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Selektiiviset progesteronireseptorin
muuntelijat: uusia mahdollisuuksia
gynekologiseen hormonihoitoon
Progesteroni säätelee monia naisen lisääntymistoimintoja. Progesteronia ja siitä johdettuja synteettisiä
progestiineja onkin käytetty gynekologiassa pitkään. Näiden steroidien vaikutukset kohdesoluissa
välitty
vät progesteronireseptoreiden kautta. Progesteronireseptorit ovat myös uudemman lääke
aineryhmän eli selektiivisten progesteronireseptorin muuntelijoiden vaikutuskohde. Tämän lääke
aineryhmän molekyyleistä kaksi on nyt kliinisessä käytössä, mutta eri käyttöaihein. Mifepristonia
käytetään lääkkeellisessä raskauden keskeytyksessä, kohdunkaulan pehmentämisessä ennen kirurgista
raskaudenkeskeytystä ja synnytyksen käynnistämisessä kohtukuolematapauksissa. Ulipristaaliasetaatin
käyttöaiheita ovat jälkiehkäisy sekä kohdun myoomien ja niistä aiheutuvien oireiden hoito.

N

telijoita (SPRM), jotka nimensä mukaisesti
muuntavat progesteronireseptorin toimintaa
kohdesoluissaan joko reseptoria aktivoivaan tai
heikentävään suuntaan. Lääkeaineryhmän molekyylejä on kehitetty jo 1970-luvulta saakka
(2). Näistä ensimmäisenä kliiniseen käyttöön
hyväksyttiin mifepristoni Suomessa ja monissa Euroopan maissa vuosituhannen vaihteessa.
Mifepristonin tärkein ja vakiintunut käyttöaihe
on lääkkeellinen raskaudenkeskeytys (3). Uusin valmiste ulipristaaliasetaatti on hyväksytty
sekä jälkiehkäisyyn että kohdun myoomiin liittyvien oireiden hoitoon.

aisilla progesteronin tärkeimpiä lisääntymisfysiologisia vaikutuksia ovat
kohdun limakalvon muuntaminen loppukierrossa sekretoriseksi, mikä mahdollistaa
edelleen alkion kiinnittymisen, sekä raskausaikana kohdun supistelun estovaikutus. Progesteroni vaikuttaa myös rintarauhaskudoksen
erilaistumiseen ja proliferaatioon. Säätelemällä
progesteronivaikutusta voidaan lääkkeellisesti vaikuttaa näihin lisääntymistapahtumiin.
Klassisten lisääntymisfysiologisten vaikutusten lisäksi progesteronilla tai sen poikkeavalla
vaikutuksella on viime vuosikymmenten aikana osoitettu olevan tärkeä rooli naisen lisääntymiselinten patologisissa prosesseissa kuten
kohdun myoomien kasvun säätelyssä, kohdun
limakalvon syövässä, endometrioosissa ja rintasyövän kehittymisessä (1).
Progesteronin vaikutukset välittyvät solunsisäisten progesteronireseptorien kautta. Analogisesti selektiivisten estrogeenireseptorin
muuntelijoiden (SERM) kanssa on kehitetty
selektiivisiä progesteronireseptorin muun= Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

Progesteronin ja selektiivisten
progesteronin muuntelijoiden
erilaiset vaikutusmekanismit
soluissa
Progesteronin ja SPRM-molekyylien vaikutukset kohdesoluihin ja -kudoksiin välittyvät
ja säätyvät progesteronireseptorien välityksellä (4,5,6). KUVA 1 havainnollistaa tätä mo27
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KUVA 1. Progesteronin ja selektiivisten progesteronireseptorin muuntelijoiden erilaiset vaikutusmekanismit.
Ylemmästä reitistä nähdään, kuinka luonnollinen progesteroni saa aikaan kohdegeeniensä luennan (niin sanottu agonistinen vaikutus). Alempi reitti kuvaa SPRM-molekyylien eli mifepristonin ja ulipristaaliasetaatin antagonistista vaikutusmekanismia, joka johtaa kohdegeenien luennan ja edelleen biologisen vaikutuksen estoon. Vino
katkoviivanuoli kuvaa SPRM-molekyylien mahdollista osittaisagonistivaikutusta.

