita lääkeaineita sekä erilaisia endogeenisia eli 

elimistön omia aineita porttilaskimon verestä maksasolujen sisään (Niemi ym. 2011). 

OATP1B1-välitteinen soluunotto voi vaikuttaa statiinien tehoon määrittämällä statiinien 

pitoisuus vaikutuspaikassaan eli maksasoluissa, missä statiinit inhiboivat 

kolesterolisynteesiä säätelevän HMG-CoA-reduktaasientsyymin toimintaa (Hua ym. 

2012). OATP1B1-transportterin toiminta säätelee substraattilääkkeiden soluunoton 
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nopeutta ja määrittää niiden maksapuhdistuman vaikuttaen siten oleellisesti 

substraattilääkkeiden plasmapitoisuuksiin sekä niiden tehoon ja haittavaikutusriskiin 

(Shitara ym. 2006). OATP1B1-transportteria koodaavassa SLCO1B1 (solute carrier 

organic anion 1B1) -geenissä luontaisesti esiintyvät yhden nukleotidin polymorfiat 

(SNP/SNV, single nucleotide polymorphism/variants, pistemutaatiot) voivat muuttaa 

OATP1B1:n kuljetusaktiivisuutta, ekspressiota ja solulokalisaatiota, mikä voi johtaa 

substraattilääkkeiden farmakokinetiikan muutoksiin sekä yksilöiden välisiin vaihteluihin 

lääkkeiden tehossa ja haittavaikutuksissa (Nishizato ym. 2003; Kiander ym. 2021). 

Esimerkiksi parhaiten tutkittu yleinen SLCO1B1- geenimuutos 521T>C vähentää monien 

statiinien soluunottoa ja maksapuhdistumaa lisäten samalla merkittävästi niiden 

plasmapitoisuuksia ja myopatiariskiä (Hua ym. 2012). Kaikista statiineista suurin 

myopatiariski liittyy maksimivahvuisen (80mg) simvastatiinin käyttöön (Hua ym. 2012). 

521T>C-mutaation C-alleelin suhteen homotsygooteilla (CC-genotyypin) yksilöillä 

vuoden sisällä lääkityksen aloittamisesta myopatiariski on 15 % suurempi kuin TT-

genotyypin yksilöillä, joilta C-alleeli puuttuu (EMA 2015). Korkean myopatia- ja 

rabdomyolyysiriskin vuoksi FDA (2011) suosittelee vahvan simvastatiinin vaihtamista 10 

mg:an potilaille, jotka käyttävät simvastatiinia metaboloivaa CYP3A4-entsyymiä 

inhiboivia lääkkeitä, kuten verapamiilia tai diltiatseemia. FDA (2011) lisäksi on 

rajoittanut 80 mg:n simvastatiinin käyttöä vain niille potilaille, jotka ovat käyttäneet 

lääkettä yli vuoden ilman haittavaikutuksia, ja kieltänyt 80 mg simvastatiinin aloittamisen 

uusille potilaille. EMA (2015) taas suosittelee ennen 80 mg:n simvastatiinin määräämistä 

potilaiden genotyypin selvittämistä 521T>C-mutaation C-alleelin osalta ja sen perusteella 

tarvittaessa simvastatiinin vahvuuden alentamista ja maksimivahvuuden välttämistä CC-

genotyypin potilaille. Geenitestaus voi olla tarpeellinen statiinien hyöty-riskiarvioinnissa 

ja sopivan vahvuuden sekä annoksen henkilökohtaisessa räätälöinnissä erityisesti niille 

potilaille, joilla on vakaville haittavaikutuksille altistavia OATP1B1-transportterin 

geneettisiä variantteja. Vaikka SLCO1B1- geenistä on löydetty paljon pistemutaatioita, 

vain pieni osa niistä on tunnistettu kliinisesti tärkeiksi geneenimutaatioiksi, jotka 

vaikuttavat OATP1B1-transportterin toimintaan ja aiheuttavat yksilöiden välistä 

vaihtelua lääkkeiden tehossa ja haittavaikutuksissa (Ramsey ym. 2012). 

Transporttereiden farmakogeneettinen tutkimus voisi toimia yksilöllisen lääkehoidon 

kehityksen pohjana, joka parhaimmillaan voisi parantaa lääkehoidon tehoa ja 
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turvallisuutta sekä kaventaisi yksilöiden välisiä eroja lääkevasteessa ja 

haittavaikutuksissa.   

Tässä pro gradu- tutkielmassa kerrotaan ensin lyhyesti transporttereiden merkityksestä 

lääkeaineiden farmakokinetiikassa, ja sen jälkeen perehdytään tarkemmin 

maksaspesifisen OATP1B1-transportterin rakenteeseen, toimintaan ja substraatteihin. 

Lisäksi tutustutaan OATP1B1- transportterin ekspressioon sekä toimintaan vaikuttaviin 

lääke-lääkeinteraktioihin ja farmakogenetiikkaan. Kokeellisessa osassa sovelletaan 

aikaisemmin OATP1B1-transportterin toiminnallisuuden tutkimiseksi kehitettyä in-vitro- 

menetelmää, ja sen avulla tutkitaan neljän luontaisesti esiintyvän SLCO1B1-

geenimutaation vaikutusta OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen, ekspressioon 

ja lokalisaatioon (Kaugonen 2017).  

 

 

2 TRANSPORTTEREIDEN ROOLI LÄÄKEAINEIDEN 

FARMAKOKINETIIKASSA    

  

Jotta lääkeaine pääsisi elimistössä vaikutuspaikkaansa, sen täytyy kulkeutua monien 

solukalvojen läpi (Yang ja Hinner 2015). Lääkeaineet kulkeutuvat solukalvon läpi 

pääosin passiivisella diffuusiolla tai transporttereiden välityksellä riippuen lääkeaineen 

fysikokemiallisista ominaisuuksista kuten molekyylipainosta, lipofiilisyydestä ja 

ionisaatiosta fysiologisessa pH:ssa. Esimerkiksi pienikokoiset lipofiiliset ja 

ionisoitumattomat molekyylit kulkeutuvat soluihin pääosin passiivisella diffuusiolla, kun 

taas suhteellisen hydrofiiliset ionisoituneet lääkeaineet kulkeutuvat soluihin pääosin 

transporttereiden välityksellä (Hsiang ym. 1999; Shitara ym. 2013). Aktiivinen 

transportterivälitteinen kuljetus noudattaa Michaelis-Mentenin kinetiikkaa ja voi 

saturoitua lääkeainekonsentraation kasvaessa, kun kaikki transportterin substraatin 

sitomiskohdat täyttyvät (Lin 1994). Transportterit ovat solukalvon kuljetinproteiineja, 

jotka kuljettavat monia endogeenisia sekä vierasaineita, mukaan lukien lääkeaineita, 

solujen sisään ja ulos (Sissung ym. 2019). Transporttereita, jotka kuljettavat substraattia 

solun sisään, kutsutaan influksitransporttereiksi, ja solusta ulos kuljettavia 

transporttereita kutsutaan effluksitransporttereiksi. Influksitransportterit kuuluvat SLC 
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(solute carrier) -transporttereiden yläperheeseen, ja effluksitransportterit kuuluvat 

adenosiinitrifosfaattia (ATP) sitovien transporttereiden yläperheeseen (ATP- binding 

cassette, ABC) (Giacomini ym. 2010; Sissung ym. 2019). ATP- transportterit pumppaavat 

substraattimolekyylejä solusta ulos primäärisellä aktiivisella kuljetusmekanismilla 

konsentraatiogradienttia vastaan käyttäen energialähteenä adenosiinitrifosfaatin (ATP) 

hydrolyysiä (Maeda ja Sugiyama 2008). SLC-transportterit ovat enimmäkseen 

influksitransporttereita, jotka kuljettavat substraatteja joko passiivisella avustetulla 

diffuusiolla konsentraatiogradientin suuntaan ilman energiakulutusta, tai 

ionikytkentäisellä sekundäärisellä aktiivisella kuljetuksella käyttäen energialähteenä 

primäärisen aktiivisen kuljetuksen aikaansaatua ionigradienttia. Viime vuosikymmenen 

aikana transporttereiden on todettu vaikuttavan merkittävästi monien lääkkeiden 

farmakokinetiikkaan ja -dynamiikkaan, ja sitä kautta tehoon ja haittavaikutusriskiin 

(Maeda ja Sugiyama 2008; Giacomini ym. 2010; Lee ym. 2020).  

Influksi- ja effluksitransporttereita ilmentyy useissa eri kudoksissa solukalvon 

apikaalisella ja basolateraalisella puolella, mutta lääkeaineiden farmakokinetiikan 

kannalta keskeisessä roolissa ovat transportterit, jotka ilmentyvät ohutsuolessa, veri-

aivoesteessä, munuaisissa ja maksassa, missä ne osallistuvat substraattiaineiden 

imeytymiseen, jakautumiseen ja eliminaatioon usein yhdessä metaboliaentsyymien 

kanssa (Kuva 1) (Giacomini ym. 2006; Zair ym. 2008; Fu ym. 2021).  
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Kuva 1. Lääkeaineiden farmakokinetiikan kannalta suurin merkitys on influksi- ja 

effluksitransporttereilla, jotka ilmentyvät ohutsuolessa, veri-aivoesteessä, munuaisissa ja 

maksassa, missä ne osallistuvat substraattiaineiden imeytymiseen, jakautumiseen ja 

eliminaatioon usein yhdessä metaboliaentsyymien kanssa. Kuva muokattu Fun ym. 

(2021) artikkelista.  

 

Maksa on tärkein lääkeaineiden eliminaatioelin (Chang ym. 2016). Lääkeaineiden 

tehokas poistuminen elimistöstä määräytyy suurelta osin maksan influksi- ja 

effluksitransporttereiden yhteistoiminnan tuloksena (Giacomini ja Sugiyama 2006). 

Maksan hepatosyyttien basolateraalisella solukalvolla ilmentyvät SLC-yläperheeseen 

kuuluvat influksitransportterit, kuten NTCP, OATP (OATP1B1, OATP1B3 ja OATP2B1), 

OAT2 ja OCT1, kuljettavat substraatteja porttilaskimon verestä maksasoluihin. Maksassa 

lääkeaineet eliminoituvat metaboloitumalla ja/tai erittymällä muuttumattomina sappeen 

maksasolujen apikaalisella solukalvolla exspressoituvien ABC-ryhmän transporttereiden 

(mm. P-glykoproteiini, MRP2, BSEP ja BCRP) välityksellä. Maksasolujen 

basolateraalisella solukalvolla ilmentyvät MRP3- ja MRP4-effluksitransportterit 

pumppaavat lääkeaineita maksasoluista takaisin verenkiertoon munuaiseritystä varten.   

OATP ovat influksitransporttereita, joita koodaavat SLC-yläperheeseen kuuluvat SLCO-

geeniryhmän geenit (Hagenbuch ja Meier 2004). Ihmisen 11 SLCO-geeniä ja niiden 
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koodaamat OATP-transportterit jakautuvat kuuteen perheeseen, jotka merkitään 

numeroilla (OATP1/SLCO1-OATP6/SLCO6), ja 13 alaperheeseen, jotka merkitään isoilla 

kirjaimilla (esimerkiksi OATP1B/SLCO1B). Saman perheeseen kuuluvien 

transporttereiden aminohapposekvenssit ovat yli 40 %:sti ja samaan alaperheeseen 

kuuluvien transporttereiden aminohapposekvenssit yli 60 %:sti identtisiä keskenään. 

SLCO1 on ihmisten suurin SLCO- geeniperhe, jonka geenit sijaitsevat kromosomissa 12 

ja koodaavat ensimmäisenä kloonatun ihmisen OATP1A2-transportterin lisäksi 

OATP1B1-, OATP1B3- ja OATP1C1-transporttereita (Niemi ym. 2011). OATP1B1-

transportteria koodaa SLCO1B1-geeni, joka on massaltaan 108,59 kb (kiloemästä) ja 

koostuu 14 koodaavasta eksonista ja yhdestä ei-koodaavasta eksonista.  

Pääosin maksassa ilmentyviä OATP-transporttereita ovat OATP1B1, OATP1B3 ja 

OATP2B1 (Kullak-Ublick ym. 2001). Ne sijaitsevat hepatosyyttien basolateraalisella 

solukalvolla ja kuljettavat maksasoluihin erilaisia endogeenisia aineita sekä lääkeaineita 

(Giacomini ym. 2010). OATP1B1-, OATP1B3- ja OATP2B1-transportterit säätelevät 

maksassa substraattilääkkeiden soluunottoa sekä määrittävät niiden maksan kautta 

tapahtuvan eliminaation nopeuden vaikuttaen siten suoraan substraattilääkkeiden 

plasmapitoisuuksiin (Kalliokoski ja Niemi 2009; Shitara ym. 2013). OATP1B1 ja 

OATP1B3 ekspressoituvat ainoastaan maksassa OATP1B1:n ilmentyessä tasaisesti koko 

maksan alueella ja OATP1B3:n esiintyessä pääosin keskuslaskimon ympärillä (König 

ym. 2000; Ho ym. 2006). OATP2B1 ilmentyy puolestaan useissa eri kudoksissa, mm. 

maksassa, ohutsuolessa, aivoissa, istukassa, sydämessä ja munuaisissa (Kullak-Ublick 

ym. 2001). Samaan alaperheeseen kuuluvat OATP1B1- ja OATP1B3-transportterit ovat 

aminohapposekvenssiltään 80 %:sti identtisiä keskenään, ja siksi niillä on runsaasti 

päällekkäistä substraattispesifisyyttä (König ym. 2000). OATP2B1-transportterilla on 

enemmän substraattispesifisyyttä, vaikka se jakaa joitakin substraatteja, esimerkiksi 

BSP:n, OATP1B1- ja OATP1B3-transporttereiden kanssa (Kullak-Ublick ym. 2001). 

OATP2B1 kuljettaa endogeenisia aineita kuten DHEAS:a, estroni-3-sulfaattia ja 

taurokoolihappoa sekä lääkeaineita kuten atorvastatiinia, BSP:ta, seliprololia, 

feksofenadiinia, fluvastatiinia, montelukastia, pitavastatiinia, pravastatiinia, 

rosuvastatiinia ja telmisartaania (Kinzi ym. 2021). OATP2B1-transportterin in vitro- 

inhibiittoreita ovat mm. syklosporiini ja gemfibrotsiili (Ho ym. 2006). OATP2B1-

transportterin on osoitettu olevan pH-herkkä transportteri, jonka kuljetusaktiivisuus 
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lisääntyy pH:n laskiessa mahdollistaen mm. tehokkaan substraattilääkkeiden 

imeytymisen ohutsuolesta (Nakanishi ja Tamai 2012). Solunulkoisen tilan pH on 

OATP2B1-transportterin toiminnalle ratkaisevan tärkeä, koska esimerkiksi OATP2B1 

pystyy kuljettamaan taurokoolihappoa ja pravastatiinia ainoastaan matalassa pH:ssa 

(Nozawa ym. 2004).  

OATP1B1-, OATP1B3- ja OATP2B1- transporttereiden toiminnan heikkeneminen 

(inhibitio) tai voimistuminen (induktio) esimerkiksi geneettisen polymorfian, lääke-

lääkeinteraktioiden tai tiettyjen sairaustilojen vaikutuksesta voi vähentää tai lisätä useiden 

substraattilääkkeiden soluunottoa ja hepaattista eliminaatiota (Shitara ym. 2013). Tämä 

voi puolestaan muuttaa lääkeaineiden plasmapitoisuuksia mahdollisesti aiheuttaen 

haittavaikutuksia tai tehon menetystä. Esimerkiksi OATP1B1- ja OATP1B3-

transporttereiden heikentynyt toiminta voi vähentää monien statiinien soluunottoa ja 

hepaattista puhdistumaa ja suurentaa samalla niiden plasmapitoisuuksia ja 

haittavaikutusriskiä.  

 

 

3 OATP1B1- TRANSPORTTERI 

 

3.1 Rakenne   

 

OATP1B1 on 691 aminohaposta koostuva maksasolujen basolateraalisella solukalvolla 

ekspressoituva influksiproteiini (Gui ja Hagenbuch 2008). Kaikista maksassa 

ilmentyvistä transporttereista OATP1B1:n osuus on suurin (noin 22 %), kun taas 

OATP1B3:n osuus on vain noin 8 % (McFeely ym. 2019). OATP-transporttereiden 

tarkkaa kiderakennetta ei ole vielä selvitetty, mutta tietokoneohjelmalla ennustetun mallin 

mukaan kaikilla OATP-transporttereilla on hyvin samanlainen rakenne, joka sisältää 12 

solukalvoa läpäisevää osaa (transmembrane domains, TMD), suuren viidennen 

ekstrasellullaarisen lenkin (extratracellular loop, ECL5) sekä sytoplasmaan suuntaavat N- 

ja C-terminaaliset hännät (Hagenbuch ja Meier 2003). Lisäksi kaikien OATP-

transporttereiden ECL3:n ja TMD6:n välisellä alueella esiintyy 13 konservoituneesta 
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aminohaposta koostuva aminohapposekvenssi (signature sequence), jonka arvioidaan 

olevan tärkeä OATP1B1:n oikean kolmiulotteisen rakenteen muodostumiselle ja 

stabiiliudelle) (Taylor-Wells ja Meredith 2014). Siinä sekvenssissä esiintyvät 

asparagiinihappo D251, tryptofaani W254 ja ainakin toinen tryptofaaneista W258 ja 

W259 ovat tutkimusten mukaan tärkeitä OATP1B1:n solukalvoekspressiolle ja 

toiminnalle. Esimerkiksi negatiivisesti varautuneen polaarisen asparagiinihapon D251 

korvaaminen negatiivisesti varautuneella polaarisella glutamiinihapolla (D251E) laski 

merkittäväsi OATP1B1:n solukalvoekspressiota ja estroni-3-sulfaatin soluunottoa. 

Vaikutus johtuu todennäköisesti glutamiinihapon sisältämästä ylimääräisestä 

metyleeniryhmästä, joka aiheuttaa proteiinin laskostumisen häiriöitä. Tryptofaanin laaja 

pooliton alue muodostaa elektrostaattisia vuorovaikutuksia, ja indoli-sivuketju osallistuu 

vetysidoksen muodostamiseen, mikä on tärkeä OATP1B1:n oikealle laskostumiselle ja 

stabiiliudelle. Tryptofaanin W254 sekä yhtäaikainen tryptofaanien W258 ja W259 

korvaaminen fenyylialaniinilla (W254F, W258/9F) laski merkittävästi OATP1B1:n 

solukalvoekspressiota ja kuljetusaktiivisuutta.  

 

3.2 Toiminta ja kuljetusmekanismi 

  

OATP1B1 on yksi tärkeimmistä maksaspesifisistä kuljetinproteiineista, joka vastaa 

monien amfipaattisten orgaanisten substraattien kuljetuksesta maksasoluihin ja niiden 

maksapuhdistumasta (Niemi ym. 2011). OATP-transporttereiden toimintamekanismia ei 

tarkasti vielä tunneta, mutta yleisen käsityksen mukaan ne kuljettavat substraatteja solun 

sisään transportterin keskellä olevan positiivisesti varautuneen taskun läpi avustetulla 

diffuusiolla riippumatta natrium-, kloridi- ja kaliumionien sähkökemiallisesta gradientista 

ja ATP:sta (Meier-Abt ym. 2005; Mahagita ym. 2007). OATP-välitteisen kuljetuksen 

ajavaa voimaa ei ole toistaiseksi löydetty, mutta kuljetuksen arvellaan riippuvan 

substraattigradientista ja olevan kaksisuuntaista, eli substraatin soluunottoon liittyisi 

samanaikainen vetykarbonaatin (HCO3
− ), glutationin (GSH) tai glutationikonjugaatin 

kuljetus solusta ulos (Mahagita ym. 2007; Leuthold ym. 2009; Martinez-Becerra ym. 

2011). Näihin päätelmiin tultiin, koska aikaisemmissa tutkimuksissa korkean 

solunsisäisen glutationin ja glutationikonjugaatin aikaansaaman effluksin havaittiin 
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edistävän mm. rotan oatp1a1-ja oatp1a4-välitteistä taurokolaatin soluunottoa (Li ym. 

1998; Leuthold ym. 2009). Mahagita (2007) kumppaneineen totesi, että OATP1B1-

välitteinen kuljetus ei kuitenkaan liity suoraan mihinkään toisen substraatin tai ionin 

samanaikaiseen kuljetukseen, koska mikään heidän tutkimistaan mahdollisesti 

OATP1B1:n substraatin samaan aikaan kuljettamista ioneista (mm. GSH, SO4₄²ˉ ja 

HCO3
−) ei merkittävästi vaikuttanut kuljetusnopeuteen tai transportterin aktiivisuuteen.  

Leuthold (2009) kumppaneineen arvioi, että mm. OATP1B1/1B3- ja 2B1-välitteistä 

kuljetusta edistäisi sytosoliin verrattuna matalampi solunulkoinen pH, ja että substraatin 

soluunottoon liittyisi samanaikainen vetykarbonaatin kuljetus solusta ulos. Tämä 

hypoteesi perustuu siihen, että matalan pH:n vaikutusta soluunottoon ja siihen liittyvää 

vetykarbonaatin effluksia osoitettiin aiemmin rotan oatp1a1- oatp1b2- sekä ihmisen 

OATP2B1-transportterilla. Leuthold (2009) tutkijaryhmineen toteaa pH:n vaikutuksen 

OATP1B1/1B3- ja 2B1-transportterin toimintaan olevan transportteri- ja 

substraattispesifistä ja riippumatonta käytettävästä solumallista tai koeasetelmasta. 

