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Pääkirjoitus | tiede

Apteekista saa ostaa yhä useampia diagnostisia 
testejä. Raskaus- ja ovulaatiotestien lisäksi tar-
jolla on pikatestejä esimerkiksi keliakian, virtsa-
tieinfektion, punkin borrelioosin ja huumeiden 
käytön toteamiseen. Lisäksi kuluttajat voivat ti-
lata testejä verkosta, myös suomenkielisiltä si-
vustoilta. Syöpäriskien arvioimiseen liittyvien 
geenitestien markkinointi kuluttajille lisääntyy 
nopeasti (1).

Potilaiden rooli hoitopäätösten teossa vahvis-
tuu. On ymmärrettävää, että terveydestään yhä 
paremmin perillä olevia kuluttajia kiinnostaa 
myös tehdä testejä itse kotonaan. Kotitestaami-
sesta yhteistyössä terveydenhuollon ammatti-
laisten kanssa on saatu hyviä kokemuksia. Esi-
merkiksi seksitautien toteamisessa YTHS ja 
Vantaan kaupunki ovat ottaneet käyttöön koti-
testit, joiden toivotaan madaltavan kynnystä tes-
taukseen (2).

Kuluttajien itsenäisesti toteuttamaan testaa-
miseen liittyy kuitenkin riskejä, etenkin testin 
oikean kohderyhmän ja tarjotun informaation 
näkökulmista. Suurin osa kuluttajille markki-
noiduista testeistä näyttää olevan lääketieteelli-
seltä kannalta tarpeettomia. Amerikkalainen 
tutkijaryhmä kävi läpi vuonna 2012 internetissä 
tarjolla olleet testit ja niiden perustumisen tut-
kittuun tietoon (3). Markkinoilla oli 20 palve-
luntarjoajaa, jotka toimittivat yhteensä 127 eri-
laista diagnostista tutkimusta. Vain 3 % tutki-
muksista oli sellaisia, joita voitiin tutkimustie-
don perusteella suositella. Puoleen testeistä ei 
voinut tutkitun tiedon perusteella ottaa kantaa, 
ja kolmasosa oli vasta-aiheisia (3).

Keitä testaaminen ja etenkin geenitestit sitten 
kiinnostavat? Australialainen tutkimus selvitti, 
mitkä tekijät vaikuttivat geenitestin valitsemi-
seen. Tutkittavina oli nuoria naisia ja kyseessä 
testi, joka positiivisena merkitsi 50 %:n riskiä 
sairastua syöpään. Naisista kolmasosa valitsi 
geenitestin, muita useammin korkeammin 
koulutetut ja genetiikasta enemmän ymmärtä-
vät sekä sellaiset, joilla ei ollut huolta testaami-
sen vaikutuksesta vakuutusturvaan tai työllisyy-
teen (4). Sukuhistorian perusteella syöpävaa-
rassa olevat näyttävät valitsevan vastaavanlaisen 

testin useammin, yhden tutkimuksen mukaan 
60 % heistä (5).

Testaamiseen voi liittyä odottamattomia psy-
kologisia seurauksia. Se mitä et tiedä, voi vahin-
goittaa sinua. Kun rinta- ja munasarjasyöpään 
liittyvää BRCA1-testiä tarjottiin sukuanamnee-
sin perusteella mahdollisesti suurentuneen ris-
kin henkilöille, testistä kieltäytyminen lisäsi 
depression esiintyvyyttä. Geenin kantajuuden 

selviäminen ei vaikuttanut depressioon, ja sen 
poissulkeminen vähensi depression esiintyvyyt-
tä, vaikka tämäkään tulos ei syövältä lopulta 
suojaa (5).

Kuluttajille suunnatut testit voivat kuormit-
taa terveydenhuoltoa, useimmin yleis- ja työter-
veyslääkäreitä hoitoketjun ensilinjassa. Kun 
lääkärit eivät praktiikassaan käytä esimerkiksi 
syövän geenitestejä, heidän on vaikeaa ottaa 
kantaa niiden tuloksiin. Tiedetään, että tällai-
sissa tilanteissa avohoidon lääkärit kirjoittavat 
helposti lähetteen erikoissairaanhoitoon, tois-
tavat testin tai määräävät muita täydentäviä tut-
kimuksia (6). Kotitestit voivat aiheuttaa kalliita 
tutkimuskierteitä.

Yhdysvalloissa kuluttajille suunnattujen tes-
tien markkinat kasvavat nopeasti. Vuonna 2020 
liikevaihdon arvioidaan olevan 350 miljoonaa 
dollaria, 20-kertainen vuoden 2010 lukuihin 
verrattuna (1). Vaikka kuluttajille suunnattuja 
testejä haluttaisiin rajoittaa lainsäädännöllä,  
vapaa kauppa internetissä tuskin tyrehtyy. Ter-
veydenhuollon ja apteekkien henkilöstön pitää 
varautua keskustelemaan testeistä ja niiden ra-
joituksista potilaidensa kanssa. ●
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