
     
  

 
   

   

 
TIEDOTE 13/2018      16.5.2018  
 
Arvoisa asiakas,  
 
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimuksen menetelmä- ja 
vastauskäytäntömuutos 
  
B –Lakt-D, KL 4614 
 
Otamme 21.5.2018 alkaen käyttöön uuden menetelmän kokoveren Laktoosi-intoleranssi DNA-
tutkimuksessa.  
 
Uusi menetelmä perustuu edelleen DNA:n monistukseen ja sekvensointiin, mutta määrittää yhden 
laktaasigeenin säätelyalueella sijaitsevan nukleotidin sijasta kahden nukleotidin -13910 C/T sekä -22018 
G/A genotyypit. Tutkimuksissa näiden molempien nukleotidien geenimuutokset C/C ja G/G viittaavat 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin.  Tutkimuksissa on myös havaittu, että taudin heterotsygoottimuodot 
C/T ja G/A, jotka eivät viittaa perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin, voivat altistaa sekundaarisista syistä 
johtuvaan laktoosi-intoleranssiin. Näitä ovat mm. suolistoinfektion tai keliakian seurauksena aiheutuva 
laktoosi-intoleranssi. 
 

Muutoksen johdosta myös vastauslausunnot muuttuvat alla olevan taulukon mukaisesti.  

 

 

Todetut genotyypit Lausunto 

-13910 C/C (homotsygootti) 

-22018 G/G (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/C (-13910) sekä G/G (-22018).  Genotyypit C/C sekä G/G viittaavat 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 C/C (homotsygootti) 

-22018 G/A (heterotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/C (-13910) sekä G/A (-22018).  Genotyyppi C/C viittaa perinnölliseen 
laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 C/C (homotsygootti) 

-22018 A/A (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/C (-13910) sekä A/A (-22018).  Genotyyppi C/C viittaa perinnölliseen 
laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 C/T (heterotsygootti) 

-22018 G/G (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/T (-13910) sekä G/G (-22018).  Genotyyppi G/G viittaa perinnölliseen 
laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 C/T (heterotsygootti) 

-22018 G/A (heterotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/T (-13910) sekä G/A (-22018).  Genotyypit C/T sekä G/A eivät viittaa 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin. Heterotsygoottimuodot C/T ja G/A 
voivat kuitenkin altistaa sekundaarisista syistä, kuten pitkäaikaisesta 
suolistoinfektiosta tai keliakiasta johtuvaan laktoosi-intoleranssiin.  
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-13910 C/T (heterotsygootti) 

-22018 A/A (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
C/T (-13910) sekä A/A (-22018).  Genotyypit C/T sekä A/A eivät viittaa 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin. Heterotsygoottimuoto C/T voi 
kuitenkin altistaa sekundaarisista syistä, kuten pitkäaikaisesta 
suolistoinfektiosta tai keliakiasta johtuvaan laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 T/T (homotsygootti) 

-22018 G/G (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
T/T (-13910) sekä G/G (-22018).  Genotyyppi G/G viittaa perinnölliseen 
laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 T/T (homotsygootti) 

-22018 G/A (heterotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
T/T (-13910) sekä G/A (-22018).  Genotyypit T/T sekä G/A eivät viittaa 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin. Heterotsygoottimuoto G/A voi 
kuitenkin altistaa sekundaarisista syistä, kuten pitkäaikaisesta 
suolistoinfektiosta tai keliakiasta johtuvaan laktoosi-intoleranssiin. 

-13910 T/T (homotsygootti) 

-22018 A/A (homotsygootti) 

Näytteestä todettu laktaasientsyymin aktiivisuuteen liittyvät genotyypit 
T/T (-13910) sekä A/A (-22018).  Genotyypit T/T sekä A/A eivät viittaa 
perinnölliseen laktoosi-intoleranssiin. 
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