Esimerkiksi Xenopus laevis- oosyyteissä E2-prostaglandiinin ja tyroksiinin OATP1B1- 

välitteinen soluunotto pH:ssa 6,5 oli merkittävästi suurempi verrattuna pH:on 8, kun taas 

taurokolaatin (TC) ja estroni-3-sulfaatin soluunotto ei muuttunut (Mahagita ym. 2007; 

Leuthold ym. 2009). Toisaalta Martinez-Becerran ym. (2011) tutkimuksessa 

taurokoolihapon (TCA) ja estradioli-17β-glukuronidin (E217 βG) OATP1B1-välitteinen 

soluunotto väheni merkittävästi Xenopus laevis- oosyyteissä ja CHO-soluissa pH:ssa 6,5 

verrattuna pH:hon 7,4, kun taas E3S:n OATP1B1-välitteinen soluunotto ei merkittävästi 

muuttunut CHO-soluissa. OATP1B1-transportterilla arvioidaan olevan estroni-3-

sulfaatille useita sitoutumiskohtia, joista toisella on korkea affiniteetti (Km= 0,09–0,5 µM) 

ja toisella matala affiniteetti (Km =5,4-45 µM) (Cui ym. 2001; Noé ym.2007). Suurin osa 

OATP1B1:n substraateista pystyy kuitenkin sitoutumaan vain korkean affiniteetin 

sitoutumiskohtaan (Noé ym. 2007). Estroni-3-sulfaatin OATP1B1-välitteisen kuljetuksen 

reagoimattomuus solunulkoisen pH:n muutokseen voidaankin mahdollisesti selittää sillä, 

että estroni-3-sulfaatin korkean affiniteetin sitomiskohta, johon substraatti sitoutuu, ei ole 

pH-herkkä (Leuthold ym. 2009).  

Leuthold kumppaneineen (2009) selittää pH-herkkien OATP-transporttereiden 

aktiivisuuden lisääntymistä joko substraatin varauksen muutoksella tai transportterin 
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sitomiskohdan protonoitumisella matalan solunulkoisen pH:n vaikutuksesta. Tutkijat 

löysivät pH-herkkien OATP-transporttereiden TMD3:ssa sijaitsevan konservoituneen 

histidiinitähden, jonka arvioidaan kuuluvan sitomistaskun rakenteeseen ja pH:n laskiessa 

protonoituvan saaden positiivisen varauksen, mikä puolestaan lisää negatiivisesti 

varautuneiden substraattien affiniteettia transportteriin, jolloin Km laskee.  

Perustuen rotan oatp1a1-transportterin elektroneutraaliin toimintaan, ihmisten OATP-

välitteisen kuljetuksen arvioidaan olevan riippumaton solukalvopotentiaalin muutoksista 

(Mahagita ym. 2007; Martinez-Becerra ym. 2011). Mahagita kumppaneineen (2007) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että K+-ionin aikaansaama Xenopus laevis- oosyyttien 

solukalvon voimakas depolarisaatio ei vaikuttanut OATP1B1-välitteisen estroni-3-

sulfaatin soluunottoon. Sen sijaan Martinez-Becerra (2011) tutkimusryhmineen arveli 

kuitenkin OATP1B1-välitteisen kuljetuksen olevan mahdollisesti elektrogeenistä, koska 

tutkimuksessaan tutkijat havaitsivat, että OATP1B1-välitteisen TCA:n soluunotto estyi 

solukalvon depolaarisoivalla valinimysiinillä sekä protonigradientin solukalvon 

vastakkaisilla puolilla aiheuttavalla CCCP:lla (carbonyl cyanide 3-

chlorophenylhydrazone).  

OATP1B1-transportterin stabiiliuuteen, solukalvoekspressioon ja kuljetustoimintaan 

vaikuttavat aminohapot sijaitsevat pääosin solukalvoa läpäisevissä osissa (TMD), 

erityisesti TMD:ssa 2, 8, 9, 10 ja 11 (Gui ja Hagenbuch, 2009; Li ym. 2012; Hong 

ym.2015). Suuressa ekstrasellulaarisessa silmukassa 5 (ECL5) sijaitsevien 

konservoituneiden kysteiini-aminohappojen arvellaan osallistuvan substraattien 

tunnistamiseen ja sitoutumiseen OATP2B1-transportteriin (Hagenbuch ja Meier 2003). 

ECL5 on myös tärkeä OATP1B1:n normaalille solukalvoekspressiolle ja toiminnalle (Gui 

ja Hagenbuch 2009).  

Tutkimuksissa on osoitettu, että TMD 8, 9 ja 10 ovat tärkeitä ainakin estroni-3-sulfaatin 

OATP1B1-välitteiselle kuljetukselle (Gui ja Hagenbuch 2009; Miyagawa ym. 2009). 

TMD10:ssa sijaitseva aminohappo L545 osallistuu estroni-3-sulfaatin tunnistamiseen ja 

korkean affiniteetin sitomiskohtaan sitoutumiseen, ja aminohapot F546, L550 ja S554 

ovat tärkeitä proteiinin kolmiulotteisen rakenteen ja toiminnan kannalta (Gui ja 

Hagenbuch 2009).  
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Weaver ja Hagenbuch (2010) osoittivat, että OATP1B1:n hydrofiilisessa sitomistaskussa 

sijaitsevat positiivisesti varautuneet konservoituneet aminohapot arginiini R57, lysiini 

K361 ja arginiini R580 ovat tärkeitä tiettyjen substraattien (mm. estradioli-17β-

glukuronidin, estroni-3-sulfaatin ja BSP:n) sitoutumiselle ja kuljettamiselle. Näiden 

aminohappojen muutosten vaikutukset OATP1B1-transportterin toimintaan ovat 

substraattispesifisiä. Positiivisesti varautuneen arginiinin 57 korvaaminen poolittomalla 

alaniinilla (R57A) vähensi merkittävästi estradioli-17β-glukuronidin ja BSP:n 

affiniteettia ja soluunottoa, kun taas arginiinin vaihtaminen postitiivisesti varautuneella 

lysiinillä (R57K) paransi huomattavasti näiden substraattien affiniteettia ja kuljetusta. 

Nämä tulokset viittaavat siihen, että sijalla 57 aminohapon positiivisella varauksella on 

tärkeä merkitys OATP1B1:n ekspressiolle ja joidenkin substraattien, erityisesti estradioli-

17β-glukuronidin ja BSP:n, tunnistamiselle, sitoutumiselle ja kuljetukselle. Positiivisesti 

varautuneen lysiinin K361 korvaaminen alaniinilla (K361A) laski estradioli-17β-

glukuronidin ja BSP:n, mutta ei estrone-3-sulfaatin affiniteettia ja soluunottoa. K361A 

myös vähensi estroni-3-sulfaatin soluunottoa laskemalla kolminkertaisesti estroni-3-

sulfaatin maksimaalista kuljetusnopeutta (Vmax). Lysiinin 361 korvaaminen positiivisesti 

varautuneella arginiinilla (K361R) nosti vain vähän kaikkien kolmen substraatin Km-

arvoa, eli positiivinen varaus ei merkittävästi parantanut substraattien affiniteettia ja 

soluunottoa verrattuna R57K-mutaatioon. Weaverin ja Hagenbuchin (2010) 

tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sijalla 361 kaikilla OATP-

transporttereilla esiintyvä konservoitunut lysiini on tärkeä OATP1B1:n 

kuljetustoiminnalle. TMD:ssa 11 sijaitsevan arginiini R580:n korvaaminen alaniinilla 

(R580A) vähensi merkittävästi OATP1B1:n solukalvoekspressiota ja substraattien 

soluunottoa.  

OATP1B1-transportterin TMD2 arvellaan olevan osa sitomistaskua, ja TMD2:n 

ekstrasellulaari- puolella sijaitsevat varautuneet aminohapot D70, E74, G76 ja F73 

näyttävät olevan tärkeitä OATP1B1:n toiminnalle (Li ym. 2012). Esimerkiksi 

negatiivisesti varautuneet asparagiinihappo D70 ja glutamiinihappo E74 ovat tärkeitä 

estroni-3-sulfaatin kuljettamiselle. Asparagiinihappo D70 osallistuu estroni-3-sulfaatin 

sitoutumiseen sekä korkean että matalan affiniteetin sitomiskohtaan, kun taas 

glutamiinihappo E74 stabiloi transportterin rakennetta muodostamalla sidoksia 

transportterin C-terminaalihännän positiivisesti varautuneiden aminohappojen kanssa. 
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Glysiini G76 stabiloi estroni-3-sulfaatin sitomiskohdan rakennetta ja osallistuu yhdessä 

fenyylialaniinin F73 kanssa estroni-3-sulfaatin sitoutumiseen matalan affiniteetin 

sitomiskohtaan.  

 

Myös TMD11:n arvioidaan olevan osa OATP1B1:n sitomistaskua ja täten vaikuttavan 

merkittävästi OATP1B1:n toimintaan (Hong ym. 2015). Hong (2015) kumppaneineen 

löysi seitsemän aminohappoa (R580, G584, P588, F591, G592, I595 ja D596), joilla on 

tärkeä rooli estroni-3-sulfaatin OATP1B1-välitteisessä soluunotossa ja proteiinin 

solukalvoekspressiossa. Hong ym. (2015) mukaan aminohapot R580, G584 ja F591 ovat 

tärkeitä myös taurokolaatin sitoutumiselle ja kuljetukselle.  

 

3.3 Substraatit  

  

OATP-kuljetinproteiinien rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi niillä on laaja ja 

päällekkäinen substraattispesifisyys (Hagenbuch ja Meier 2004). Se tarkoittaa, että 

monet substraatit pystyvät kulkeutumaan soluihin useiden eri transporttereiden 

välityksellä. Yksittäisen transportterin toiminnan heikkeneminen tai estyminen 

esimerkiksi toisen lääkeaineen vaikutuksesta tai transportterin geneettisen polymorfian 

vuoksi ei välttämättä muuta substraattilääkkeen soluunottoa ja farmakokinetiikkaa, jos 

lääkeaine pystyy kulkeutumaan soluun toisen transportterin välityksellä. Jos kaikkien 

lääkeainetta soluun sisään kuljettavien transporttereiden toiminta inhiboituu 

samanaikaisesti, lääkeaineen farmakokinetiikkaa muuttuu ja haittavaikutusten riski 

kasvaa. Lisäksi OATP1B1- ja OATP1B3-transporttereiden samanaikainen toiminnan 

lakkaaminen voi johtaa Rotorin oireyhtymään, jonka merkkejä on konjugoituneen 

bilirubiinin liian korkea pitoisuus veressä (van de Steeg ym. 2012). 

OATP-substraattien yhteisiä rakenteellisia ominaisuuksia ei ole toistaiseksi tutkittu, mutta 

yleisesti käsityksen mukaan substraattien arvellaan olevan melko suuria (>450 Da), 

amfipaattisia anioneja, jotka ovat fysiologisissa olosuhteissa pääosin sitoutuneina 

albumiiniin (Hagenbuch ja Meier 2004). OATP- substraateista 3D-QSAR-mallinnuksella 

rakennetun farmakoforin perusteella OATP1B1:n tyypillinen substraatti sisältää kaksi 

vetysidoksen vastaanottajaa, yhden vetysidoksen luovuttajan ja keskellä kaksi 
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hydrofobista aluetta (Hagenbuch ja Meier 2004; Chang ym. 2005).  

OATP1B1:n kuljetusaktiivisuuden in vitro- tutkimusten tulokset saattavat vaihdella eri 

laboratorioissa riippuen käytettävästä protokollasta ja solumallista. In vitro- tutkimukseen 

valittu solumalli vaikuttaa substraattien affiniteettiin (Km-arvoon) transportteriin ja 

substraattien soluunottoon. Esimerkiksi BSP on OATP1B1:n vahva substraatti, jonka 

affiniteetti (Km ~ 0,3 µM) Xenopus laevis- oosyyteissä on suurempi kuin HEK293-

soluissa (Km ~ 0,46 µM) (Kullak-Ublick ym. 2001; Weaver ja Hagenbuch 2010). Jos 

kyseessä on heikompi substraatti, jonka OATP1B1-välitteinen soluunotto on vähäistä 

kaikissa soluissa, solumallin valinta voi vaikuttaa ko. aineen substraattiluonteeseen. 

Esimerkiksi dosetakseli kulkeutuu OATP1B1-välitteisesti HEK293-soluissa ja CHO- 

soluissa (Km ~ 7,6 µM), mutta ei Xenopus laevis- oosyyteissä (de Graan ym. 2012).  

OATP1B1:n on todettu kuljettavan in vitro monia tärkeitä endogeenisia aineita, kuten 

esimerkiksi konjugoitunutta ja ei-konjugoitunutta bilirubiinia, useita sappihappoja, kuten 

koolihappoa, glykokoolihappoa ja taurokoolihappoa, kilpirauhashormoneja tyroksiinia ja 

trijodityroniinia sekä eikosanoideihin kuuluvia leukotrieeneja C4, E4 ja prostaglandiinia 

E2 (Abe ym. 1999; Hsiang ym. 1999; Cui ym. 2001; Kullak-Ublick ym. 2001). OATP1B1 

kuljettaa in vitro myös eri terapia-alueilta monia tärkeitä lääkeaineita, kuten kaikkia 

kliinisessä käytössä olevia statiineja, ACE-estäjiä enalapriilia, antibiootteja rifampiinia 

sekä syöpälääkkeitä gimatekaania ja irinotekaanin aktiivista metaboliittia SN-38 

(Taulukko 1). OATP1B1 kuljettaa myös steroidihormoneja estroni-3-sulfaattia ja 17β-

estradioliglukuronidia, joita usein käytetään OATP1B1-transportterin mallisubstraatteina 

transportterin kuljetusaktivisuutta tutkivissa in vitro- tutkimuksissa (Abe ym. 1999; 

Niemi ym. 2011). Muita OATP1B1:n substraatteja ovat mm. inhibitiotutkimuksissa 

käytettävät fluoresoivat substraatit kuten 8-Fluorescein Camp ja DCF (Bednarczyk 2010; 

Xiang ym. 2020).  
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Taulukko 1. OATP1B1-transportterin in vitro- tutkittuja lääkeainesubstraatteja. 

Taulukko muokattu Niemi ym. (2011) artikkelista.  

Substraatti Km (µM) Solumalli Viite 

Statiinit    

atorvastatiini 10,6 HEK293 Lau ym. 2007 

fluvastatiini 31 XO Deng ym. 2008 

lovastatiini  HEK293 Kunze ym. 2014 

pitavastatiini 6,7 XO Deng ym. 2008 

pravastatiini 57 XO Deng ym. 2008 

rosuvastatiini 4 humaani 

hepatosyytit 

Ho ym. 2006 

serivastatiini  MDCKII Shitara ym. 2003 

simvastatiini  HEK293 Kunze ym. 2014 

Antibiootit    

bentsyylipenisilliini  HEK293 Tamai ym. 2000 

rifampisiini 13 XO Vavricka ym. 2002 

Syöpälääkkeet    

SN-38  XO Nozawa ym. 2005 

Verenpainelääkkeet    

enalapriili 262 HEK293 Liu ym. 2006 

valsartaani 1,39 HEK293 Yamashiro ym. 2006 

HIV-proteaasin inhibiittorit    

sakinaviiri  XO Hartkoorn ym. 2010 

loninaviiri  XO Hartkoorn ym. 2010 

Muut lääkkeet    

metotreksaatti  XO Abe ym. 2001 

feksofenadiini  MDCKII Matsushima ym. 2008 

CHO = Chinese hamster ovary 

HEK293 = Human embryonic kidney 293 cells 

MDCKII = Madin-Darby canine kidney cells 

XO = Xenopus laevis oocyte 
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OATP-transporttereiden rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi OATP1B1:lla on 

monia yhteisiä substraatteja OATP1B3- ja OATP2B1-transporttereiden kanssa, ja 

esimerkiksi fluvastatiini ja rosuvastatiini kulkevat kaikkien kolmen transportterin 

välityksellä (Ho ym. 2006; Deng ym. 2008; Kinzi ym. 2021). Valsartaani ja rifampisiini 

ovat sekä OATP1B1:n että OATP1B3:n substraatteja, kun taas betsyylipenisilliini 

kulkeutuu maksasoluihin OATP1B1- ja OATP2B1-välitteisesti (Tamai ym. 2000; 

Vavricka ym. 2002; Yamashiro ym. 2006). OATP-transporttereiden laajasta 

päällekkäisestä substraattispesifisyydestä huolimatta OATP1B1- ja OATP1B3-

transporttereilla on myös spesifisiä substraatteja. Esimerkiksi OATP1B1:n spesifi 

substraatti on prostaglandiini E2, kun taas OATP1B3 kuljettaa spesifisesti CCK-8:a, 

syöpälääkkeitä dosetakseelia ja paklitakseelia sekä sydänglykosidi digoksiinia ja 

oubaiinia (Kullak- Ublick ym. 2001; Gui ja Hagenbuch 2009; Kalliokoski ja Niemi 2009). 

 

  

4 OATP1B1-TRANSPORTTERIN EKSPRESSION JA TOIMINNAN 

SÄÄTELY 

  

OATP1B1-transportterin toiminta voi muuttua OATP1B1-välitteisten lääke-

lääkeinteraktioiden seurauksena tai OATP1B1-transportteria koodaavan SLCO1B1-

geenin polymorfioiden vuoksi (Alam ym. 2018). Lisäksi OATP1B1:n toimintaan voi 

vaikuttaa OATP1B1:n ekspressiotason muuttuminen, jossa tärkeä rooli on transportterin 

transkription säätelyllä ja post-translaationaalisella muokkauksella.  

 

4.1 Transkription säätely ja post-translationaalinen muokkaus 

  

OATP1B1-transportterin ekspressiota voidaan säädellä transkriptionaalisella ja post-

translaationaalisella tasolla (Alam ym. 2018). SLCO1B1-geenin transkriptiota voidaan 

edistää aktivoimalla geenin promoottoria maksan transkriptiotekijöillä HNF1α ja HNF4α 

(hepatic nuclear factor (HNF) 1α/4α), maksan nukleaarisella reseptorilla Xα (liver X 

receptor α, LXRα) ja farneosidi X-reseptorilla (farneosid X receptor, FXR). Näiden 

transkriptiotekijöiden aktivoiminen edistää OATP1B1:n solukalvoekspressiota in vitro ja 
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in vivo (Meyer zu Schwabedissen ym. 2010). Transkriptiotekijät HNF1α ja HNF4α 

vastaavat OATP1B1:n maksaspesifisestä solukalvoekspressiosta, kun taas LXRα- ja 

FXR-reseptoreiden aktivaatio vaihtelee eri yksilöillä ja muuttuu esimerkiksi erilaisissa 

sairauksissa, mikä voi aiheuttaa OATP1B1:n solukalvoekspression yksilöiden välisen 

vaihtelun. Esimerkiksi tietyissä tulehdusperäisissä ja kroonisissa kolestaattiisissa 

maksasairauksissa plasman sappihappopitoisuudet nousevat ja inaktivoivat LXRα ja 

FXR-nukleaarisia repseptoreita, jolloin SLCO1B1:n transkriptio ja OATP1B1:n 

solukalvoekspressio vähenevät. Tällä mekanismilla elimistö suojaa maksasoluja 

sappihappojen maksatoksisilta vaikutuksilta. Liian suuret sappihappopitoisuudet 

aktivoivat myös G-proteiinikytkentäisen TGR5-sappihapporeseptorin, joka c AMP:n 

aktivaation kautta hillitsee maksan transkriptiotekijää HNF4α, joka puolestaan vähentää 

OATP1B1:n ja NTCP:n (natriumista riippuvaisen sappihappotransportterin) ekspressiota. 

SLCO1B1-geenin transkriptiota ja OATP1B1:n ekspressiota pystytään vähentämään mm. 

aktivoimalla retinoiinireseptoreita ja aryylihiilivetyreseptoreita (AhR) (Murray ja Zhou 

2017).  

OATP1B1-transportterin maksaspesifinen ekspressio muuttuu tietyissä syöpätyypeissä, 

mm. munasarjasyövässä ja paksusuolisyövässä, joissa OATP1B1-transportterin voimakas 

ekspressio voi toimia näiden syöpätyyppien biomarkkerina syövän diagnostiikassa 

(Buxhover-Ausch ym. 2013; Patik ym. 2015). Syöpäkasvaimissa ilmentyviä OATP1B1-

transporttereita voidaan mahdollisesti myös käyttää sytostaattien kuljettimina syövän 

kohdennetussa lääkehoidossa, mikä voisi parantaa lääkehoidon tehoa ja vähentää 

haittavaikutuksia. Toisaalta esimerkiksi maksasyövässä OATP1B1:n määrä solukalvossa 

on terveeseen maksaan verrattuna matalampi (Buxhover-Ausch ym. 2013). OATP1B1:n 

ekspressio maksasyövässä laskee sitä mukaa kuin maksasyöpä etenee, ja myöhäisessä 

vaiheessa mm. bilirubiinin ja sappihappojen metabolia voi häiriintyä. OATP1B1-

transportterin ilmentyminen syöpäkudoksissa voi muodostaa haasteen hormoniherkän 

syövän lääkehoidolle, koska OATP1B1-välitteinen steroidihormonien (mm. estroni-3-

sulfaatin) soluunotto edistää syöpäkudoksen kasvua (Buxhover-Ausch ym. 2013). 

OATP1B1- ja OATP1B3-transporttereiden inhibointi voisi mahdollisesti hidastaa 

hormoniherkän syöpäkudoksen kasvua, mutta toisaalta se saattaisi vähentää OATP1B1-

ja OATP1B3-välitteisesti kulkeutuvien syöpälääkkeiden pääsyä syöpäsoluihin ja 

huonontaa mm. sappihappojen ja bilirubiinin soluunottoa ja metaboliaa maksassa.  
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N-glykosylaatio on solukalvoproteiinien toiminnan kannalta tärkein post-

translaationaalinen muokkaustapa, jota tarvitaan mm. proteiinien oikeanlaisen 

kolmiulotteisen rakenteen (laskostumisen) muodostumiseen ja solukalvon oikeaan 

paikkaan asettumiseen, jotka ovat transportterin normaalin toiminnan edellytyksiä (Lee 

ym. 2020). Mitkä tahansa häiriöt transporttereiden N-glykosylaatioprosessissa voivat 

johtaa transporttereiden solukalvoekspression ja kuljetusaktivisuuden laskuun, mikä voi 

mahdollisesti vähentää substraattilääkkeiden soluunottoa ja maksapuhdistumaa ja siten 

lisätä plasmapitoisuuksia ja haittavaikutusriskiä (Claire ym. 2017). OATP1B1-

transportterista on löydetty viisi N-glykosylaatiokohtaa, jotka sijaitsevat ECL2:ssa, 

ECL5:ssa ja ECL6:ssa (Yao ym. 2012). Yao kumppaneineen (2012) tutki näiden viiden 

N-glykosylaatiokohtien merkitystä OATP1B1:n toiminnalle ja ekspressiolle inhiboimalla 

HEK293-soluissa ilmentyvien OATP1B1-proteiinien glykosylaatiota käsittelemällä 

soluja tunikamysiinillä ja N-glykosidaasi F-entsyymillä, joka irrottaa N-

glykosidisidoksilla sitoutuneita hiilihydraattiryhmiä proteiinien 

asparagiiniaminohapoista. OATP1B1:n deglykosylaatio vähensi proteiinin 

molekyylipainoa 95kDa:sta 72kDa:iin. Tulokset osoittivat, että ECL2:ssa ja ECL5:ssa 

sijaitsevat kolme N-glykosylaatiokohtaa Asn134, Asn503 ja Asn516 ovat tärkeitä 

transportterin toiminnan kannalta. Kaikkien kolmen asparagiiniaminohapon 

samanaikainen korvaaminen glutamiinilla vähensi merkittävästi OATP1B1:n stabiiliutta, 

kulkeutumista solukalvolle ja kuljetusaktiivisuutta. Yksittäisten N-glykosylaatiokohtien 

mutatoiminen ei kuitenkaan vaikuttanut OATP1B1-transportterin toimintaan eikä 

ekspressiotasoon. Muutokset OATP-transporttereiden N-glykosylaatiossa voivat toimia 

joidenkin maksasairauksien biomarkkerina (Claire ym. 2017). Esimerkiksi OATP1B1-, 

1B3- ja 2B1-transporttereiden N-glykosylaation ja OATP1B1:n solukalvoekspression on 

todettu vähenevän ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa (non-alcoholic fatty liver 

disease, NAFLD). Häiriöt N-glykosylaatiossa voivat vähentää lääkeaineiden 

kulkeutumista maksasoluihin ja lisätä haittavaikutusriskiä.  

Fosforylaatio on toinen monille solukalvoproteiineille mm. OATP2B1, OATP1A2 ja 

OATP1B1 tärkeä post-translaationaalinen modifikaatiotapa, joka säätelee proteiinien 

kulkeutumista solukalvolle ja sitä kautta proteiinin solukalvoekspressiota ja 

kuljetusaktiivisuutta (Lee ym. 2020). Fosforylaatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa 

fosforyyliryhmä liitetään aminohappoon, tyypillisesti seriiniin, treoniiniin tai tyrosiiniin. 
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Fosforylaatio johtaa erilaisten kinaasien, kuten proteiinikinaasi C:n (PKC), ja fosfataasien 

aktivaation avulla mm. ubikitinaatioon, joka edistää proteiinin hajoamista. OATP-

proteiineilla on fosforylaatiokohtia N- ja C-terminaalisissa hännissä sekä kolmannessa 

intrasellulaarisessa lenkissä (ICL3:ssa) (Hong ym. 2015b). PKC:n aktivaatio forboli-12-

myristaatti-13-asetaatilla (PMA) laski estroni-3-sulfaatin OATP1B1-välitteistä 

maksimaalista kuljetusnopeutta (Vmax) HEK293-soluissa vähentämällä OATP1B1-

transportterin määrää solukalvossa. OATP1B1:n solukalvoekspression lasku ei johtunut 

lisääntyneestä proteiinin hajoamisesta vaan kuljetinproteiinin kertymisestä solun sisään, 

koska OATP1B1:n kokonaismäärä solussa pysyi muuttumattomana PMA-käsittelyn 

jälkeen.  

Ubikitiini- proteasomi järjestelmä ja hajoaminen lysosomeissa ovat proteiinien 

tärkeimmät hajoamismekanismit (Alam ym. 2017). Ubikitinaatio on tärkeä post-

translaationaalinen modifikaatiokeino, jossa ubikitiini liitetään isopeptidisidoksella 

kohdeproteiinin lysiini-aminohappoon, minkä jälkeen kohdeproteiini ohjautuu 

proteosomiin hajotettavaksi (Alam ym. 2018; Lee ym. 2020). Ubikitinaatio säätelee 

erilaisia solunsisäisiä prosesseja kuten signaalitransduktiota, solusyklin kontrollia ja 

proteiinien hajoamista (Alam ym. 2018). Jotta voitaisiin tutkia proteosomien merkitystä 

OATP1B1:n hajoamisessa, OATP1B1-HEK293-soluja käsiteltiin bortetsomibi-

proteosomin inhibiittorilla ja havaittiin, ettei OATP1B1:n kokonaismäärä soluissa 

vähentynyt eikä myöskään pitavastatiinin, estroni-3-sulfaatin ja 17β-D-glukuronidin 

soluunotto muuttunut. OATP1B1-transportterin hajoamisessa ubikitiini- proteosomi 

järjestelmällä on siten todettu olevan vähäinen rooli. OATP1B1:n hajoamisen arvioidaan 

tapahtuvan pääosin lysosomeissa (Alam ym. 2018). OATP1B1-ekspressoivia HEK293- 

ja humaani SCH (sandwich-cultured hepatocytes) -soluja inkuboitiin lysosomeja 

inhiboivan klorokiini-malarialääkkeen kanssa ja todettiin, että lysosomien inhibitio lisäsi 

merkittävästi OATP1B1:n kokonaismäärää, mikä johtui OATP1B1:n hajoamisen 

vähenemisestä ja proteiinien kertymisestä solun sisään (Alam ym. 2016).  
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4.2  OATP1B1:n rooli lääke-lääkeinteraktioissa 

  

Viimeaikaisissa tutkimuksissa OATP1B1- ja OATP1B3- transportterit ovat nousseet 

keskeiseen rooliin kliinisesti tärkeiden lääke-lääkeinteraktioiden (DDI) muodostumisessa 

(McFeely ym. 2019). EMA:n (2012) mukaan lääkeaineiden eliminaatioon vaikuttavien 

transporttereiden tunnistaminen lääketutkimuksen mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa on tärkeää, koska niihin transporttereihin liittyvät lääke-lääkeinteraktiot sekä 

geneettiset polymorfiat voivat muuttaa substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaa (El-

Kattan ja Varma 2018). Euroopan lääkevirasto EMA (2012) ja Yhdysvaltain elintarvike- 

ja lääkevirasto FDA (2017) ohjeistavat tutkimaan in vitro kulkeutuvatko lääkeaineet, 

joiden maksametabolian ja sappeen erittymisen osuus kokonaiseliminaatiosta on ≥25 %, 

OATP1B1- tai OATP1B3-transporttereiden välityksellä. Lisäksi in vitro pitäisi myös 

tutkia, inhiboiko uusi lääkeaine mallisubstraatin OATP1B1/OATP1B3-välitteistä 

soluunottoa. Jos lääkeaine osoittautuu in vitro OATP1B1:n ja/tai OATP1B3:n 

substraatiksi tai inhibiittoriksi, sen farmakokinetiikkaa pitää edelleen tutkia kliinisissä 

lääke-lääkeinteraktiotutkimuksissa (DDI)-tutkimuksissa. Koska OATP1B1- ja 

OATP1B3-transporttereiden substraatit voivat olla epäspesifisiä ja sitoutua in vivo myös 

muihin transporttereihin sekä metaboliaentsyymeihin, niiden substraattien herkkyys 

OATP1B1/OATP1B3-transporttereiden inhibitioon in vivo voi vaihdella (McFeely ym. 

2019). Mitä selektiivisempi substraatti on OATP1B1/OATP1B3-transporttereiden 

suhteen, sitä monikertaisempi on substraatin AUC:n nousu OATP1B1/OATP1B3- 

transportterin selektiivisen koeinhibittorin (yleensä kerta-annoksena annetun 

rifampisiinin) vaikutuksesta ja sitä suurempi on OATP1B1/OATP1B3-transportterin rooli 

tutkittavan substraatin ja OATP1B1/OATP1B3:n inhibiittorin välisissä lääke-

lääkeinteraktioissa. 

ECCS (extended clearance classification system) on työkalu, jota voidaan hyödyntää 

lääketutkimuksessa uusien lääkeainemolekyylien tärkeimpien eliminaatioreittien ja 

niihin osallistuvien transporttereiden määrittämisessä sekä kliinisesti tärkeiden 

farmakokineettisten lääke-lääkeinteraktioiden ennustamisessa (El-Kattan ja Varma 

2018). ECCS:ä voidaan käyttää myös OATP1B1- ja OATP1B3-transporttereiden uusien 

selektiivisten substraattien löytämisessä, joita voidaan myös käyttää koesubstraatteina 

mm. in vitro inhibitiotutkimuksissa ja kliinisissä lääke-lääkeinteraktiotutkimuksissa 
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(McFeely ym. 2019). ECCS:n avulla lääkkeiden pääasialliset eliminaatioreitit 

(transporttereiden välitteinen soluunotto, maksametabolia ja munuaiseritys) voidaan 

selvittää luokittelemalla lääkeainemolekyylit kuuteen ryhmään lääkemolekyylien 

fysikokemiallisten ominaisuuksien (permeabiliteetin, molekyylipainon ja 

ionisaatioasteen) perusteella (Taulukko 2). Luokkien 1B, 3A, 3B ja 4 lääkeaineiden 

eliminaatiossa transporttereilla on keskeinen rooli, kun taas luokkien 1A ja 2 

lääkeaineiden eliminaatiosta vastaavat metabolientsyymit. Luokkien 1B ja 3B 

lääkeaineiden OATP1B1/1B3-välitteinen soluunotto maksassa ja/tai munuaiseritys (3B) 

ovat tärkeimmät eliminaatioreitit, jotka rajoittavat kokonaiseliminaationopeutta ja 

määrittävät substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaa in vivo.   

Taulukko 2. ECCS (extended clearance classification system), jonka avulla voidaan 

selvitää lääkeaineiden eliminaatioreitit niiden permeabiliteetin, molekyylipainon ja 

ionisaation perusteella. Taulukko on muokattu El-Kattanin ja Varman (2018) artikkelista.  

Luokka 1 

1A  

MP<400Da 

korkea permeabiliteetti 

 

Maksametabolia (≥70 

% 

kokonaispuhdistumasta) 

1B 

MP≥ 400Da 

korkea permeabiliteetti 

 

Maksametabolia (≥70 

% 

kokonaispuhdistumasta) 

+ OATP1B1/1B3-

välitteinen soluunotto 
 

Luokka 2 

 

 

 

korkea permeabiliteetti 

 

Maksametabolia (≥70 % 

kokonaispuhdistumasta) 

Luokka 3 

3A  

MP<400Da 

matala 

permeabiliteetti 

 

Munuaiseritys 

pääosin OAT1-, 

OAT3-välitteisesti 

3B 

MP ≥400Da 

matala permeabiliteetti 

 

OATP1B1/1B3- 

välitteinen soluunotto ja 

eritys sappeen ja/tai 

virtsaan (OAT1-, OAT3-

välitteisesti)  
 

Luokka 4 

 

matala permeabiliteetti 

Munuaiseritys OAT1-, 

OAT3-, OAT2-, P-gp- ja 

MATE1/2K- välitteisesti 

 

Maksametabolia <30 % 

kokonaispuhdistumasta 

                             Happo/kahtaisioni          Emäs/neutraali 
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4.2.1 OATP1B1-transportterin inhibitioon liittyvät lääke-lääkeinteraktiot 

statiinien kanssa 

  

OATP1B1-välitteiset lääke-lääkeinteraktiot liittyvät pääosin OATP1B1-transportterin 

kilpailevaan inhibitioon (Niemi ym. 2011). OATP1B1:n inhibitio voi vähentää 

OATP1B1:n substraattilääkkeiden soluunottoa ja nostaa niiden plasmapitoisuuksia, mikä 

voi johtaa erityisesti kapean terapeuttisen alueen lääkkeiden haittavaikutuksiin (Hsiang 

ym. 1999). OATP1B1:n inhibiittoreina voivat olla OATP1B1:n substraatit, jotka estävät 

muiden substraattien soluunottoa kilpailemalla samasta sitoutumiskohdasta, tai 

lääkeaineet, jotka eivät ole OATP1B1:n substraatteja (Niemi ym. 2011).  

Vaikka OATP1B1 kuljettaa pääosin polaarisia hydrofiilisiä aineita, myös jotkut 

diffuusiolla solukalvoja läpäisevät lipofiiliset lääkeaineet voivat muodostaa 

vuorovaikutuksia OATP1B1-transportterin kanssa ja estää varsinaisten substraattien 

soluunottoa maksasoluihin (Hsiang ym. 1999). Esimerkiksi Hsiang (1999) 

kumppaneineen selvitti, että lipofiiliset statiinilääkkeet simvastatiini, lovastatiini ja 

atorvastatiini eivät tarvitse kuljetinproteiinia päästäkseen solun sisään, mutta ne pystyvät 

inhiboimaan vesiliukoisen pravastatiinin transportterivälitteistä soluunottoa. Karlgren 

(2012) kumppaneineen vertasi OATP1B1:n inhibiittoreiden ja ei-inhibiittoreiden 

fysikokemiallisia ominaisuuksia ja selvitti, että inhibiittorit ovat yleensä 

rasvaliukoisempia ja molekyylipainoltaan suurempia kuin ei-inhibiittorit. Lisäksi 

inhibiittoreilla on havaittu olevan suurempi poolinen pinta-ala ja negatiivinen varaus. 

Samansuuntaisia tuloksia sai Guin tutkimusryhmä (2009), joka suoritti coMFA 

(Comparative molecular field analysis) -analyysin OATP1B1:n mallisubstraatti 

estradioli-17β-glukuronidille ja 21 inhibiittorille, jotka sitoutuvat samaan kohtaan kuin 

estradioli-17β-glukuronidi. Tutkijat selvittivät, että tyypillinen OATP1B1-transportterin 

inhibiittori sisältää suuren hydrofobisen alueen, jonka toisessa päässä on negatiivisesti 

varautunut ryhmä ja toisessa päässä kolmannessa hiiliatomissa C3 on toinen negatiivisesti 

varautunut ryhmä, joka muodostaa vetysidoksen OATP1B1-proteiinin kanssa ja on 

erittäin tärkeä voimakkaan inhibition aikaansaamiseksi (Gui ym. 2009).  

Useiden kliinisessä käytössä olevien lääkeaineiden on todettu inhiboivan OATP1B1-

transportterin toimintaa muodostaen tärkeitä lääke-lääkeinteraktioita statiinien kanssa 
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(Niemi ym. 2011) (Taulukko 3). In vitro- inhibitiotutkimuksissa inhibiittorin 

voimakkuutta arvioidaan määrittämällä IC50-arvo eli konsentraatio, jota tarvitaan 

inhiboimaan 50 % transportterin toiminnasta. Voimakkaimpien inhibiittoreiden IC50- arvo 

on alle 1µM. Esimerkiksi immunosuppressantti syklosporiini on voimakas OATP1B1:n 

inhibiittori (IC50 0,021–2,2 µM), joka lisää merkittävästi monien statiinien kuten 

rosuvastatiinin ja atorvastatiinin plasmapitoisuuksia ja AUC:ta (Simonson ym. 2004; 

Amundsen ym. 2010) (Taulukko 3). Vaikka syklosporiini inhiboi monien lääkkeiden 

OATP1B1-välitteistä soluunottoa fysiologisissa olosuhteissa, Patik (2015) 

kumppaneineen osoitti, että syklosporiini aktivoi Na-Fluo:n soluunottoa pH:ssa 5,5. 

Tämä voi johtua Na-Fluo:n pH-herkkyydestä ja sen OATP1B1-välitteisen kuljetuksen 

aktivoitumisesta matalan pH:n aikaansaaman protonigradientin vaikutuksesta.  

Jotkin OATP1B1:n inhibiittorit estävät myös joidenkin CYP-metaboliaentsyymien 

toimintaa ja sitä kautta nostavat niiden OATP1B1:n substraattien plasmapitoisuuksia, 

jotka metaboloituvat inhibition kohteena olevien entsyymien toimesta. Esimerkiksi 

syklosporiini inhiboi CYP3A4-entsyymiä ja nostaa CYP3A4:n kautta metaboloituvien 

OATP1B1-välitteisesti kulkeutuvien substraattien kuten simvastatiinin, lovastatiinin ja 

serivastatiinin plasmakonsentraatioita (Neuvonen ym. 2006). Koska OATP1B1-

transportterivälitteinen soluunotto on monien statiinien maksametaboliaa rajoittava 

tekijä, OATP1B1:n inhibitioon liittyvät lääke-lääkeinteraktiot statiinien kanssa ovat jopa 

tärkeämmässä roolissa kuin pelkästään CYP-metaboliaentsyymeihin liittyvät lääke-

lääkeinteraktiot. OATP1B1:n ja metaboliaentsyymien samanaikainen inhibitio lisää 

entisestään lääke-lääkeinteraktioiden vaikutusta statiinien haittavaikutusriskiin.  

Rifampisiini on toinen melko voimakas OATP1B1-transportterin inhibiittori, jonka on 

todettu inhiboivan transportterin toimintaa in vitro ja in vivo sekä lisäävän useiden 

statiinien plasmapitoisuuksia (Lau ym. 2007). Esimerkiksi i.v. kerta-annnos rifampisiinia 

inhiboi OATP1B1-välitteistä atorvastatiinin soluunottoa ja nosti atorvastatiinin AUC:ta 

(pitoisuus-aikakuvaajan alle jäänyttä pinta-alaa) noin 7- kertaisesti verrattuna tilanteeseen 

ilman inhibiittoria (Taulukko 3). Kerta-annos rifampisiinia inhiboi myös mm. CYP3A4- 

ja CYP2C8- metaboliaentsyymejä, vaikka transportterin inhibitio (IC50 3,3 µM) on 

voimakkaampi kuin entsyymien CYP3A4 (IC50 18,5 µM) tai CYP2C8 (IC50 30,2 µM) 

inhibitio (Kajosaari ym. 2005; Lau ym. 2007). Sen sijaan toistuvina annoksina annettuna 
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rifampisiini indusoi voimakkaasti maksametaboliaa ja laskee monien statiinien ja muiden 

substraattien plasmapitoisuuksia (Lau ym. 2007). Rifampisiinia suositellaan 

käytettäväksi OATP1B1:n malli-inhibiittorina in vitro- tutkimuksissa sekä kerta-

annoksena kliinisissä lääke-lääkeinteraktiotutkimuksissa (EMA 2012).  

Joidenkin OATP1B1/OATP1B3-transporttereiden inhibiittoreiden inhiboiva vaikutus 

alkaa vasta pidemmän preinkubaation aikana. Esimerkiksi HEK293- ja humaani SCH-

solujen preinkubaatio klorokiinin kanssa vähensi huomattavasti E217G:n ja 

pitavastatiinin OATP1B1-välitteistä soluunottoa, kun taas ilman preinkubaatiota 

klorokiini ei vaikuttanut substraattien soluunottoon, mikä johtui OATP1B1:n 

kuljetustoimintaan vaikuttavasta klorokiinin ajallisesti riippuvaisesta inhibitiosta (Alam 

ym. 2016). Tämän vuoksi FDA (2017) ohjeistaa sisällyttämään vähintään 30 minuuttia 

kestävän preinkubaation in vitro-inhibiittoritutkimuksiin. Alam (2016) työryhmineen 

suoritti myös farmakoepidemiologisia tutkimuksia, joissa hän tutki in vivo metabolisesti 

stabiilien statiinien (pitavastatiini, rosuvastatiini ja pravastatiini) ja klorokiinin 

yhteiskäytöstä aiheutuvien lihashaittojen riskiä verrattuna statiinien käyttöön yksin. In 

vitro- ja in vivo- tutkimustulosten mukaan klorokiinin ja kaikkien kolmen statiinien 

yhteiskäyttö johti lihashaittojen riskin merkittävään kasvuun verrattuna pelkkien 

statiinien käyttöön. Lisäksi tutkijat selvittivät, että lihashaittojen riski klorokiinin ja 

statiinin yhteiskäytöstä nousi merkittävästi (riskin nousu 9,6 %:sta 21,9 %:in) vain 

naisilla, mutta ei miehillä, minkä voi mahdollisesti selittää sillä, että naisilla on pienempi 

lihasmassan tilavuus ja sen altistus statiiniannokselle on suurempi kuin miehillä. 

Klorokiinin arvioidaan muodostavan statiinien kanssa OATP1B1-väliteinen lääke-

lääkeinteraktio, ja näin ollen klorokiinin ja statiinien samanaikainen käyttö voi kasvattaa 

myopatian riskiä.  

Gemfibrotsiilin ja sen glukuronidikonjugaatti-mataboliitin on myös todettu inhiboivan 

OATP1B1:n toimintaa sekä mm. CYP2C8- entsyymiä ja nostavan merkittävästi mm. 

atorvastatiinin, serivastatiinin, lovastatiinin, pravastatiinin, simvastatiinin ja repaglinidin 

plasmapitoisuuksia (Niemi ym. 2011). Tosin gemfibrotsiilin CY2C8-entsyymin inhibitio 

(IC50 28µM) on voimakkaampi kuin OATP1B1:n inhibitio (IC50 72µM), ja lääke-

lääkeinteraktiot mm. CYP2C8:lla metaboloituvien serivastatiinin ja repaglinidin kanssa 

perustuvat enemmän metaboliaentsyymin kuin OATP1B1:n inhibitioon (Backman ym. 
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2002; Shitara 2011). Tätä väitettä tukevat tutkimukset, joissa havaittiin, että SLCO1B1-

genotyypin aiheuttama transportterin inhibitio ei aiheuttanut merkittävää repaglinidin 

AUC:n muutosta gemfibrotsiilin vaikutuksesta (Niemi ym. 2011). Vastaavasti 

rosuvastatiini ja pravastatiini eivät metaboloidu CYP2C8-entsyymin toimesta, joten 

niiden lääke-lääkeinteraktioiden mekanismi perustuu pelkästään OATP1B1-

transportterin inhibitioon (Shitara 2011).  

Taulukko 3. Kliinisesti tärkeät OATP1B1-transportterin inhibitioon liittyvät lääke-

lääkeinteraktiot statiinien kanssa.  

Inhibiittori IC50 Viite Substraatti AUC:n 

nousu 

X-

kertaa 

Viite 

Atatsanaviiri 1,5 Annaert 

ym. 2010 

Rosuvastatiini 2,1 Busti ym. 2008 

Lopinaviiri 0,5 Annaert 

ym. 2010 

Rosuvastatiini 2,1 Kiser ym. 2008 

Syklosporiini 2,2 Simonson 

ym. 2004 

Rosuvastatiini 7,1 Simonson ym. 2004 

Gemfibrotsiili 4-72 Noé ym. 

2007 

Serivastatiini 5,6 Backman ym. 2002 

Rifampisiini 

(i.v. kerta-

annos) 

3,3 Lau ym. 

2007 

Atorvastatiini 7,3 Lau ym. 2007 

 

  

4.3  Farmakogenetiikka 

  

Farmakogenetiikka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden farmakokinetiikkaan ja 

farmakodynamiikkaan sekä lääkevasteeseen (Maliepaard ym. 2013). Farmakogeneettisen 

tutkimuksen avulla voidaan selvittää mm. yksilöiden genotyypin merkitystä lääkkeiden 

tehossa ja haittavaikutuksissa, transporttereiden geneettisen polymorfian roolia 

yksilöiden välisessä vaihtelussa lääkeaineiden farmakokinetiikassa ja lääkevasteessa sekä 

geenien osuutta kliinisesti tärkeiden lääke-lääkeinteraktioiden muodostumisessa. 

Farmakogeneettisissa tutkimuksissa on selvitetty, että transporttereita koodaavissa 

geeneissä olevat ei-synonyymiset yhden nukleotidin polymorfiat (single nucleotide 

polymorphism/variants, SNPs/SNVs, pistemutaatiot) aiheuttavat transportterin 
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sekvenssissä aminohappomuutoksia, jotka voivat muuttaa transportterin toimintaa ja 

aiheuttaa merkittävää yksilöiden välistä vaihtelua substraattilääkkeiden 

farmakokinetiikassa ja lääkevasteessa (König ym. 2006).  

 

4.3.1  SLCO1B3- ja SLCO2B1-geenin yhden nukleotidin polymorfioita 

 

OATP1B3-transportteria koodaavassa SLCO1B3-geenistä on löydetty kahdeksan ei-

synonyymistä SNP:ta, joiden on in vitro- tutkimuksissa todettu muuttavan transportterin 

ekspressiota ja kuljetusaktiivisuutta substraatti- ja solumallispesifisesti (Schwarz ym. 

2011). Maailmanlaajuisesti yleisimmin esiintyvät pistemutaatiot 334T>G ja 699G>A 

tehostivat OATP1B3-transportterin kuljetusaktiivisuutta ja lisäsivät BSP:n soluunottoa in 

vitro ilman vaikutusta transportterin kokonais- tai solukalvoekspressioon (Letschert ym. 

2004). OATP1B3-kuljetinproteiinin kuljetusaktiivisuutta ja solukalvoekspressiota in vitro 

ovat heikentäneet pistemutaatiot 1559A>C, 1564G>T, 1679T>C ja 1748G>A (Letschert 

ym. 2004; Schwarz ym. 2011). Mutaatiot 439A>G ja 767G>C eivät muuttaneet CCK8:n 

soluunottoa verrattuna villityyppiin, mutta 439A>G lisäsi ja 767G>C vähensi 

OATP1B3:n kokonaisekspressiota (Schwarz ym. 2011). In vivo- tutkimusten mukaan 

334T>G- ja 699G>A- mutaatioiden yhtäaikainen esiintyminen saattaa lisätä mm. 

digoksiinin plasmapitoisuutta yksittäisen annoksen jälkeen, mutta tulosten 

varmistamiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia näiden mutaatioiden vaikutuksesta 

digoksiinin farmakokinetiikkaan.   

OATP2B1-transportteria koodaavan SLCO2B1-geenin polymorfioiden kliinisestä 

merkityksestä substraattilääkkeiden farmakokinetiikassa ei ole vielä riittävästi tietoa 

(Kalliokoski ja Niemi 2009). SLCO2B1- geenistä on löydetty muutama ei-synonyyminen 

pistemutaatio, jolle on tehty in vitro- tutkimuksia ja osalle myös kliinisiä tutkimuksia. 

Kuitenkin näistä tutkimuksista saadut tulokset pistemutaatioiden vaikutuksista 

OATP2B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen ja substraattien farmakokinetiikkaan ovat 

olleet ristiriitaisia (Medwid ym. 2021). Lisäksi mutaatioiden vaikutusten on havaittu 

olevan vaihtelevia riippuen käytettävästä substraatista ja solumallista. OATP2B1-

transportteria ilmentyy suoliston lisäksi myös muissa kudoksissa, kuten maksassa, missä 

se voi osallistua myös lääkeaineiden mm. statiinien soluunottoon ja siten vaikuttaa 
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lääkkeiden plasmapitoisuuksiin ja haittavaikutuksiin. Lisää farmakogeneettistä 

tutkimusta tarvitaan SLCO2B1-geenin polymorfioiden vaikutuksista OATP2B1-

transportterin substraattilääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. 

 

4.3.2 SLCO1B1-geenin yhden nukleotidin polymorfioita 

  

Verrattuna SLCO1B3- ja SLCO2B1- geeneihin SLCO1B1- geenistä on löydetty runsaasti 

luontaisesti esiintyviä ei-synonyymisisiä pistemutaatioita, jotka aiheuttavat transportterin 

amonohapposekvenssissä aminohappomuutoksen ja saattavat muuttaa OATP1B1:n 

kuljetusaktiivisuutta ja ekspressiota (Niemi ym. 2011). Muutokset transportterin 

toiminnassa ja ekspressiossa voivat vaikuttaa substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaan, 

farmakodynamiikkaan ja haittavaikutuksiin. Suurin osa tutkituista ei-synonyymisistä 

SLCO1B1-geenin pistemutaatioista heikentää OATP1B1:n toimintaa ja vähentää monien 

substraattilääkkeiden soluunottoa ja maksapuhdistumaa, mikä johtaa lääkkeiden 

plasmapitoisuuksien nousuun ja haittavaikutusten ilmenemiseen. Esimerkiksi kliinisesti 

tärkeän yleisen (MAF>5 %) geenimutaation 521T>C on todettu laskevan OATP1B1:n 

toimintaa ja sitä kautta nostavan monien statiinien plasmapitoisuuksia ja lisäävän niiden 

myopatiriskiä (Hua ym. 2012; Ramsey ym. 2012). SLCO1B1-geenissä esiintyvien 

kliinisesti tärkeiden pistemutaatioiden vuoksi EMA (2011) ohjeistaa selvittämään 

yksilöiden genotyypin SLCO1B1-geenin suhteen, jos lääkeaine eliminoituu yli 50 %:sti 

in vitro tai yli 25 %:sti in vivo OATP1B1-transportterin välityksellä. Selvittämällä 

yksilöiden genotyyppi voidaan ennustaa pistemutaation vaikutusta OATP1B1-

transportterin substraattilääkkeen farmakokinetiikkaan ja kohdentaa kliinisiä tutkimuksia 

valitun genotyypin yksilöihin.  

Tirona (2001) kumppaneineen suoritti ensimmäisen SLCO1B1-geenin polymorfioiden 

systemaattisen tutkimuksen ja löysi 14 ei-synonyymistä SNP:ta, joista suurin osa heikensi 

OATP1B1-transportterin toimintaa in vitro. Taulukossa 4 on esitetty 21 aikaisemmin 

tutkitun ei-synonyymisen SLCO1B1-geenin SNP:n alleelifrekvenssit (MAF, minor allele 

frequency), aminohappomuutokset ja vaikutukset OATP1B1-transportterin toimintaan in 

vitro ja in vivo. Pistemutaatioiden alleelifrekvenssit vaihtelevat merkittävästi eri etnisten 
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ryhmien välillä (Niemi ym. 2011). Kaksi eniten tutkittua pistemutaatiota ovat 521T>C 

(V174A) ja 388A>G (N130D), jotka ovat kaikissa populaatioissa yleisiä (MAF >5 %) ja 

joiden on todettu muuttavan substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaa in vitro ja in vivo 

(Niemi ym. 2011; Ramsey ym. 2012). 521T>C on yleinen pistemutaatio eurooppalaisilla 

ja aasialaisilla (alleellifrekvenssi 8-20 %), mutta hieman harvinaisempi (alleelifrekvenssi 

1-8 %) afrikkalaisilla, kun taas 388A>G- pistemutaatio on hyvin yleinen kaikissa 

populaatioissa (alleellifrekvenssi afrikkalaisilla ja aasialaisilla noin 80 % ja 

eurooppalaisilla noin 45 %).  

Lukuisissa in vitro tutkimuksissa pistemutaation 521T>C todettiin merkittävästi 

vähentävän OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuutta ja laskevan monien 

substraattilääkkeiden kuten estroni-3-sulfaatin, estradioli-17β-D-glukuronidin, etsetimibi 

glukuronidin, rosuvastatiinin, atorvastatiinin, simvastatiinin, pravastatiinin ja 

irinotekaanin SN-38-metaboliitin OATP1B1-väliteistä soluunottoa (Tirona ym. 2001; 

Kameyama ym. 2005; Nozawa ym. 2005; Oswald ym. 2008). Tirona (2001) 

työryhmineen totesi, että pistemutaation 521T>C aiheuttama OATP1B1-transportterin 

kuljetusaktiivisuuden lasku johtui enemmän solukalvoekspressiotason vähenemisestä ja 

siitä aiheutuvasta OATP1B1-transportterin maksimaalisen kuljetusnopeuden (Vmax) 

laskusta kuin substraatin affiniteetin (Km) heikkenemisestä. Myös monissa kliinisissä in 

vivo- tutkimuksissa 521T>C laski merkittävästi monien statiinien, mm. pravastatiinin, 

rosuvastatiinin, atorvastatiinin, simvastatiinin sekä feksofenadiinin ja repaglinidin 

OATP1B1-välitteistä soluunottoa ja lisäsi niiden plasmapitoisuuksia ja AUC:ta 

(Nishizato ym. 2003; Niemi ym. 2005a; Niemi ym. 2005b; Pasanen ym. 2006; Pasanen 

ym. 2007). EMA:n (2015) mukaan 521T>C on tärkein yksittäinen syy statiinien, 

erityisesti simvastatiinin, mutta myös atorvastatiinin, pravastatiinin ja rosuvastatiinin 

käyttöön liittyvän myopatian kehittymiseen, joka yli 60 % tapauksista liittyy 521T>C:n 

C-alleeliin. Myopatian kehitysmekanismia ei täysin tunneta, mutta sen arvellaan liittyvän 

521T>C- pistemutaation aiheuttamaan statiinin altistuksen suurenemiseen ja statiinin 

lisääntyneeseen jakautumiseen lihaskudoksiin (Ho ym. 2006). In vitro- ja kliinisten in 

vivo- tutkimustulosten yhdenmukaisuuden perusteella 521T>C- pistemutaation voidaan 

todeta olevan kliinisesti tärkeä geenimutaatio, joka heikentää OATP1B1-transportterin 

kuljetusaktiivisuutta, vähentää substraattien soluunottoa ja maksapuhdistumaa ja sitä 

kautta lisää niiden plasmapitoisuuksia ja altistuksia elimistössä. 521T>C- pistemutaatio 
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voi myös toimia merkittävänä farmakogeneettisenä biomarkkerina, jota voidaan käyttää 

OATP1B1-substraattilääkkeiden farmakokinetiikan ennustamisessa 521CC-genotyypin 

yksilöissä. Geenitestaus olisi siksi tärkeä suorittaa ennen OATP1B1- 

substraattilääkkeiden määräämistä, koska 521T>C-pistemutaatio saattaa altistaa 521CC- 

genotyypin potilaita vakaville haittavaikutuksille, varsinkin kun kyseessä on kapean 

terapeuttisen indeksin lääke. Geenitestauksen avulla pystytään tunnistamaan 521CC-

genotyypin potilaita ja suunnittelemaan heille yksilökohtaiset OATP1B1-

substraattilääkkeiden annostukset, jotta näiden lääkkeiden plasmapitoisuudet pysyisivät 

terapeuttisella alueella ja voitaisiin välttyä 521T>C-pistemutaation altistavilta 

haittavaikutuksilta.  

In vitro- tutkimustulokset 388A>G-mutaation vaikutuksista OATP1B1-transportterin 

toimintaan ovat olleet ristiriitaisia. Esimerkiksi 388A>G-pistemutaation vaikutuksesta 

OATP1B1-välitteinen bromosulfoftoleiinin (BSP) soluunotto lisääntyi merkittävästi, kun 

taas taurokoolihapon soluunotto väheni ja E217βG:n soluunotto ei merkittävästi 

muuttunut verrattuna villityyppiin (Michalski ym. 2002). Tulosten eroavaisuudet voivat 

johtua mm. eri koeolosuhteista ja eri solumallien käytöstä tai pistemutaation 

substraattispesifisestä vaikutuksesta transportterin toimintaan (Niemi ym. 2011). 

Kliinisissä tutkimuksissa 388A>G-pistemutaatio useimmiten lisäsi OATP1B1-

transportterin kuljetusaktiivisuutta ja tehosti merkittävästi useiden substraattien 

soluunottoa. Esimerkiksi 388A>G lisäsi mm. pravastatiinin, etsetimibin ja repaglinidin 

OATP1B1-välitteistä soluunottoa ja laski näiden lääkkeiden AUC:ta 35 %, 51 % ja 32 % 

verrattuna villityyppiin (Mwinyi ym. 2004; Oswald ym. 2008; Kalliokoski ym. 2008). 

Toisaalta 388A>G-mutaation ei havaittu aiheuttavan muutoksia OATP1B1-välitteisen 

rosuvastatiinin soluunotossa, mikä voi viitata 388A>G-mutaation substraattispesifiseen 

vaikutukseen OATP1B1:n toimintaan (Lee ym. 2005). 388A>G-geenimutaatiota voidaan 

yleisesti pitää OATP1B1-tranportterin toimintaa stimuloivana pistemutaationa, vaikka 

lisää tutkimuksia sen vaikutuksista lääkeaineiden farmakokinetiikkaan in vivo tarvitaan.  

521T>C ja 388A>G voivat esiintyä kytkentäisessä epätasapainossa ja muodostaa neljä 

SLCO1B1-haplotyyppiä: *1A (388A/521T), *1B (388G/521T), *5 (388A/521C) ja *15 

(388G/521C), joista viimeisimmällä on voimakkain vaikutus OATP1B1-transportterin 

toimintaan (Pasanen 2008). Esimerkiksi in vitro SLCO1B1*15-haplotyyppi vähensi 
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merkittävästi useiden substraattien, mm. SN-38, pravastatiinin, estroni-3-sulfaatin ja 

estradioli-17β-D-glukuronidin OATP1B1-välitteistä soluunottoa verrattuna villityyppiin 

(Tirona ym. 2001; Nishizato ym. 2003; Nozawa ym. 2005). Lisäksi SLCO1B1-geenin 

promoottorista on löydetty muutama SNP, mm. g.-11187G>A, g.-10499A>C, g.-

11110T>G ja g.-314T>C, joista kaksi ensimmäistä, g.-11187G>A, g.-10499A>C, 

muodostavat kaksi potentiaalisesti tärkeää haplotyyppiä 388G/521C -mutaation kanssa, 

*16 (g.-11187G/ g.-10499C/ 388G/521C) ja *17 (g.-11187A/g.-10499A/ 388G/521C) 

(Pasanen 2008; Niemi ym. 2011). Haplotyypissä *17 (g.-11187A/g.-10499A/ 

388G/521C) oleva mutaatio g.-11187A>G yhdistetään heikentyneeseen OATP1B1:n 

toimintaan in vivo ja sen on havaittu nostavan kaukasilaisilla koehenkilöillä pravastatiinin 

AUC:ta, mutta toisaalta vaikutus voi johtua haplotyypissä *17 olevasta 521T>C- 

pistemutaatiosta, johon g.-11187A>G on kytkeytynyt (Niemi ym. 2004). Haplotyyppien 

SCLO1B1*16 ja *17 vaikutuksista OATP1B1-välitteisesti kulkeutuvien lääkkeiden 

farmakokinetiikkaan ja -dynamiikkaan tarvitaan lisää tutkimusta (Pasanen 2008; Niemi 

ym. 2011). 

Muut in vitro tutkitut pistemutaatiot, lukuun ottamatta mutaatioita 463C>A, 1463G>C, 

1929A>C ja 2000A>G, ovat harvinaisia (MAF <1 %) kaikissa etnisisissä ryhmissä 

(Ramsey ym. 2012). OATP1B1:n toimintaa heikensivät variantit 217T>C, 227G>A, 

245T>C, 467A>G, 541C>T, 578T>G, 1058T>C, 1463G>C, 1724A>T, 1739G>A ja 

1964A>G. Variantit 463C>A, 1034C>T, 1385A>G, 1628T>G, 1929A>C ja 2000A>G 

eivät vaikuttaneet OATP1B1:n toimintaan in vitro. Kliinisissä tutkimuksissa kuitenkin 

todettiin, että esiintyessään haplotyypissä SLCO1B1*14 variantti 463C>A oli 

assosioitunut transportterin tehostuneeseen toimintaan A-alleelin homotsygooteilla eli 

463AA-genotyypin potilailla (Cooper-DeHoff ym. 2022). Myös haplotyypissä 

SLCO1B1*20 esiintyvän variantin 1929A>C osoitettiin lisäävän transportterin toimintaa 

ja merkittävästi laskevan rosuvastatiinin maksimaalista plasmapitoisuutta eli (Cmax)- 

arvoa 1929AC-genotyypin potilailla (Soko ym. 2018). Ainoastaan variantti 1007C>G 

yhdessä tutkimuksessa lisäsi merkittävästi DCF:n ja rosuvastatiinin OATP1B1-välitteistä 

soluunottoa HEK293-soluissa in vitro, vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa 1007C>G ei 

merkittävästi muuttanut mm. E3S:n, pravastatiinin, atorvastatiinin, serivastatiinin ja 

simvastatiinin soluunottoa HEK293- ja HeLa-soluissa (Kameyama ym. 2005; Kiander 

ym. 2021).  
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Taulukko 4. Ei-synonyymisten SLCO1B1-geenin SNP:n alleelifrekvenssit (MAF %), 

aminohappomuutokset ja vaikutukset OATP1B1-transportterin toimintaan in vitro ja in 

vivo. Taulukko on muokattu Niemi ym. 2011 artikkelistä.  

 

SNP 

 am
in

o
h
ap

p
o
m

u
u
to

s 

Alleelifrekvenssi (MAF) %  

in 

vitro 

 

in 

vivo 

 

Viite eu
ro

o
p
p
alaiset 

S
u
b

-S
ah

aran
 

afrik
k
alaiset/ 

am
erik

an
- 

afrik
k
alaiset 

itä- 

aasialaiset 
217T>C 

rs56101265 

F73L 0–2 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

227G>A 

rs866376897 

G76E - - - ↓ - Kiander 

ym.2021 

245T>C 

rs56061388 

V82A 0-2 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

388A>G 

rs2306283 

N130D 30–45 72–83 59–86 ↓↑↔ ↑↔ Michalski 

ym. 2002; 

Mwinyi ym. 

2004; 

Lee ym. 

2005 

463C>A 

rs11045819 

P155T 13–23 2–10 0–3 ↔ ↑ Tirona 

ym.2001; 

Cooper-

DeHoff ym. 

2022 

467A>G 

rs72559745 

E156G 0–2 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

521T>C 

rs4149056 

V174A 8–20 1–8 8–16 ↓ ↓ Tirona 

ym.2001 

541C>T 

rs138965366 

R181C 0 0 0 ↓ - Kiander 

ym.2021 

578T>G 

rs72559746 

L193R 0.3 - - ↓ - Kiander 

ym.2021 

1007C>G 

rs72559747 

P336R 0 - 1 ↔↑ - Kameyama 

ym. 2005; 

Kiander 

ym.2021 

1034C>T 

rs61760243 

T345M 1 - - ↔ - Kiander 

ym.2021 

1058T>C 

rs55901008 

I353T 0–2 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

1294A>G 

rs56387224 

N432D 0-1 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

1385A>G D462G 0-1 0 0 ↔ - Tirona 
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rs72559748 ym.2001 

1463G>C 

rs59502379 

G488A 0 3-9 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

1628 T>G 

rs72661137 

L543W 0 - 0-1 ↔ - Kiander 

ym.2021 

1724A>T 

rs74700754 

H575L 1 0 0 ↓ - Kiander 

ym.2021 

1739G>A 

rs763991908 

R580Q 0 0 0 ↓ - Kiander 

ym.2021 

1929A>C 

rs34671512 

L643F 3-9 5-13 0-1 ↔ ↑ Seithel ym. 

2008 

Soko ym. 

2018 

1964A>G 

rs56199088 

D655G 0-2 0 0 ↓ - Tirona 

ym.2001 

2000A>G 

rs55737008 

E667G 0-2 0-34 0 ↔ - Tirona 

ym.2001 

↔ OATP1B1:n toiminta ei muuttunut 

↓ OATP1B1:n toiminta laski 

↑ OATP1B1:n toiminta lisääntyy 

 

 

 

5 JOHDANTO JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

SLCO1B1-geenissä luontaisesti esiintyvät ei-synonyymiset yhden nukleotidin 

polymorfiat (substituutiot) eli pistemutaatiot aiheuttavat OATP1B1-transportterin 

aminohapposekvenssissä muutoksen, jossa yksi amonohappo korvautuuu toisella, mikä 

saattaa muuttaa OATP1B1-transportterin ekspressiota ja toimintaa ja vaikuttaa suoraan 

substraattilääkkeiden farmakokinetiikkaan, tehoon ja toksisuuteen (Maeda ja Sugiyama 

2008).  Suurin osa OATP1B1:n toimintaan ja ekspressioon vaikuttavista SLCO1B1-

geenin ei-synonyymisistä pistemutaatioista aiheuttaa aminohappomuutoksia OATP1B1-

proteiinin solukalvon läpäisevissä osissa (TDM) (Pasanen 2008). OATP1B1:n solukalvoa 

läpäisevissä osissa sijaitsevia aminohappomuutoksia on tutkittu enemmän, kun taas 

ekstrasellulaarisissa lenkeissä (ECL) sijaitsevia aminohappomuutoksia on tutkittu vain 

vähän. Kuitenkin tiedetään, että mm. ECL2:ssä sijaitsee OATP1B1-transportterin N-

glykosylaatioon osallistuvia asparagiiniaminohappoja (N134, N503 ja N516), joiden 

mutaatiot voivat vaikuttaa transportterin kuljetusaktiivisuuteen, solukalvoekspressioon ja 
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lokalisaatioon soluissa (Yao ym. 2012). Myös Michalskin ym. (2002) ja Leutholdin ym. 

(2009) tutkimusten mukaan ECL2:ssa olevat pistemutaatiot voivat vaikuttaa substraatin 

tunnistamiseen ja sitoutumiseen sekä transportteriin kuljetustoimintaan.  

Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tutkituista harvinaisista 

pistemutaatioista muuttavat OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuutta, ekspressiota 

ja lokalisaatiota in vitro, koska tämä tieto voi jatkossa auttaa ennustamaan näiden 

pistemutaatioiden vaikutuksia lääkeaineiden farmakokinetiikkaan ja 

farmakodynamiikkaan in vivo ja mahdollisesti identifioida kliinisesti tärkeät genotyypit. 

Tutkittavien pistemutaatioiden valintaan vaikuttivat 1) pistemutaatioiden harvinainen 

esiintyvyys (MAF<0,1 %) (paitsi 388A>G), 2) pistemutaatioiden aiheuttamien 

aminohappomuutosten sijainti OATP1B1-proteiinissa ja 3) SIFT- ja PolyPhen-2-

työkalujen ennusteet aminohappomuutosten vaikutuksista OATP1B1-transportterin 

toimintaan. Tähän tutkimukseen valittiin harvinaiset (MAF<0,1 %) pistemutaatiot 

170G>A, 452A>G ja 758G>A, joita aikaisemmin ei ole vielä tutkittu (Taulukko 5). 

Globaalisti yleinen (MAF>5 %) kliinisesti tärkeä ja paljon tutkittu pistemutaatio 388A>G 

valittiin tutkimukseen, koska sen vaikutuksista OATP1B1-transportterin toimintaan ja 

ekspressioon haluttiin saada lisää tietoa, koska sen nykyiset in vitro- ja in vivo- 

tutkimustuloskset ovat ristiriitaisia. Kaikki tutkittavat aminohappomuutokset sijaitsevat 

OATP1B1:n ekstrasellullaarisissa lenkeissä (Kuva 2, Taulukko 5), joissa sijaitsevien 

aminohappojen merkitystä OATP1B1:n toiminnalle ei ole aikaisemmin paljon tutkittu. 

Pistemutaatiot 170G>A ja 758G>A valikoituivat tutkimukseen sillä perusteella, että 

niiden aiheuttamien aminohappomuutosten todennäköinen vaikutus transportterin 

toimintaan SIFT- ja PolyPhen- ennusteiden mukaan olisi ”deleterious” ja ”probably 

damaging” eli haitallinen (Taulukko 5), toisin sanoen aminohappomuutokset R57Q ja 

R253Q todennäköisesti muuttaisivat OATP1B1-transportterin toimintaa. Pistemutaatio 

452A>G valittiin, koska se aiheuttaa aminohappomuutoksen N151S ECL2:ssa 

sijaitsevassa asparagiiniaminohapossa. Aikaisemmissa tutkimuksissa ECL2:ssa 

siajitsevien tiettyjen asparagiiniaminohappojen todettiin osallistuvan N-

glykosylaatioprosessiin ja vaikuttavan OATP1B1-transportterin solukalvoekspressioon ja 

kuljetusaktiivisuuteen (Yao ym. 2012). Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää 

pistemutaation 452A>G (N151S) potentiaalinen rooli OATP1B1-transportterin N-

glykosylaatiossa. 
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Kuva 2. Valittujen SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden aiheuttamien 

aminohappomuutosten sijainnit ennustetuissa OATP1B1-transportterin 

ekstrasellulaarisissa lenkeissä. Kuva tehtiin Protter-ohjelman avulla (Omasits ym. 2014). 

 

Taulukko 5. Tutkimukseen valittujen SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden 170G>A, 

388A>G, 452A>G ja 758G>A esiintyvyys sekä aminohappomuutosten sijainti ja 

ennustetut vaikutukset OATP1B1:n toimintaan. 

Pistemutaatio 

Aminohap-

pomuutos 

Aminohappo-

muutoksen 

sijainti 

MAF %a 

globaalissa 

populaatiossa SIFT ennusteb 

PolyPhen 

ennustec 

170G>A  R57Q ECL1 <0,1 deleterious 

probably 

damaging 

388A>G N130D ECL2  37,8 tolerated benign 

452A>G N151S ECL2 <0,1 tolerated benign 

758G>A R253Q ECL3 <0,1 deleterious 

probably 

damaging 
aMAF %:n (Minor allele frequency) globaalissa populaatiossa saatiin Ensemble-

genomiselaimesta versio 105 (2021) http://www.ensembl.org/index.html  
bSIFT-työkalu (https://sift.bii.a-star.edu.sg/)  
cPolyPhen-2 työkalu (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/)  

 

 

http://www.ensembl.org/index.html
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli: 

1) valmistaa valittuja SLCO1B1-geenimutaatioita sisältävät plasmidit 

2) ilmentää OATP1B1-villityyppi ja varianttiproteiinit HEK293-soluissa Bac-to-

Bac® Bakulovirusekspressiomenetelmän avulla sekä 

3) tutkia valittujen SLCO1B1-geenimutaatioiden vaikutuksia OATP1B1-

transportterin kuljetusaktiivisuuteen, ekspressioon ja lokalisaatioon in vitro. 

 

 

6 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

6.1 Materiaalit 

 

SLCO1B1-geeniä sisältävät pENTR221-plasmidit ja keltaisen fluoresoivan proteiinin 

(enhanced yellow fluorescent protein, eYFP) tuottamiseen tarvittava geeni saatiin 

lahjoituksena Jan B. Koenderinkin laboratoriosta (Radboud Institute for Molecular Life 

Sciences, Nijmegen, Alankomaat). Kohdennetussa mutageneesissä käytettiin Q5® Site-

Directed Mutagenesis Kit -protokollaa, jota varten materiaalit ostettiin New England 

Biolabs Inc:ltä (Ipswich, MA, Yhdysvallat). PCR:ssä käytettävät alukkeet tilattiin 

Oligomer:lta (Helsinki, Suomi). PCR-ajo suoritettiin T100Thermal Cycler -laitteella 

(BioRad Laboratories Inc., Hercules, CA, Yhdysvallat). HyClone SfX Insect medium, 

Hank´s Balanced Salt Solution (HBSS), inaktivoitu naudan sikiön seerumi (FBS) ja 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) ostettiin Thermo Fischer Scientific:lta 

(Waltham, MA, Yhdysvallat). Fluoresoiva substraatti 2', 7'-dikloori-fluoreseiini (DCF) ja 

muut tutkimuksessa käytetyt reagenssit ostettiin Sigma-Aldrich:lta (St. Louis, MO, 

Yhdysvallat). Plasmidien puhdistukseen käytettiin NucleoSpin Plasmid EasyPure -

protokollaa (Macherey-Nagel, Dueren, Saksa). Plasmidien DNA-konsentraatiot 

määritettiin SpectroStar Nano -laitteella (BMG Labtech, Ortenberg, Saksa).  
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Agaroosigeelielektroforeesissa käytettävän agaroosigeelin kuvaamiseen käytettiin 

ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitetta (BioRad Laboratories Inc., Hercules, CA, 

Yhdysvallat). Restriktioanalyysissa käytettävät CutSmart-puskuri ja NsiI-entsyymi 

ostettiin Biolabs:lta (Cambridge, MA, Yhdysvallat). Western Blot -menetelmässä ja 

immunofluoresenssikuvauksessa käytettävä primäärivasta-aine OATP2/8 Antibody 

(MDQ) NB100-74482 ostettiin NovusBiologicals:lta (Centennial, CO, Yhdysvallat) ja 

sekundäärivasta-aine Goat anti-mouse IgG AlexaFlour 488 (A11001) ostettiin Life 

Technologies:lta (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat).  

 

6.2 Kohdennettu mutageneesi ja PCR 

 

Polymeraasiketjureaktioon (polymerase chain reaction, PCR) perustuvaa kohdennettua 

mutageenisiä käytettiin alukkeiden sisältämien yhden emäksen substituutioiden, eli 

pistemutaatioiden 170G>A, 388A>G, 452A>G ja 758G>A tuottamiseksi pENTR221-

plasmidissa olevaan SLCO1B1-geeniin. PCR:n avulla pistemutaatioita sisältävät 

SLCO1B1-geenit monistettiin nopeasti ja tehokkaasti. PCR:ä varten tarvittavat alukkeet 

(Taulukko 6) suunniteltiin New England Biolabs Inc:n (Ipswich, MA, Yhdysvallat) 

kehittämän NEBaseChanger™-työkalun avulla. Alukkeiden pituutta säädettiin niin, että 

kunkin alukeparin sulamislämmöt (Tm) ovat riittävän lähellä toisiaan. NEBase 

Changer™-ohjelma laskee sulamislämpöihin perustuen kullekin alukeparille PCR-

ohjelmassa käytettävät alukkeen kiinnityslämpötilat (Ta). 
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Taulukko 6. Alukkeet PCR:ä varten pistemutaatioiden 170G>A, 388A>G, 452A>G ja 

758G>A tuottamiseksi pENTR221-plasmidissa olevaan SLCO1B1-geeniin.  

SNP Aluke 

(F/R) 

Aminohapposekvenssi Pituus 

(nt) 

Tm 

(°C) 

Ta 

(°C) 

170G>A Forward CATATAGAACAGAGATTTGAGATATCC 27 56 
57 

 Reverse AATGATGGAACTTTTCATAATAATTG 26 57 

      

388A>G Forward AACTAATATCGATTCATCAGAAAATTC 27 55  

56 
 Reverse TCTTTAGAATACCTGTAATATC 22 55 

      

452A>G Forward TTATCACTCAGTAGAGCATCAC 22 57  

56 
 Reverse AATTTGATTAATTAAACAAGTGG 23 55 

      

758G>A Forward ACTGATTCTCAATGGGTTGGAG 22 59  

59 
 Reverse AGGAGTTATCCTGATAGTG 19 58 

 

Tässä tutkimuksessa PCR-reaktioseos valmistettiin Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit 

-protokollan mukaan. Jokainen reaktioseos (25 μl) sisälsi 12,5μl Q5 Hot Start High-

Fidelity 2X Master Mix:a, 1,25 µl molempia alukkeita (10µM), 1μl 1 ng/μl templaatti-

DNA:ta sekä 9 μl nukleaasitonta vettä.  

Ensimmäinen PCR-ajo suoritettiin kaikille neljälle pistemutaatiolle samanaikaisesti 

alkuperäisen Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit -protokollan mukaisen PCR-ohjelman 

(Taulukko 7) mukaan, jossa alukkeiden kiinnittymislämpötilat (Ta) olivat 

NEBaseChanger™-ohjelman avulla laskettuja ja kiinnitysaika asetettiin 20 sekuntiin. 

Ensimmäisessä PCR-ajossa käytettiin templaattina aiemmin puhdistettua pENTR221-

SLCO1B1-plasmidia (244 ng/μl), joka laimennettiin pitoisuuteen 1 ng/μl.  
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Taulukko 7. Ensimmäisessä PCR-ajossa käytetty Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit -

protokollan mukainen PCR-ohjelma (25 monistussykliä). 

Vaihe Lämpötila (°C) Aika (s.) 

Alkudenaturaatio 98 30  

Denaturaatio 98 10  

Alukkeen kiinnittäminen 56/57/59 20  

Pidennys 72 140  

Loppupidennys 72 2 min. 

Säilytys 4 ∞  

 

Epäonnistuneen PCR-ajon takia PCR-ohjelma jouduttiin optimoimaan. Ensin 

puhdistettiin uusi templaatti, pENTR221-SLCO1B1-plasmidi, koska vanhan templaatin 

epäiltiin olevan tehoton. pENTR221-SLCO1B1-plasmidin SpectroStar Nano -laitteella 

mitattu DNA-konsentraatio oli 162 ng/μl, josta tehtiin 1 ng/μl-laimennos. Lisäksi PCR:n 

optimoimiseksi PCR suoritettiin ensin pelkästään pistemutaatiolle 758G>A ja 

kontrollireaktiolle, jonka alukkeen kiinnityslämpötila oli 60 ºC. Pistemutaation 758 G>A 

alukkeiden optimaalista kiinnittymislämpötilaa yritettiin löytää lämpötilagradientin 

(59/60/61/62 °C) avulla. Lisäksi alukkeen kiinnittämisen aika nostettiin 30 sekuntiin. 

Kontrollireaktio valmistettiin Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit - protokollan mukaan. 

Kontrollireaktio (25 μl) sisälsi 1,25 μl Control SDM Primer Mix, 2 μl Control SDM 

Plasmid, 0,25 μl Q5 High-Fidelity Polymerase ja 16,5 μl nukleaasi-vapaata vettä. Muiden 

pistemutaatioiden PCR:ssä ei käytetty kontrollireaktiota. 

Kohdennetun mutageneesin ja PCR:n onnistuminen varmistettiin tarkastelemalla PCR-

tuotteiden DNA-jaksojen kokoa agaroosigeelielektroforeesin avulla. Sitä varten 

valmistettiin 1 % agaroosigeeli (0,3 g agar, 30 ml 1xTAE, MilliQ), jolle pipetoitiin 10 μl 

PCR-näytteitä ja 5 μl Gene Ruler 1 kb DNA ladder -DNA-kokostandardireagenssia 

(Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat). DNA-jaksojen 

havainnoimiseksi näytteet värjättiin 6X DNA Loading Dye -reagenssilla (ThermoFischer 

Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat) ja kuvattiin ChemiDoc XRS+ -

kuvantamislaitteella.  

Tämän jälkeen suoritettiin SLCO1B1-pENTR221-plasmidin transformaatio NEB 5-alpha 

kompetentteihin E. coli -soluihin, joita viljeltiin kanamysiini selektiivisellä LB-agar 

elatusmaljalla. Nestekasvatus suoritettiin sekoittamalla yksi bakteeripesäke LB-
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mediumia ja 10mg/ml kanamysiiniä sisältävään nestekasvatusliuokseen. pENTR221-

plasmidi sisälsi kanamysiiniresistenssigeenin. Kanamysiinin avulla varmistettiin 

pENTR221-plasmidia sisältävien E. coli -solujen selektio ja tyhjien, 

transformoitumattomien E. coli -solujen kuolema. Sitten plasmidi puhdistettiin ja DNA- 

konsentraatiot mitattiin SpectroStar Nano -laitteella. Tämän jälkeen pENTR221-

plasmidissa olevat SLCO1B1-geenivariantit sekvensoitiin (GATC Biotech, Ebersberg, 

Saksa), jotta voitaisiin varmistua kohdennetun mutageneesin onnistumisesta. 

Sekvensointitulokset analysoitiin Benchling-ohjelman (San Francisco, CA, Yhdysvallat) 

avulla.  

 

6.3 Bac-to-Bac® Bakulovirusekspressiomenetelmä 

 

Bac-to-Bac® Bakulovirusekspressiomenetelmää (Invitrogen, ThermoFisher Scientific, 

Waltham, MA, Yhdysvallat) käytettiin OATP1B1-villityypin ja varianttiproteiinien 

ilmentämistä varten tarvittavien rekombinantti- bakulovirusten tuottamisessa.  

SLCO1B1-geenien kloonaamiseen käytetystä pENTR221-plasmidista puuttuu Tn7-alue, 

jota tarvitaan Bac-to-Bac® Bakulovirusekspressiomenetelmän mukaiseen SLCO1B1-

geenin transpositioon bakmidi-plasmidin vastaavaaan mini-attTn7-kohtaan. Siksi tässä 

tutkimuksessa käytettiin transpositioon soveltuvaa BacMam-plasmidia, johon SLCO1B1-

geeni siirrettiin pENTR221-plasmidista Gateway technology -kloonaus menetelmän 

(Invitrogen, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat) mukaisen LR-reaktion 

avulla, jota katalysoi LR Clonase II Enzyme Mix (Invitrogen, ThermoFisher Scientific). 

LR-reaktion tuloksena syntyi BacMam-SLCO1B1-plasmidi ja sivutuotteena ccdB-geenin 

sisältävä pENTR221-plasmidi. CcdB-geenin koodaama proteiini on myrkyllinen NEB 5-

alpha E. coli -soluille. Seuraavaksi SLCO1B1-geeni BacMam-plasmidissa transformoitiin 

NEB 5-alpha kompetentteihin E. coli -soluihin, joita viljeltiin ampisilliini (100µg/ml) 

selektiivisellä LB-agar elatusmaljalla. Nestekasvatusliuoksen sisältämä ampisilliini ja 

ccdB-geeni varmistivat tyhjien E. coli -solujen sekä pENTR221-plasmidia ja 

reagoimatonta BacMam-plasmidia sisältävien E. coli -solujen kuoleman. SLCO1B1-

geenin siirtyminen BacMam- plasmidiin varmistettiin suorittamalla restriktioanalyysi, 
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jossa käytettiin Nsi1-restriktioentsyymiä katkaisemaan BacMam-SLCO1B1-plasmidi 

kahdesta kohtaa siten, että saatiin muodostettua noin 5 ja 6 kiloemäksen (kb) DNA-

fragmentit. DNA-fragmentit erotettiin agaroosigeelielektroforeesin avulla, ja geeli 

analysoitiin ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitteella. 

Seuraavaksi suoritettiin BacMam-SLCO1B1-plasmidin transformaatio kompetentteihin 

DH10Bac E. coli -soluihin, joita viljeltiin 48 tuntia 37°C:ssa suojassa valolta 

antibioottiselektiivisellä Bacmid-elatusmaljalla, joka sisälsi LB-agaria, 50 µg/ml 

kanamysiiniä, 7 µg/ml gentamysiiniä, 10 µg/ml tetrasykliiniä, 100 µg/ml Bluo-gal:a (5-

bromi-3-indolyyli β-D-galaktopyranosidi) ja 40 µg/ml IPTG:a (isopropyyli β-D-1-

tiogalaktopyranosidi). Transformaation tarkoituksena oli muodostaa rekombinantti-

bakmidia transposoimalla SLCO1B1-geeni BacMam-plasmidin Tn7-alueelta DH10Bac 

E. coli -solujen sisällä olevalle bakmidi-plasmidin vastaavalle mini-attTn7-alueelle. 

DH10Bac E. coli -solut sisälsivät myös auttajaplasmidin, joka sisälsi 

tetrasykliiniresistenssigeenin ja transposaasi-entsyymiä koodaavan geenin. Transposaasi 

edisti geenin transpositiota bakmidiin. Bakmidi-plasmidi sisälsi kanamysiini- ja 

gentamysiiniresistenssigeenin, LacZa-peptidia koodavan geenin ja bakulovirusten 

tuottamiseen tarvittavan geenisekvenssin. Transposition onnistuminen varmistettiin 

LacZa-peptidin selektiolla. Kahden vuorokauden inkubaation jälkeen Bacmid-maljoille 

muodostui valkoisia ja sinisiä pesäkkeitä. Ne DH10Bac E. coli -solut, joissa SLCO1B1-

geenin transpositio bakmidin LacZ-geenin alueelle oli onnistunut estäen LacZa-peptidin 

ilmentymistä, olivat valkoisia. Sen sijaan ne DH10Bac E. coli -solut, joissa transpositio 

oli epäonnistunut, ilmensivät LacZa-peptidiä ja näyttivät sinisiltä Bluo-gal- ja IPTG-

reagenssien vaikutuksesta. Nestekasvatusta varten jokaiselta elatusmaljalta poimittiin 

kaksi isointa valkoista pesäkettä, jotka siirrettiin uusille Bacmid-elatusmaljoille ja 

inkuboitiin yön yli. Nestekasvatusliuoksen sisältämät antibiootit (kanamysiini 10 mg/ml, 

gentamysiini 10 mg/ml, tetrasykliini 2mg/ml) varmistivat niiden DH10Bac E. coli -

solujen kuoleman, joissa BacMam-plasmidin transformaatio oli epäonnistunut. 

Rekombinantti-bakmidi-DNA puhdistettiin DH10Bac E. coli -nestekasvatusliuoksesta 

Bac-to-Bac® -protokollan vanhan version (Invitrogen, ThermoFisher Scientific, 

Waltham, MA, Yhdysvallat) mukaisesti. Rekombinantti-bakmidi-DNA-konsentraatiot 

määritettiin NanoDrop-laitteella (Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific, Waltham, 

MA, Yhdysvallat).  
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SLCO1B1-geenin transposition onnistuminen varmistettiin analysoimalla rekombinantti-

bakmidi-DNA PCR:n avulla. Sitä varten rekombinantti-bakmidi-DNA-liuokset 

laimennettiin ensin pitoisuuteen 100ng/µl, josta tehtiin sitten 10ng/µl laimennokset, joita 

käytettiin PCR-reaktioseoksissa. PCR:ssa käytettiin kaksi reaktioseosta. Toisessa 

reaktioseoksessa käytettiin Bac-to-Bac® -protokollan suosittelemia pUC/M13 Forward- 

ja pUC/M13 Reverse- alukkeita. Toinen reaktioseos sisälsi pUC/M13 Forward -alukkeen 

ja SLCO1B1-geenispesifisen OATP1B1 Reverse 2 -alukkeen. PCR-ohjelma (Taulukko 8) 

säädettiin käytössä oleville alukkeille ja Dream Taq -polymeraasientsyymille (Thermo 

Scientific, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat) sopivaksi. PCR-

tuotteiden DNA-fragmenttien koko analysoitiin agaroosielektroforeesin avulla ja DNA-

näytteet kuvattiin ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitteella. 

 

Taulukko 8. PCR-ohjelma, jota käytettiin SLCO1B1-geenin transposition 

varmistamiseksi rekombinantti-bakmidiin. 

Vaihe Lämpötila (°C) Aika (s.) 

Alkudenaturaatio 94 120  

Denaturaatio 94 30  

Alukkeen kiinnittäminen 45 (pUC/M13 F+R) 

48 (pUC/M13 F+OATP1B1 

Reverse 2) 

60  

       30 monistussykliä 

Pidennys 68 240  

Loppupidennys 68 5 min. 

Säilytys 4 ∞  

 

 

Seuraavaksi Sf9 (Spodoptera frugiperda) -hyönteissolut transfektoitiin rekombinantti-

bakmidi-DNA:lla rekombinantti-bakulovirusten tuottamiseksi. Sitä varten Sf9-solut 

laskettiin ja laimennettiin tiheyteen 0,625*10⁶ solua/ml. Sitten solususpensiota istutettiin 

T25-soluviljelypulloihin. Solujen annettiin kiinnittyä 27 °C:ssa 1 tunnin ajan, minkä 

jälkeen medium poistettiin ja solupulloihin lisättiin transfektioseos, joka sisälsi Cellfectin 

II reagenssia (Gibco, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat), 100 ng/µl 

rekombinantti-bakmidi-DNA:ta ja supplementoitumatonta HyClone SfX Insect 

mediumia. Sitten solupullot inkuboitiin 27 °C:ssa 5 tuntia. Tämän jälkeen medium 

poistettiin ja lisättiin penisilliiniä ja streptomysiiniä sisältävää 5% FBS:llä 
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supplementoitua mediumia, ja solupulloja inkuboitiin 27 °C:ssa 7 vuorokautta. Viikon 

inkubaation jälkeen P1-bakulovirukset olivat kerättävissä. P1-bakulovirusliuos kerättiin 

sentrifugoimalla solususpensio 3000 g 5 minuutin ajan. Bakulovirustiitteri vahvistettiin 

vielä kaksi kertaa viruoimalla uusia SF9-soluja kerätyillä P1- ja P2- bakuloviruksilla 

kunnes saatiin tuotettua P3-bakulovirukset, joita käytettiin HEK293-solujen 

transduktiossa.  

 

6.4 Soluunottokoe 

 

OATP1B1-villityypin ja varianttien kuljetusaktiivisuutta tutkittiin OATP1B1-proteiinia 

ilmentävillä HEK293 (human embryonal kidney cells) -ihmisalkion munuaissoluilla 

soluunottokokeen avulla, joka suoritettiin kolme kertaa tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi. Ennen jokaista soluunottokoetta noin 90 %:sti konfluentit HEK293-

solut istutettiin Poly-D-lysiinillä pinnoitetulle 24-kuoppalevylle (Corning®, 

Yhdysvallat), jossa solutiheys oli 250 000 solua/kuoppa. Solut kiinnitettiin inkuboimalla 

ne 37 °C:ssa ja 5 %:n CO₂:ssa 3 tuntia. Seuraavaksi HEK293- solut transduktoitiin 

pipetoimalla jokaiseen kuoppaan 80 µl transduktioseosta, joka sisälsi 30 μl P3-

bakulovirusliuosta, 6 μl 900 mM natriumbutyraattia ja 44 μl 10 %:sti FBS:llä 

supplementoitua mediumia. Transduktioseosta inkuboitiin soluilla 37 °C:ssa ja 5 %:n 

CO₂:ssa 48 tuntia OATP1B1-transportteriproteiinin ilmentymiseksi.  

Soluunottokokeita varten valmistettiin TP-puskuri (Transport buffer), joka sisälsi 10x 

HBSS:ä, 25mM HEPES:ä (4-(2-hydroxyethyl) -1- piperazineethanesulfonic acid), 4,2 

mM NaHCO3:a ja MilliQ-vettä. pH säätöön 7,4 käytettiin 1M NaOH:ta. 

Soluuottokokeissa käytettiin fluoresoivaa substraattia, 2', 7'- dikloori-fluoreseiinia, DCF 

(1 μM). Keltaista fluoresoivaa proteiinia (enhanced yellow fluorescence protein, eYFP) 

käytettiin negatiivisena kontrollina, koska se ei osallistu substraatin aktiiviseen 

kuljetukseen ja siten ilmoittaa passiivisen kuljetuksen osuuden.  

Ennen soluunottokokeen aloittamista solujen kasvu kuoppalevyssä varmistettiin 

mikroskoopilla. Sitten soluista poistettiin mediumi ja jokaiseen kuoppaan lisättiin 1000 

μl lämmintä TP-puskuria ja inkuboitiin 3 minuuttia. Inkubaation jälkeen TP-puskuri 
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poistettiin ja koe aloitettiin, kun jokaiseen kuoppaan oli lisätty 250 μl lämmintä 1 μM 

DCF-liuosta. Kokeen aikana kuoppalevy inkuboitoitiin ravistelijassa 250 rpm 37 °C:ssa 

ja 5 %:n CO₂:ssa 15 minuutin ajan. Koe pysäytettiin lisäämällä jokaiseen kuoppaan 1 ml 

kylmää TP-puskuria, minkä jälkeen solut pestiin vielä kaksi kertaa 1 ml:lla kylmää TP-

puskuria. Seuraavaksi solut hajotettiin lisäämällä 0,1M NaOH:a ja inkuboimalla 

kuoppalevy ravistelijassa 250 rpm suojattuna valolta huoneenlämmössä noin 15 minuutin 

ajan. Pierce™ Coomassie Plus (Bradford) Protein Assay -protokollaa (ThermoFisher 

Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat) käytettiin proteiinipitoisuuden määrittämisessä. 

Sitä varten solunäytteisiin sekä standardinäytteisiin lisättiin Coomassie Plus-

värireagenssiä. Näytteiden kokonaisproteiinipitoisuudet määritettiin mittaamalla 

absorbanssi (595 nm), ja DCF:n soluihin kulkeutunut määrä mitattiin määrittämällä 

fluoresenssi (ex 500nm, em 528nm) Varioskan Lux-laitteella (ThermoFischer Scientific, 

Vantaa, Suomi). Standardisuorasta laskettiin näytteiden proteiinikonsentraatiot. Tässä 

tutkimuksessa soluunottokokeiden protokolla ja parametrit perustuvat aiemmassa 

Kaugosen (2017) pro gradu -tutkielmassa OATP1B1-kuljetinproteiinin toiminnallisuuden 

tutkimiseksi kehittämään in-vitro -menetelmään.  

 

6.5 Western blot 

 

Western blot (WB) -menetelmää käytettiin tässä pro gradu -tutkimuksessa OATP1B1-

villityypin ja varianttien ekspressiotason määrittämiseen solukalvovesikkeleissä. 

Solukalvovesikkeleiden tekoa varten noin 90 %:sti konfluentit HEK293-solut jaettiin 

suhteessa 1:3 T75-soluviljelypulloihin ja inkuboitiin 37 °C:ssa ja 5 %:n CO₂:ssa 3 tuntia. 

Solut transduktoitiin lisäämällä pulloihin 1,5 ml P3-virusliuosta ja 700 µl 117 mM 

natriumbutyraattiliuosta, joka koostui 900 mM natriumbutyraatista ja 10 %:sti FBS:llä 

supplementoidusta korkea glukoosisesta DMEM:sta. Tämän jälkeen soluja inkuboitiin 

37°C:ssa ja 5%:n CO₂:ssa 48 tuntia. Seuraavaksi solut irrotettiin alustasta ja 

solususpensio sentrifugoitiin 3000 g 15 minuutin ajan. Supernatantti poistettiin ja 

muodostuneet solupelletit jäädytettiin nestetypessä ja pakastettiin - 80 °C:ssa.  

Seuraavaksi solupelleteistä irrotettiin solukalvot ja tuotettiin solukalvovesikkelit, joista 
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sitten tehtiin WB-näytteitä. Sitä varten jäädytetyt solupelletit resuspensoitiin ensin 1xTS-

puskurilla (10mM Tris, 250mM sukroosi, pH säätö 7,4 2M HEPES). Sitten solut 

hajotettiin Dounce-homogenisaattorilla käyttäen survinta B. Hajotetut solut 

sentrifugoitiin 4000 g 20 minuutin ajan 4 °C:ssa, minkä jälkeen supernatantti kerättiin ja 

sentrifugoitiin 21000 g 99 minuutin ajan 4 °C:ssa. Tällöin muodostuneet 

solukalvovesikkelit resuspensoitiin 1xTS-puskurilla. Tämän jälkeen 

solukalvovesikkelinäytteistä suoritettiin proteiinimittaus Pierce™ Coomassie Plus 

(Bradford) Protein Assay -protokollaa (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, 

Yhdysvallat) hyödyntäen. Näytteiden absorbanssi (595 nm) mitattiin Varioskan Lux -

laitteella (ThermoFischer Scientific, Vantaa, Suomi). WB-näytteet valmistettiin 

laimentamalla solukalvovesikkeleitä näytepuskuriin, joka koostui 2-merkaptoetanolista 

ja 4x Laemmli-puskurista (BioRad Laboratories Inc., Hercules, CA, Yhdysvallat), 

suhteessa 3:1. 

10 µl WB-näytteitä (=5 µg proteiinia) ja 5µl Page Ruler Plus Prestained Ladderia 

(Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, Yhdysvallat) ladattiin 10 % Mini-

PROTEAN® TGX Stain-Free™ Precast Gels (BioRad Laboratories Inc., Hercules, CA, 

Yhdysvallat) -geeliin. Proteiinien erottelemiseksi geeli ajettiin SDS-PAGE-

elektroforeesin avulla 200 V:ssa 40 minuuttia, minkä jälkeen geeli kuvattiin ChemiDoc 

MP -kuvantamislaitteella (Biorad Laboratories Inc., Hercules, CA, Yhdysvallat). Sitten 

geeli blotattiin Trans-Blot® Turbo™ 0,2 µm -nitroselluloosamembraanilla (Biorad 

Laboratories Inc., Hercules, CA, Yhdysvallat) proteiinien siirtymiseksi geelistä 

membraanille. Blottauksen jälkeen sekä membraani että geeli kuvattiin ChemiDoc MP- 

kuvantamislaitteella proteiinien havaitsemiseksi. Vasta-aineiden epäspesifisen 

sitoutumisen estämiseksi membraania inkuboitiin 5 %:ssa maito-TBS-Tween-20- 

liuoksessa ravistelijassa 1 tunti tai yön yli +4°C:ssa. Seuraavaksi membraani käsiteltiin 

Anti-OATP2/8 primäärivasta-aineella (1:100) 5 %:ssa maito-TBS-Tween-20 -liuoksessa 

ja inkuboitiin ravistelijassa huoneenlämmössä 1 tunnin ajan. Seuraavaksi membraani 

pestiin TBS-Tween-20 -liuoksella kolmesti 10 minuuttia kerrallaan, minkä jälkeen 

membraani käsiteltiin Goat Anti-Mouse IgG-AlexaFlour 488- sekundäärivasta-aineella 

(1:2000) 2,5 %:ssa maito-TBS-Tween-20 -liuoksessa ja inkuboitiin ravistelijassa 1 tunnin 

ajan. Membraani pestiin TBS-Tween-20 -liuoksella kahdesti 15 minuutin ajan ja lopuksi 

kerran 10xTBS-liuoksella 10 minuutin ajan. Sitten membraani käsiteltiin ECL™ Prime 
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Western Blotting -detektioreagenssilla (GE Healthcare Amersham™, Buckinghamshire, 

Iso-Britannia), minkä jälkeen se kuvattiin ChemiDoc MP -laitteella OATP1B1-villityypin 

ja varianttiproteiinien havaitsemiseksi. Tämän tutkimuksen WB-analyysissä ja 

immunofluoresenssivärjäyksessä eYFP-proteiinia käytettiin negatiivisena kontrollina, 

koska eYFP-proteiinista puuttuu Anti-OATP2/8 primäärivasta-ainetta sitova antigeeni, 

minkä takia eYFP:ta ei havaita kuvissa.  

 

6.6 Immunofluoresenssivärjäys ja -mikroskopointi 

 

Immunofluoresenssivärjäystä ja -mikroskopointia käytettiin OATP1B1-villityypin ja 

varianttien lokalisaation ja ekspression selvittämisessä HEK293-soluissa sekä villityypin 

ja varianttien välisten erojen havaitsemiseksi. Immunofluoresenssivärjäystä varten noin 

90 %:sti konfluentit HEK293 solut istutettiin 0,1 mg/ml poly-D-lysiinillä päällystetyille 

Nunc™ Lab-Tek™ II- 8-kuoppalasilevyille, joissa solutiheys oli 0,2 *10⁵ soluja/kuoppa. 

Solut kiinnitettiin inkuboimalla ne 37 °C:ssa ja 5 %:n CO₂:ssa 3 tuntia. Seuraavaksi 

HEK293-solut transduktoitiin seoksella, joka sisälsi 20 μl P3-bakulovirusliousta ja 10 μl 

115mM-natriumbuturaattiliuosta, joka koostui 900 mM natriumbutyraatista ja 10 %:sti 

FBS:llä supplementoidusta korkea glukoosisesta DMEM:sta. Solut inkuboitiin 37 °C:ssa 

ja 5 %:n CO₂:ssa 48 tuntia, minkä jälkeen ne kiinnitettiin lasiin käyttäen 4 % 

paraformaldehydiä. Vasta-aineiden solukalvojen läpäisemiseksi solujen permeabiliteettia 

lisättiin käsittelemällä solut 0,5 % saponiini-PBS-liuoksella 10 minuutin ajan. 

Seuraavaksi solut blokattiin vasta-aineiden epäspesifisen kiinnittymisen estämiseksi ja 

immunofluoresenssikuvauksen herkkyyden parantamiseksi käsittelemällä solut 1 tunnin 

ajan blokkausliuoksella, joka koostui 10 % vuohen seerumista 0,1 % saponiini-1xPBS- 

liuoksessa. Tämän jälkeen blokkausliuos poistettiin ja solut käsiteltiin OATP2/8- 

primäärivasta-aineella (1:500) blokkausliuoksessa, minkä jälkeen solut inkuboitiin +4 

C°:ssa yön yli kosteassa kammiossa. Seuraavaksi solut pestiin 3 kertaa 5 minuutin ajan 

1xPBS:llä, minkä jälkeen solut käsiteltiin Goat Anti-Mouse lgG AlexaFlour 488- 

sekundäärivasta-aineella (1:200) blokkausliuoksessa ja inkuboitiin 1 tunnin ajan 

huoneenlämmössä suojattuna valolta. Sitten solut pestiin ensin kahdesti 5 minuutin ajan 

1xPBS:llä ja sitten vielä kerran 5 minuutin ajan MilliQ-vedellä. Solutumien 
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havaitsemiseksi solut värjättiin DAPI-reagenssilla (1:200) MilliQ-vedessä. OATP1B1-

villityypin ja varianttiproteiinien lokalisaatiota ja ekspressiota HEK293-soluissa tutkittiin 

Leica DM6000B -immunofluresenssimikroskoopilla (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germany) 40 x suurennoksella.  

 

6.7 Datan käsittely 

 

DCF:n soluunotto määritettiin mittaamalla kunkin kokeen neljän rinnakkaisen kuopan 

kokonaisproteiinimäärään (mg) ja testiaikaan (15 min) suhteutettu DCF:n fluoresenssi 

(afu/mg/min). OATP1B1-välitteinen soluunotto laskettiin vähentämällä OATP1B1-

proteiineja ilmentävien solujen soluunotosta eYFP-kontrollin soluunotto. OATP1B1-

varianttien soluunoton prosenttiosuudet saatiin suhteuttamalla varianttien soluunotto 

OATP1B1-villityyppiin, joka edusti 100 % kuljetusta. Tulokset on esitetty kolmen kokeen 

OATP1B1-varianttien soluunoton prosenttiosuuksien (% villityypistä) keskiarvona ± 

keskiarvon keskivirhe.  

Soluunottokokeen tulosten tilastollinen analyysi suoritettiin GraphPad Prism 6.05 

(GraphPad Sofware, San Diego, CA, Yhdysvallat) -ohjelman avulla. OATP1B1-

varianttien soluunoton muutosten tilastollinen merkitsevyys arvioitiin yksisuuntaisen 

varianssianalyysin (one-way ANOVA) ja Dunnet:in jatkotestin avulla. Tilastollisen 

merkitsevyyden rajana pidettiin P-arvoja, jotka olivat alle 0,05.   

 

 

7 TULOKSET 

 

7.1 Kohdennettu mutageneesi ja PCR 

 

Pistemutaatioiden 170G>A, 388A>G, 452A>G ja 758G>A tuottaminen SLCO1B1-

geeniin onnistui optimoidulla PCR-ohjelmalla. PCR-ohjelma optimoitiin asettamalla 
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alukkeiden kiinnittymislämpötilagradienttia, pidentämällä alukkeiden kiinnitysaikaa 30 

sekuntiin ja käyttämällä uutta puhdistettua pENTR221-SLCO1B1-plasmiditemplaattia.  

Kuvassa 3 on esitetty agaroosigeelielektroforeesi variantin 758G>A ja kontrollireaktion 

PCR:stä. Kontrollireaktion alukkeen kiinnittymislämpötila oli 60 °C ja pistemutaatiolle 

758G>A asetettiin alukkeen kiinnittymislämpötilagradientti 59/60/61/62 °C. 

Kontrollireaktion DNA-fragmentin odotettu koko oli 6,7 kb (kiloemästä). Pistemutaation 

758G>A PCR onnistui alukkeen kiinnittymislämpötiloissa 59 °C (näyte 1), 61 °C (näyte 

3) ja 62 °C (näyte 4), mikä näkyy agaroosielektroforeesigeelillä noin 5 kb:n DNA-

fragmentteina (Kuva 3). Kontrollireaktiota ei näy, koska se jäi vahingossa pipetoimatta. 

Pistemutaation 758G>A PCR-näytteistä valittiin näyte 1, koska sen alukkeen 

kiinnittymislämpötila 59 °C oli alukkeiden valmistajan mukainen. 

 

 

Kuva 3. Agaroosigeelielektroforeesi variantin 758G>A ja kontrollireaktion PCR:stä. 10 

μl PCR-näytteitä ja 5 μl Gene Ruler 1 kb DNA ladder- DNA-kokostandardireagenssia (L) 

ajettiin 1 % agaroosigeelillä. DNA-jaksojen havainnoimiseksi näytteet värjättiin 6X DNA 

Loading Dye -reagenssilla ja kuvattiin ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitteella.  

 

Kuva 4 esittää agaroosigeelilektroforeesiä pistemutaatioille 170G>A, 388A>G ja 

452A>G suoritetun PCR-ajon jälkeen. Variantin 170G>A alukkeiden 
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kiinnittymislämpötila oli 57°C ja varianttien 388A>G ja 452A>G lämpötila oli 56 °C. 

PCR onnistui näissä kiinnittymislämpötiloissa pistemutaatioille 170G>A ja 388A>G, 

mikä näkyy kuvassa noin 5 kb:n kokoisena DNA-fragmenttina (Kuva 4). Pistemutaation 

452A>G monistus epäonnistui, siksi sille PCR tehtiin uudestaan.  

 

 

Kuva 4. Agaroosigeelielektroforeesi pistemutaatioille 170G>A, 388A>G ja 452A>G 

suoritetun PCR-ajon jälkeen. 10 μl PCR-näytteitä ja 5 μl Gene Ruler 1 kb DNA ladder- 

DNA-kokostandardireagenssia (L) ajettiin 1 % agaroosigeelillä. DNA-jaksojen 

havainnoimiseksi näytteet värjättiin 6X DNA Loading Dye -reagenssilla ja kuvattiin 

ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitteella.  

 

PCR onnistui pistemutaatiolle 452A>G kun alukkeen kiinnittymislämpötilagradientti 

asetettiin 50/53/55/59 °C. Kuva 5 esittää agaroosigeelielektroforeesiä pistemutaatiolle 

452A>G suoritetun PCR-ajon jälkeen. Pistemutaation 452A>G PCR onnistui 

lämpötiloissa 53 °C (näyte 2) ja 55 °C (näyte3), mikä näkyy agaroosielektoforeesin 

kuvassa (Kuva 5) noin 5 kb:n DNA-palana. Lämpötiloissa 50 °C ja 59 °C PCR 

epäonnistui. Näyte 3 valittiin vahvemman signaalin perusteella seuraavaksi 

suoritettavaan transfektioon.  
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Kuva 5. Agaroosigeelielektroforeesi pistemutaatiolle 452A>G suoritetun PCR-ajon 

jälkeen. 10 μl PCR-näytteitä ja 5 μl Gene Ruler 1 kb DNA ladder- DNA-

kokostandardireagenssia (L) ajettiin 1 % agaroosigeelillä. DNA-jaksojen 

havainnoimiseksi näytteet värjättiin 6X DNA Loading Dye -reagenssilla ja kuvattiin 

ChemiDoc XRS+ -kuvantamislaitteella.  

 

7.2 Soluunottokoe 

 

OATP1B1-transportterin villityyppiä ja neljä varianttia ilmennettiin onnistuneesti 

HEK293-soluissa, joita oli transduktoitu 30 µl:llä SLCO1B1-villityyppi- ja 170G>A-, 

388A>G-, 452A>G- ja 758G>A-mutaatiogeeniä kantavilla bakuloviruksilla. OATP1B1-

villityypin ja varianttien kuljetusaktiivisuus määritettiin soluunottokokeen avulla, jossa 

mitattiin OATP1B1-välitteinen DCF:n (1µM) soluunotto HEK293-soluissa 15 minuuttia 

kestävän inkubaation jälkeen. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi soluunottokoe 

suoritettiin kolme kertaa käyttäen samaa protokollaa. Kuvassa 6 esitetään OATP1B1-

välitteinen DCF:n (1µM) soluunotto bakuloviruksilla transduktoiduissa HEK293-

soluissa. Varianttien R57Q ja R253Q soluunotto (kuljetusaktiivisuus) laski tilastollisesti 

merkittävästi (p<0,05) verrattuna villityyppiin. R57Q-varianttivälitteinen DCF:n 

soluunotto väheni noin 12-kertaisesti (p<0,001) ja oli vain 8,3 % villityypistä. R253Q-

variantin soluunotto (kuljetusaktiivisuus) väheni puolestaan noin kolmikertaisesti 
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(p<0,05) ja oli 29,7 % villityypistä. N130D- ja N151S- välitteinen DCF:n soluunotto ei 

merkittävästi eronnut villityypistä.  N130D:n soluunotto oli 101,7 % ja N151S:n 

soluunotto oli 92,3 % villityypistä.  

                                                     

 

Kuva 6. OATP1B1-välitteinen DCF:n (1µM) soluunotto bakuloviruksilla 

transduktoiduissa HEK293-soluissa 15 minuuttia kestävän soluunottokokeen jälkeen. 

OATP1B1-varianttien soluunotto on ilmoitettu prosenttiosuuksina villityypistä, joka 

edustaa 100 % kuljetusta. Tulokset on esitetty kolmen kokeen OATP1B1-varianttien 

soluunoton prosenttiosuuksien (% villityypistä) keskiarvona ± keskiarvon keskivirhe. *= 

P<0,05; ***= P<0,001  

 

7.3 Western blot  

 

Western blot (WB) -menetelmää käytettiin OATP1B1-villityypin ja varianttiproteiinien 

ekspressiotason määrittämisessä solukalvovesikkeleissä. Kuvassa 7 esitetään primääri- ja 

sekundäärivasta-aineilla käsitelty membraani, jossa ei näy OATP1B1-villityyppiä eikä 

varianttiproteiineja.  
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Kuva 7. 10 µl WB-näytteitä (=5 µg proteiinia) ja 5µl Page Ruler Plus Prestained Ladderia 

(L) ladattiin 10 % Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Precast -geeliin. Geeli ajettiin 

SDS-PAGE-elektroforeesin avulla 200 V:ssa 40 minuuttia. Sitten geeli blotattiin Trans-

Blot® Turbo™ 0,2 µm -nitroselluloosamembraanilla, minkä jälkeen membraani 

käsiteltiin Anti-OATP2/8 -primäärivasta-aineella (1:100) ja Goat Anti-Mouse IgG-

AlexaFlour 488 -sekundäärivasta-aineella (1:2000). Sitten membraani käsiteltiin ECL™ 

Prime Western Blotting -detektioreagenssilla ja kuvattiin ChemiDoc MP -laitteella. 

 

WB-protokollan ja laitteiston toimivuus varmistettiin ottamalla laadunvarmistuskuvat 

geelistä ennen blottausta ja membraanista blottauksen jälkeen (Kuva 8 A ja B). Kuvassa 

8A nähdään, että geeliin ladatut solukalvovesikkeleistä tehdyt WB-näytteet sisälsivät 

proteiineja, ja kuvassa 8B näkyy, että proteiinien siirtyminen geelistä membraanille 

onnistui hyvin. Nämä tulokset kertovat WB-protokollan ja laitteiden toimivuudesta. 

Saturoitunut signaali, joka näkyy kuvissa punaisina pisteinä, johtuu siitä, että näytteiden 

huonon detektoinnin takia valotusaikaa jouduttiin reilusti pidentämään. 
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Kuva 8.  A) 10 µl WB-näytteitä (=5 µg proteiinia) ja 5µl Page Ruler Plus Prestained 

Ladderia (L) ajettiin 10 % Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ -geelillä 200 V:ssa 40 

minuuttia. B) Geeli blotattiin Trans-Blot® Turbo™ 0,2 µm -nitroselluloosamembraanilla.  

 

7.4 Immunofluoresenssivärjäys ja -mikroskopointi 

 

Immunofluoresenssivärjäystä ja -mikroskooppia käytettiin OATP1B1-proteiinin 

lokalisaation ja ekspression erojen havaitsemiseksi villityypissä ja varianteissa. Kuvassa 

9 näkyy, että HEK293-solut ilmentävät OATP1B1-villityyppiä ja kaikkia variantteja 

solun pinnalla, mikä havaitaan solun pinnan värjäytymisenä vihreäksi Anti-OATP2/8-

primäärivasta-aine- sekä Goat Anti-Mouse lgG AlexaFlour 488-sekundäärivasta-

ainekäsittelyn vaikutuksesta. Solujen tumat näkyvät sinisenä DAPI-väriainereagenssin 

vaikutuksesta. Immunofluoresenssimikroskoopin kuvien (Kuva 9) perusteella kaikkien 

OATP1B1-varianttien lokalisaatio ja ekspressiotaso ovat verrattavissa villityyppiin. 

OATP1B1-transportteria ei pitäisi näkyä negatiivisissa kontrollinäytteissä, eli soluissa, 

joita ei transduktoitu bakuloviruksilla ja eYFP-proteiinia ilmentävissä HEK293-soluissa, 

koska eYFP proteiinilta puuttuu Anti-OATP2/8-primäärivasta-aineen sitomiseen 

tarvittava epitooppi. Tässä tutkimuksessa eYFP -negatiivinen kontrolli antoi kuitenkin 

väärän positiivisen tuloksen, koska eYFP-proteiinia ilmentävissä soluissa havaitaan 

vihreää signaalia. HEK293-solut, joissa ei ole viruksia, eivät ilmennä OATP1B1-

transportteria, joten tämän kontrollin tulos oli odotusten mukainen.  
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Kuva 9. OATP1B1-villityypin ja varianttien ekspressio ja lokalisaatio bakuloviruksilla 

transduktoiduissa HEK293-soluissa. Solut käsiteltiin OATP2/8-primäärivasta-aineella 

(1:500) ja Goat Anti-Mouse lgG AlexaFlour 488-sekundäärivasta-aineella (1:200) 

OATP1B1-proteiinien detektointia varten (näkyvät vihreinä). Solutumien 

havaitsemiseksi solut värjättiin DAPI-reagenssilla (1:200) (näkyvät sinisenä). Solut 

kuvattiin Leica DM6000B -immunofluresenssimikroskoopilla (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Germany) 40 x suurennoksella.  

 

 

8 POHDINTA 

 

8.1 Pistemutaatioiden tuottaminen SLCO1B1-geeniin 

kohdennetun mutageneesin avulla 

 

Kohdennettu mutageneesi on geenitekniikassa laajasti käytetty in vitro-menetelmä, jonka 

avulla voidaan tehdä muutoksia (yhden emäksen substituutioita, lisäyksiä ja poistoja) 

plasmidi-DNA:n haluttuun kohtaan sekä nopeasti ja tehokkaasti monistaa tuotettuja 

geenivariantteja (NEB 2022). Muunneltuja geenejä voidaan käyttää mm. halutunlaisten 
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proteiinien tuottamiseen ja sen tutkimiseen, miten ne vaikuttavat proteiinin aktiivisuuteen 

ja ekspressioon (Zeng ym. 2018). Kaupallisesti on saatavilla useita kohdennetun 

mutageneesin protokollia, jotka eroavat toisistaan mm. alukkeiden tyypiltä.  

QuickChange-tyyppiset mutageneesin protokollat hyödyntävät päällekkäisiä alukkeita, 

kun taas muut suosittelevat ei-päällekkäisiä alukkeita (NEB 2022). Kirjallisuudessa 

SLCO1B1-varianttigeenien tuottamiseen käytetään yleensä päällekkäisiä alukkeita 

hyödyntäviä QuickChange-protokollia, jotka ovat erittäin helppokäyttöisiä ja siksi 

suosittuja (Gui ja Hagenbuch 2008; Zeng ym. 2018). Päällekkäisten alukkeiden 

ongelmana on kuitenkin mm. se, että ne voivat herkästi sitoutua toisiinsa PCR-ajon aikana 

ja siten laskea PCR:n tehokkuutta sekä tuottaa virheellisiä tuloksia (Zeng ym. 2018). Siksi 

tähän tutkimukseen valittiin Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit sen helppouden, 

tehokkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Q5® Site-Directed Mutagenesis Kitissä 

käytettävät ei-päällekkäiset alukkeet ja Q5® Hot Start High-Fidelity-DNA- polymeraasi 

mahdollistavat huomattavasti nopeamman, tehokkaamman ja laadukkaamman PCR-

tuotteiden valmistamisen verrattuna QuickChange-systeemeihin. Tässä tutkimuksessa 

SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden tuottaminen onnistui, kun PCR-ohjelma optimoitiin 

asettamalla alukkeiden kiinnittymislämpötilagradienttia, pidentämällä alukkeiden 

kiinnitysaikaa ja käyttämällä uutta puhdistettua pENTR221-SLCO1B1-

plasmiditemplaattia. NEBase Changer -alukkeiden suunnitteluohjelma laskee kunkin 

alukeparin kiinnittymislämpötilat (Ta) alukkeiden sulamislämpötilojen (Tm)- perusteella, 

jotka säädetään mahdollisimman lähelle toisiaan pidentämällä tai lyhentämällä 

alukkeiden pituutta. PCR-optimoinnin jälkeen pistemutaation 452A>G tuottaminen 

onnistui hieman matalammissa alukkeiden kiinnittymislämpötiloissa (53 ºC:ssa ja 55 

ºC:ssa) kuin NEBase Changer:n suosittelemassa Ta-lämpötilassa 56 ºC. Kaikkien muiden 

mutaatioiden tuottaminen SLCO1B1-geeniin onnistui NEBase Changer:n suosittelemissa 

alukkeiden kiinnittymislämpötiloissa. PCR:n tulokset viittaavat siihen, että oikein valittu 

kiinnittymislämpötilagradientti saattaa edistää alukkeiden kiinnittymistä templaattiin ja 

odotettujen PCR-tuotteiden syntyä. PCR-ohjelman alukkeen kiinnitysajan pidentäminen 

myös todennäköisesti tehosti oikeanlaisten PCR-tuotteiden valmistusta. PCR:n 

onnistumiseksi tarvitaan myös tuoretta toimivaa templaattia, joten uuden pENTR221-

SLCO1B1-plasmiditemplaatin puhdistaminen myös puolestaan auttoi tuottamaan 

tutkittavia geenivariantteja.  
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8.2 OATP1B1-transportterin ilmentäminen HEK293-soluissa 

 

OATP1B1-villityyppiä ja varianttiproteiineja voidaan ekspressoida soluissa erilaisten 

SLCO1B1-geeniä kantavien rekombinanttivirusten (mm. adenovirusten, lentivirusten ja 

bakulovirusten) avulla, tai käyttämällä ei-viraalisia vektoreita. Viruksilla on kuitenkin 

huomattavasti parempi transduktioteho kuin ei-viraalisilla polymeeri- tai 

liposomipohjaisilla vektoreilla (Hu 2006). Tässä pro gradu -tutkimuksessa OATP1B1-

villityypin ja varianttiproteiinien ilmentämiseen käytettiin Bac-to-Bac® 

Bakulovirusekspressiomenetelmää, jonka avulla HEK293-solut transduktoitiin 

SLCO1B1-geeniä kantavilla bakuloviruksilla. Bakuloviruksiin päädyttiin, koska ne on 

esimerkiksi lentiviruksiin verrattuna helpompi valmistaa, ja mm. adenoviruksista 

poiketen bakulovirukset ovat yleensä humaanisoluille turvallisempia eivätkä tiettävästi 

aiheuta toksisia tai immunogeenisiä reaktioita (Hu 2006). Tähän mennessä ainakin 

yhdessä tutkimuksessa OATP1B1-transportteria ilmennettiin onnistuneesti HEK293-

soluissa bakulovirusten avulla (Kiander ym. 2021).  

Tässä pro gradu -tutkimuksessa hyödynnetyn Bac-to-Bac® 

Bakulovirusekspressiomenetelmän suosittelema pFastBac-kloonausvektori on tarkoitettu 

bakulovirusten tuottamiseen rekombinanttiproteiinin ilmentämiseksi hyönteissoluissa. 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tavoitteena oli ilmentää OATP1B1-transportteria 

HEK293-soluissa. Siksi tähän tutkimukseen valittiin kloonausvektoriksi BacMam-

plasmidi, joka on tarkoitettu proteiinien ilmentämiseen nisäkässoluissa ja jolla on geenin 

kloonaukseen tarvittava attR-alue. Tässä tutkimuksessa SLCO1B1-geenin kloonaus 

pENTR221-plasmidista BacMam-plasmidiin onnistui hyvin. BacMam-plasmidia 

käytettiin myös rekombinantti-bakmidien valmistusta varten tarvittavassa SLCO1B1-

geenin transpositiossa bakmidiin, koska samoin kuin pFastBac-vektori, BacMam-

plasmidi sisältää geenin transpositioon tarvittavan Tn7-alueen. Tässä tutkimuksessa 

BacMam toimi geenin transpositiossa hyvin, joten sen voidaan todeta soveltuvan Bac-to-

Bac®-protokollan mukaiseen SLCO1B1-geenin kloonaukseen ja transpositioon.  

Ennen Sf9-solujen transfektiota bakmidi-DNA-liuokset laimennettiin samaan 

pitoisuuteen, joten Sf9-solujen transfektioon käytettiin samoja bakmidi-DNA-määriä. 

Tämä lisää todennäköisyyttä sille, että Sf9-soluista ensimmäisen kerran kerättävissä P1- 
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bakulovirusliuoksissa olisi samat määrät viruksia. P1-bakulovirustiiterin vahvistamisen 

aikana virusten määrässä on voinut kuitenkin tapahtua muutoksia niin, että Sf9-soluista 

uudelleen kerättävissä P2- ja transduktioon tarvittavissa P3-virusliuoksissa on voinut olla 

vaihteleva määrä viruksia. Bac-to-Bac® Bakulovirusekspressiomenetelmän mukaan 

ennen jokaista Sf9-solujen transfektiota ja ennen HEK293-solujen transduktiota pitäisi 

määrittää virustiitterit ja laskea niiden perusteella MOI (Multiplicity of Infection) -arvo, 

joka kertoo viruspartikkeleiden määrän solua kohden. Tässä tutkimuksessa virustiitterejä 

ja MOI-arvoja ei kuitenkaan määritetty. Määrittämällä virustiitterit ja käyttämällä samaa 

MOI-arvoa jokaisen geenivariantin transduktiossa voidaan varmistua siitä, että solut 

infektoidaan joka kerta samoilla virusmäärillä ja että mahdolliset erot OATP1B1-

transportterin ekspressiossa johtuvat SLCO1B1-geenin polymorfioista eivätkä 

tutkimusmenetelmän eroista.  

 

8.3 OATP1B1-transportterin soluunottokokeen suunnittelu 

 

Eri solumallit, transfektiomenetelmät, proteiinin ekspressiomenetelmät ja koeolosuhteet 

saattavat vaikuttaa tutkittavan transportterin kuljetusaktivisuuteen ja ekspressioon sekä 

aiheuttaa eroja tutkimustuloksissa eri laboratorioiden välillä (Keogh 2012). Solumallin 

valinta riippuu mm. tutkimusasetelmasta sekä tutkittavasta transportterista ja 

substraatista, koska eri solumalleilla tutkitussa OATP1B1-välitteisen substraatin 

soluunotossa voi olla eroja. Esimerkiksi OATP1B1 kuljettaa erytromysiiniä (Km~13) Flp-

In T-REx 293 -soluissa, mutta ei Xenopus-oosyyteissä, mikä voi johtua mm. oosyyttien 

heikommasta kyvystä ilmentää OATP1B1-transportteria (Lancaster ym. 2012). 

OATP1B1-transportterin kuljetusaktivisuutta voidaan tutkia in vitro mm. erilaisilla ei-

polarisoituneilla solumalleilla, kuten HEK293-soluilla, CHO-soluilla tai Xenopus-

oosyyteillä, jotka ilmentävät OATP1B1-transportteria koko solukalvon alueella ja siten 

mahdollistavat vain yhdensuuntaisen substraatin kuljetuksen mittaamisen (Tuma ym. 

2002; Giacomini ym. 2010; Sissung ym. 2014). Sen sijaan jotkut polarisoituneet solut, 

esimerkiksi MDCKII-solut, saattavat tutkittavan transportterin lisäksi ilmentää jotakin 

muuta endogeenista transportteria, joka voi muuttaa tutkittavan transportterin kuljetusta, 

jos lääkeaine on molempien transporttereiden substraatti (Pan ym. 2010). Tästä syystä 
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yksittäisen transportterin ekspressioon tarkoitetun solumallin valinnassa täytyy ottaa 

huomioon erilaisten endogeenisten transporttereiden ilmentymisen mahdollisuus ja 

yksittäisen transportterin kuljetusaktiivisuuden määrityksen tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi suosia ei-polarisoituneita soluja. Tässä tutkimuksessa OATP1B1-

transportterin toiminnan ja lokalisaation tutkimiseen valittiin HEK293-solut, koska ne on 

helppo viljellä ja niillä on hyvä transfektioteho, eli HEK293-soluilla saa ekspressoitua 

suuren määrän tutkittavaa proteiinia (Ooi ym. 2016). Lisäksi johtuen HEK293-solujen 

ihmisperäisestä alkuperästä niiden ilmentämät kuljetinproteiinit käyvät samanlaisen post-

translationaalisen muokkauksen kuin ihmiselimistön soluissa ekspressoivat transportterit. 

Tämä mahdollistaa HEK293-soluilla saatujen kuljetusaktiivisuuden tutkimustulosten 

käytön transportterin kuljetusaktivisuuden ennustamisessa in vivo. Eri laboratorioissa 

saatujen tutkimustulosten vertailtavuuden varmistamiseksi OATP1B1:n 

kuljetusaktiivisuutta tutkittaessa pitäisi käyttää samaa tutkimusmenetelmää, samaa 

solumallia ja samoja substraatteja.  

Soluunottokokeissa määritetään yleensä substraatin kuljetuksen farmakokineettisiä 

parametreja Km ja Vmax. Nämä parametrit voidaan laskea substraatin 

konsentraatioriippuvaisesta kuljetuksesta. Tässä tutkimuksessa soluunottokokeet 

suoritettiin yhdellä pitoisuudella ja testiajalla, joiden Kaugosen (2017) pro gradu -

tutkielmassa kehitetyssä in vitro-menetelmässä todettiin olevan lineaarisella alueella. 

Tässä tutkimuksessa Km- ja Vmax-arvojen määrittäminen ei ollut tarkoituksenmukaista, 

koska haluttiin ainoastaan tutkia eroja OATP1B1-varianttien kuljetusaktivisuuksissa 

suhteessa villityyppiin, mihin yhden pitoisuuden kokeet riittävät hyvin.  

OATP1B1-villityypin ja varianttien kuljetusaktiivisuutta tutkittiin mittaamalla 

soluunottokokeissa käytettävän fluoresoivaan substraatin, DCF, solujen sisään 

akkumuloitunut määrä määrittämällä sen fluoresenssi. DCF on OATP1B1-transportterin 

keskivahva substraatti, jonka Km on noin 5,3 HEK293-soluissa (Izumi ym. 2016). Tämän 

tutkimuksen perusteella DCF sopii hyvin OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuden 

tutkimiseen, ja sitä on käytetty substraattina myös aikaisemmissa OATP1B1:n 

kuljetusaktivisuuden tutkimuksissa. (Izumi ym. 2016; Xiang ym. 2020; Kiander ym. 

2021).   
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8.4 SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden 170G>A, 388A>G, 

452A>G ja 758G>A vaikutus OATP1B1-transportterin 

kuljetusaktiivisuuteen HEK293 soluissa 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin neljän luontaisesti esiintyvän SLCO1B1-geenin 

pistemutaation vaikutusta HEK293-soluissa ekspressoituvan OATP1B1-transportterin 

kuljetusaktiivisuuteen. OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuus määritettiin 

soluunottokokeen avulla mittaamalla HEK293-soluihin kulkeutuneen DCF-substraatin 

fluoresenssi. SLCO1B1-geenin 170G>A, 388A>G, 452A>G ja 758G>- pistemutaatioiden 

vaikutukset OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen arvioitiin vertaamalla 

varianttien kuljetusaktiivisuus villityypin kuljetusaktiivisuuteen.  

ECL1:ssa sijaitsevassa variantissa R57Q positiivisesti varautunut arginiiniaminohappo 

on vaihtunut polaariseen varauksettomaan glutamiiniin. Tässä tutkimuksessa variantin 

R57Q havaittiin kuljettavan DCF:a merkittävästi (p<0,001) heikommin verrattuna 

villityyppiin. Samansuuntaisia tuloksia esittivät myös Kiander ym. (2022) 

julkaisemattomassa artikkelikäsikirjoituksessaan, jossa R57Q laski merkittävästi 

(p<0,05) DCF:n ja rosuvastatiinin soluunottoa. Lisäksi Kiander ym. (2022) totesivat, että 

rosuvastatiinin soluunoton lasku johtui todennäköisesti pistemutaation 170G>A 

aiheuttamasta variantin R57Q heikentyneestä kuljetuskyvystä (turnover rate), koska 

R57Q laski merkittävästi rosuvastatiinin Vmax-arvoa, kun taas Km-arvo ja 

nestekromatografia-massaspektrometriin (LC-MS/MS) perustuvaan QTAP (Quantitative 

targeted absolute proteomics) -analyysin avulla solukalvovesikkeleistä mitattu R57Q-

variantin proteiiniekspressio eivät tilastollisesti merkittävästi eronneet villityypistä. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tulosten perusteella ei voida luotettavasti päätellä 

variantin R57Q kuljetusaktiivisuuden laskun syitä, koska DCF:n kuljetuksen 

farmakokineettisiä parametreja ei määritetty ja proteiiniekspression määritys Western 

blotin avulla epäonnistui. Weaver ja Hagenbuch (2010) havaitsivat, että arginiinin 57 

korvaaminen poolittomalla alaniinilla (R57A) laski merkittävästi useiden substraattien 

affiniteettia nostamalla Km-arvoa ilman merkittävää vaikutusta OATP1B1:n ekspressioon 

ja maksimaaliseen kuljetusnopeuteen (Vmax). Sen sijaan arginiinin 57 korvaaminen 

positiivisesti varautuneella lysiinillä (R57K) ei merkittävästi vaikuttanut useimpien 
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substraattien Km-arvoihin verrattuna villityyppiin. Weaverin ja Hagenbuchin (2010) 

mukaan ECL1 muodostaa osan OATP1B1:n substraattien sitomistaskua, jossa useilla 

positiivisesti varautuneilla aminohapoilla (mm. R57) on ratkaiseva merkitys substraattien 

tunnistamiselle, sitoutumiselle ja kuljettamiselle. Weaverin ja Hagenbuchin (2010) 

tutkimuksen sekä Kianderin ym. (2022) artikkelikäsikirjoituksen perusteella voidaan 

olettaa, että R57-aminohapolla on suurempi merkitys substraatin tunnistamiselle, 

sitoutumiselle ja kuljetukselle kuin OATP1B1-transportterin ekspressiolle. Tämän pro 

gradu -tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että SCLO1B1-geenin pistemutaatio 

170G>A (R57Q) heikentää OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuutta ja vähentää 

tilastollisesti merkittävästi (p<0,001) DCF:n soluunottoa verrattuna villiin tyyppiin. Lisää 

tutkimuksia kutenkin tarvitaan, jotta saadaan enemmän tietoa R57Q-variantin 

kuljetusaktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Variantti N130D sijaitsee ECL2:ssa ja siinä poolinen varaukseton asparagiini on 

korvautunut positiivisella asparagiinihapolla. Tässä tutkimuksessa N130D-välitteinen 

DCF:n soluunotto oli verrattavissa villityyppiin. Kiander ym. (2022) julkaisemattoman 

artikkelikäsikirjoituksen mukaan myöskään rosuvastatiinin soluunotto, Km, Vmax ja 

ekspressio eivät muuttuneet merkittävästi villityppiin verrattuna. Näiden tulosten 

perusteella voidaan päätellä, että pistemutaatio 388A>G (N130D) ei vaikuta ainakaan 

DCF:n ja rosuvastatiinin soluunottoon HEK293-soluissa. Aikaisempien in vitro -

tutkimusten mukaan variantin N130D kuljetusaktivisuus riippuu paljon substraatista ja 

solumallista, siksi in vitro -tutkimuksia variantin N130D kuljetusaktiivisuudesta 

erityyppisillä substraateilla ja erilaisilla solumalleilla tarvitaan lisää (Michalski ym. 

2002).  

Variantti N151S sijaitsee ECL2:ssa ja siinä asparagiini on vaihtunut seriiniin. Tiedetään, 

että ECL2:ssa sijaitseva muutama aminohappo (mm. N134, N503 ja N516) osallistuu 

OATP1B1:n N-glykosylaatioon, jolla on tärkeä merkitys transportterin 

solukalvoekspressiolle ja toiminnalle (Yao ym. 2012). Yao (2012) työkumppaneineen 

tutkimuksessaan huomasi, että N134, N503 ja N516 aminohappojen samanaikainen 

korvaaminen glutamiinilla aiheutti N-glykosylaation häiriöitä ja laski merkittävästi 

transportterin molekyylipainoa, solukalvoekspressiota ja kuljetusaktiivisuutta. Sen sijaan 

yksittäisten aminohappojen mutatointi ei merkittävästi vaikuttanut OATP1B1-
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transportterin määrään solukalvossa eikä kuljetusnopeuteen. Tässä tutkimuksessa 

N151S-variantin kuljetusaktiivisuus oli verrattavissa villityyppiin. Samansuuntaisia 

tuloksia saivat Kiander ym. (2022) julkaisemattomassa artikkelikäsikirjoituksessa, jossa 

DCF:n ja rosuvastatiinin soluunotto eivät merkittävästi eronneet villityypistä. Lisäksi 

Kiander ym. (2022) esittämien farmakokineettisten parametrien mukaan rosuvastatiinin 

Km, Vmax ja N151S-variantin ekspressiotaso solukalvovesikkeleissä olivat samaa luokkaa 

villityypin kanssa. Tämän tutkimuksen sekä Kianderin ym. (2022) tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että pistemutaatio 452A>G (N151S) ei merkittävästi muuta OATP1B1-

transportterin kuljetusaktiivisuutta eikä vaikuta DCF:n ja rosuvastatiinin soluunottoon 

HEK293-soluissa.  

ECL3:ssa sijaitseva variantti R253Q muodostaa osan signature-sekvenssiä, ja siinä 

arginiini on korvautunut glutamiinilla (Taylor-Wells ja Meredith 2014). Tässä 

tutkimuksessa R253Q-variantin välitteinen DCF:n soluunotto laski tilastollisesti 

merkittävästi (p<0,05) verrattuna villityyppiin. Myös Kianderin ym. (2022) 

julkaisemattomassa artikkelikäsikirjoituksessa esitettyjen tulosten mukaan DCF:n 

soluunotto oli noin 35 % ja rosuvastatiinin soluunotto oli noin 65 % villityypistä. Lisäksi 

Kiander ym. (2022) mukaan R253Q-variantin ekspressio ja rosuvastatiinin Vmax olivat 

verrattavissa villityyppiin, kun taas affiniteetti puolestaan laski (Km-arvo nousi) 

merkittävästi, mikä voi mahdollisesti selittää R253Q-variantin välitteisen rosuvastatiinin 

soluunoton heikentymistä. Kiander (2022) tutkimusryhmineen päätteli, että sen 

perusteella, että 758G>A (R253Q) -mutaatio laski merkittävästi rosuvastatiinin 

affiniteettia, aminohappo R253 voi olla tärkeä substraatin tunnistamiselle ja 

sitoutumiselle transportteriin. Tämän tutkimuksen ja Kianderin ym. (2022) 

julkaisemattoman artikkelikäsikirjoituksen tulokset viittaavat siihen, että pistemutaatio 

758G>A (R253Q) vähentää OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuutta ja laskee 

DCF:n ja rosuvastatiinin soluunottoa mahdollisesti heikentämällä substraatin 

sitoutumista transportteriin. R253Q-variantin tutkimustiedon liian vähäisen määrän takia 

R253Q-variantista tarvitaan lisää in-vitro -tutkimuksia, joissa tutkitaan variantin 

ekspressiota ja kuljetusaktiivisuutta käyttäen erilaisia substraatteja, jotta voitaisiin 

selvittää mahdollisia substraattispesifisiä vaikutuksia OATP1B1-transportterin 

toimintaan. Lisäksi olisi tärkeä määrittää R253Q- variantin solukalvoekspressiota, koska 

signature-sekvenssin aminohappojen on todettu olevan tärkeitä transportterin 
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solukalvoekspressiolle (Taylor-Wells ja Meredith 2014).  

 

8.5 SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden 170G>A, 388A>G, 

452A>G ja 758G>A vaikutus OATP1B1-transportterin ekspressioon ja 

lokalisaatioon in vitro 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa oli tarkoitus tutkia SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden 

170G>A, 388A>G, 452A>G ja 758G>A vaikutusta OATP1B1-transportterin 

ekspressioon ja lokalisaatioon in vitro. Western blot -menetelmää hyödynnettiin 

OATP1B1-villityypin ja varianttien proteiiniekspressiotason määrittämisessä 

solukalvovesikkeleistä tehdyistä näytteistä. Solukalvovesikkelimenetelmän avulla 

voidaan melko hyvin arvioida OATP1B1-transportterin villityypin ja varianttien välisiä 

eroja solukalvoekspressiossa, vaikka tämä menetelmä ei erottele 100 %:sti solukalvoja 

eikä ilmoita pelkästään solukalvoekspressiota. Tässä tutkimuksessa OATP1B1-

villityypin ja varianttien ekspressiotason määritys Western blotin avulla ei onnistunut.  

Proteiiniekspression määrityksen epäonnistuminen johtui todennäköisesti primäärivasta-

aineen riittämättömästä kiinnittymisestä OATP1B1-transportteriin liian lyhyen (1 tunnin 

kestävän) inkubaation aikana. Primäärivasta-aine todennäköisesti kiinnittyisi 

tehokkaammin, jos WB-näytteitä inkuboitaisiin yön yli, niin kuin tehtiin esimerkiksi 

Weaverin ja Hagenbuchin (2010) tutkimuksessa, jossa määritettiin OATP1B1-villityypin 

ja varianttien ekspressio WB:n avulla. Muita mahdollisia syitä proteiiniekspression 

määrityksen epäonnistumiseen Western blotin avulla ovat reagenssien kontaminaatio tai 

liian pitkä vasta-ainekäsittelyn jälkeinen membraanin pesu ja siitä johtuva liian alhainen 

vasta-ainepitoisuus membraanilla. Kiander (2022) työryhmineen tutki OATP1B1- 

varianttien proteiiniekspressiota solukalvovesikkeleistä LC-MS/MS -nestekromatografi-

massaspektrometri-menetelmään perustuvan QTAP (Quantitative targeted 

absolute proteomics) –proteomiikka-analyysin avulla. Heidän saamiensa tulosten 

mukaan varianttien N130D, N151S ja R253Q proteiiniekspressio oli hieman suurempi ja 

variantin R57Q ekspressio oli vähän matalampi kuin villityypin. OATP1B1-varianttien 

ekspressiotason muutokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkittäviä. Tämän 
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perusteella voidaan olettaa, että SLCO1B1- pistemutaatiot 170G>A (R57Q), 388A>G 

(N130D), 452A>G (N151S) ja 758G>A (R253Q) eivät todennäköisesti vaikuta 

OATP1B1-transportterin ekspressiotasoihin in vitro. Tulosten vahvistamiseksi jatkossa 

pitäisi suorittaa lisätutkimuksia kaikkien tässä työssä tutkittujen OATP1B1-varianttien 

solukalvoekspressiosta sopivalla täydellisesti solukalvoja erottelevalla menetelmällä, 

esimerkiksi biotinylaatiolla, jotta voidaan selvittää, johtuvatko muutokset 

kuljetusaktiivisuudessa solukalvoekspression muutoksista. Lisäksi selvittämällä 

muutoksia N151S-variantin solukalvoekspressiossa ja molekyylipainossa voidaan tehdä 

johtopäätöksiä N151-aminohapon osallistumisesta N-glykosylaatioon. Jatkossa N151S-

variantin ekspressiota pitäisi tutkia mieluiten sekä kokosolunäytteistä että solukalvosta, 

jotta voidaan päätellä mm. johtuuko mahdollinen solukalvoekspression lasku 452A>G 

(N151S) -pistemutaation aiheuttamasta transportterin synteesin vähenemisestä vai 

esimerkiksi N-glykosylaation häiriöistä johtuvasta transportterin kertymisestä soluun 

sisään.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa immunofluoresenssivärjäystä- ja mikroskopointia 

käytettiin OATP1B1-villityypin ja varianttien lokalisaation ja ekspression tutkimiseksi 

HEK293-soluissa. Immunofluoresenssivärjäys onnistui hyvin, ja kaikkien OATP1B1-

varianttien lokalisaatio ja ekspressiotaso bakuloviruksilla transduktoiduissa HEK293-

soluissa oli verrattavissa villityyppiin. Näiden tulosten perusteella voidaan olettaa, että 

SLCO1B1-pistemutaatiot 170G>A (R57Q), 388A>G (N130D), 452A>G (N151S) ja 

758G>A (R253Q) eivät todennäköisesti vaikuta OATP1B1-transportterin lokalisaatioon 

ja ekspressioon HEK293-soluissa. Solujen yön yli kestävä inkubointi paransi 

primäärivasta-aineen kiinnittymistä OATP1B1-transportteriin verrattuna WB:ssa 

suoritettuun vain yhden tunnin kestävään membraanin inkubointiin primäärivasta-aineen 

kanssa. Negatiivisena kontrollina olleet viruksia sisältämättömät HEK293-solut eivät 

odotusten mukaisesti ilmentäneet OATP1B1-transportteria, mutta eYFP-kontrollin tulos 

oli yllättävä, koska soluissa näkyi siihen kuulumatonta vihreää signaalia. Syynä tähän voi 

olla keltaisen fluoresoivan proteiinin luontaisesti lähettämä voimakas autofluoresenssi, 

joka voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia (Dauner ym. 2009). Jatkossa 

immunofluresenssimikroskooppitutkimuksissa negatiiviseksi kontrolliksi pitäisi valita 

proteiini, jolla on mahdollisimman alhainen autofluoresenssi, jotta kontrollin tulosta 

voidaan pitää luotettavana. Negatiivisen kontrollin luotettavuutta voisi parantaa myös 
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vaihtamalla sekundäärivasta-aineen toiseen, jonka fluoresenssi spektri ei olisi 

päällekkäinen eYFP-proteiinin kanssa. Toinen mahdollinen syy eYFP-soluissa olevaan 

vihreään signaaliin on vasta-aineiden epäspesiifinen sitoutuminen solujen rakenteisiin. 

Tämän voisi jatkossa ehkäistä muokkaamalla blokkausliuosta. 

Immunofluoresenssivärjäys ja -mikroskopointi olisi tärkeää jatkossa suorittaa uudestaan 

kaikille tässä pro gradu -tutkielmassa tutkituille varianteille tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi.  

Immunofluoresenssikuvauksesta saatuja tuloksia olisi hyvä verrata WB-kokeen 

varianttien ekspressiomäärityksen tuloksiin, koska nämä kaksi menetelmää täydentävät 

toisiaan ja antavat paremman kuvan OATP1B1-transportterin ekspressiosta ja 

lokalisaatiosta. Tämän työn immunofluoresenssimikroskoopin kuvat vahvistavat ainakin 

Kianderin ym. (2022) QTAP– proteomiikka-analyysin tuloksia, joiden mukaan 

OATP1B1-varianttien ekspressio ei merkittävästi eronnut villityypistä. Tässä työssä 

tutkituille OATP1B1-varianteille Western blot ja immunofluoresenssivärjäys- ja 

mikroskopointi pitäisi jatkossa suorittaa uudelleen, koska WB:n ja 

immunofluoresenssimikroskooppikuvausten tulokset voisivat yhdessä paremmin selittää 

myös OATP1B1-varianttien kuljetusaktiivisuuden muutosten syitä.    

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset OATP1B1-varianttien toiminnasta vastaavat hyvin 

SIFT- ja PolyPhen-työkalujen suorittamia ennusteita valittujen pistemutaatioiden 

aiheuttamien aminohappomuutosten vaikutuksista OATP1B1-transportterin toimintaan. 

170G>A (R57Q) ja 758G>A (R253Q) - varianttien kuljetusaktiivisuus laski merkittävästi, 

kun taas 388A>G (N130D)- ja 452A>G (N151S) -varianttien kuljetusaktiivisuus ei 

merkittävästi eronnut villityypistä.  

 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman ensimmäisenä tavoitteena oli SLCO1B1-geeniin 

pistemutaatioiden tuottaminen. PCR:n optimoitu ohjelma tutkituille SLCO1B1-



63 

 

varianttigeeneille toimi hyvin, jolloin saatiin tuotettua SLCO1B1-geeniin pistemutaatiot 

170G>A, 388A>G, 452A>G ja 758G>A. Tässä tutkielmassa optimoitua PCR-ohjelmaa 

voidaan käyttää jatkotutkimuksissa samojen pistemutaatioiden tuottamisessa ja 

monistamisessa pENTR221-plasmidissa. Pro gradu -tutkielman toinen tavoite oli tuottaa 

ja ilmentää OATP1B1- villityyppi ja varianttiproteiinit Bac-to-Bac® 

Bakulovirusekspressiomenetelmän avulla HEK293-soluissa. Tämänkin tavoitteen 

saavuttamisessa onnistuttiin hyvin. Rekombinantti- bakmidin tuottamisessa pFastBac-

plasmidin sijaan käytetty BacMam-plasmidi toimi hyvin, jolloin saatiin tuotettua Sf9-

solujen transfektiota varten tarvittavaa bakmidi-DNA:ta. Tämän pro gradu -tutkielman 

viimeisenä tavoitteena oli tutkia valittujen pistemutaatioiden vaikutusta OATP1B1-

transportterin kuljetusaktiivisuuteen, ekspressioon ja lokalisaatioon. OATP1B1- 

varianttien kuljetusaktiivisuutta tutkittiin mittaamalla HEK293-soluihin kulkeutuneen 

DCF:n fluoresenssi. Soluunottokokeen tulosten mukaan varianttien R57Q ja R253Q 

kuljetusaktiivisuus laski merkittävästi verrattuna villityyppiin, kun taas varianttien 

N130D ja R253Q kuljetusaktiivisuus oli verrattavissa villityyppiin. Tämän perusteella 

voidaan päätellä, että SLCO1B1-geenin pistemutaatiot 170G>A (R57Q) ja 758G>A 

(R253Q) voivat laskea OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuutta ja vähentää 

substraattien soluunottoa in vitro. Tulosten vahvistamiseksi tarvitaan uusia in vitro -

tutkimuksia, joiden avulla voitaisiin saada enemmän tietoa SLCO1B1-geenin 

pistemutaatioiden vaikutuksista OATP1B1-transportterin ekspressioon ja lokalisaatioon 

soluissa, substraattien kuljetusaktiivisuuteen sekä mahdollisiin lääke-lääkeinteraktioihin. 

Jatkossa olisi syytä myös tutkia varianttien R57Q ja R253Q kliinistä merkitystä 

substraattilääkkeiden farmakokinetiikassa, tehossa ja haittavaikutuksissa, koska 

pistemutaatioita 170G>A (R57Q) ja 758G>A (R253Q) kantavilla henkilöillä OATP1B1-

substraattilääkkeiden altistukset ja haittavaikutusriskit voivat lisääntyä. Niiden 

minimoimiseksi pistemutaatioita 170G>A (R57Q) ja 758G>A (R253Q) kantavien 

henkilöiden kohdalla voisi miettiä OATP1B1-substraattilääkkeiden annostuksen 

pienentämistä, jotta plasmapitoisuudet pysyisivät terapeuttisella tasolla. Huolimatta siitä, 

että tässä tutkimuksessa pistemutaatioilla 388A>G (N130D) ja 452A>G (N151S) ei 

havaittu olevan vaikutusta OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen, pitäisi 

suorittaa lisää in vitro -tutkimuksia varianttien N130D ja N151S toiminnasta ja 

ekspressiosta mm. käyttäen erilaisia substraatteja, jotta voidaan löytää mahdollinen 
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substraattispesifinen vaikutus OATP1B1-transportterin toimintaan. Uusia 

farmakogeneettisiä tutkimuksia tarvitaan vahvistamaan tämän pro gradu- tutkielman 

tuloksia ja mahdollisesti tulevaisuudessa identifioimaan kliinisesti tärkeät SLCO1B1-

geenimutaatiot. Tässä tutkimuksessa varianttien kuljetusaktiivisuuden muutosta ei voitu 

selittää OATP1B1:n ekspressiotason muutoksella, koska proteiiniekspression määritys 

Western blot -menetelmän avulla epäonnistui.  Immunofluoresenssimikroskoopin kuvissa 

kaikkien OATP1B1-varianttien lokalisaatio ja ekspressio HEK293-soluissa olivat 

verrattavissa villityyppiin. Jotta kuljetusaktivisuuden muutosten syitä voidaan 

luotettavasti arvioida, jatkossa pitäisi määrittää substraatin kuljetuksen 

farmakokineettiset parametrit sekä proteiiniekspressio solukalvosta ja kokosolusta. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tässä pro gradu -tutkielmassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen onnistui hyvin, mutta SLCO1B1-geenin pistemutaatioiden 

170G>A (R57Q), 388A>G (N130D), 452A>G (N151S) ja 758G>A (R253Q) 

vaikutuksesta OATP1B1-transportterin kuljetusaktiivisuuteen, ekspressioon ja 

lokalisaatioon tarvitaan lisää tutkimuksia.  
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