nimutkaista säätelyreittien verkostoa ja sitä, repressorit) toimintaa. Koaktivaattoreiden toikuinka progesteronin vaikutus eroaa SPRM- mintaa säädellään epigeneettisesti histoniasetymolekyylien vaikutusmekanismista solutasol- laation kautta, mikä johtaa kromatiinin löystyla. Progesteronireseptorit sijaitsevat pääosin miseen ja mahdollistaa tällä tavoin kohdegeenisolun sytoplasmassa, jonne ligandi siirtyy so- en luennan. Näin selittyy progesteronin aikaan
lukalvon läpi diffundoitumalla. Ligandi voi saama agonistivaikutus (ylempi reitti). Kore
pressoreilla on puolestaan päinvasolla joko luonnollinen progestetainen eli kromatiinia tiivistävä ja
roni, synteettinen progestiini tai
Käyttöaiheet
kohdegeenien luentaa estävä vaikuSPRM-molekyyli (mifepristoni
tulevat toden
tus. Näin välittyvät mifepristonin ja
tai ulipristaaliasetaatti). Ligandi
näköisesti
ulipristaaliasetaatin antagonistiset
sitoutuu progesteronireseptolaajenemaan
vaikutukset soluissa (alempi reitti).
rissa olevaan taskuun, ja samalla
tulevaisuudessa.
Mifepristoni ja ulipristaaliasetaatti
hetkellä reseptorin inaktiivisena
voivat myös aktivoida jonkin toisen
pitänyt kaitsijaproteiinikompleksi irtoaa. Ligandi määrää, millainen avaruu- geenin luentaa. Kyseessä on tällöin niin sanottu
dellinen rakenne ligandi-reseptorikompleksista osittainen agonistivaikutus (vino katkoviivanuoli), ja muun muassa koaktivaattoreiden ja
muodostuu.
Reseptori-ligandikompleksi siirtyy tumaan korepressoreiden suhteellinen määrä solussa
ja sitoutuu kohdegeeniensä promoottorialueel- vaikuttaa ligandin aikaan saamaan lopulliseen
la olevaan vaste-elementtiin. Samalla se ohjaa biologiseen vasteeseen. Progesteronireseptorin
myös koregulaattoreiden (koaktivaattorit ja ko- eri isomuodoilla on myös erilaiset affiniteetit
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boloituvia lääkkeitä ulipristaaliasetaatin jälkiehkäisyteho saattaa heikentyä, mutta teho-eroa
LNG-jälkiehkäisyvalmisteisiin ei ole osoitettu.
Kuitenkin mitä nopeammin suojaamattomasta
yhdynnästä jälkiehkäisyvalmiste otetaan, sitä
tehokkaampi se on (10). Jälkiehkäisyä ei ole
tarkoitettu säännölliseen käyttöön.
Molemmat jälkiehkäisyyn tarkoitetut valmisteet ovat itsehoitolääkkeitä. Koska kyseessä on
lisäneuvontaa vaativa valmiste, farmaseutti tai
proviisori ohjaa jälkiehkäisyvalmisteiden tarkoituksenmukaisen käytön ostohetkellä (11).
Kohdun hyvänlaatuiset lihas
kasvaimet
(myoomat) ja ulipristaaliasetaatti. Kohdun
myooma on tavallinen lisääntymisikäisen naisen gynekologinen kasvain sekä tavallisin syy
kohdunpoistoon (12). Yleisimmät myoomien
aiheuttamat oireet ovat runsaat, jopa anemisoivat kuukautisvuodot, kivut, paineen tunne alavatsalla, virtsaamisvaikeudet, hedelmättömyys
ja yleinen elämänlaadun heikkeneminen. Runsaita vuotoja voidaan hoitaa levonorgestreelia
vapauttavalla hormonikierukalla, yhdistelmäehkäisyvalmisteilla tai traneksaamihapolla. Kohdun säästäviä invasiivisia hoitomahdollisuuksia
ovat puolestaan kohtuvaltimoiden embolisaatio
ja myoomien kirurginen poisto, ja uutena lupaavana hoitona mini-invasiivinen suuriener
giainen fokusoitu ultraääni (HIFU) (13,14,15).
Suomessa tehdään vuosittain noin 6 000 kohdunpoistoa; kolmasosa niistä myoomien ja niiden aiheuttamien oireiden takia (16).
Ulipristaaliasetaatti on hyväksytty myoomien aiheuttamien oireiden hoitoon 5 mg:n
päiväannoksella. Hoitoa jatketaan enintään
kolmen kuukauden ajan. Hoitojakson voi tarvittaessa toistaa, mutta aikaisintaan yhden välikierron jälkeen. Välikierto tarkoittaa, että kukin
hoitojakso aloitetaan aikaisintaan toisena kuukautiskiertona aiemman hoidon päättymisen
jälkeen. Kuukautiset palaavat ennalleen yleensä
neljän viikon sisällä ulipristaaliasetaattihoidon
lopettamisesta. Näitä kolmen kuukauden hoitojaksoja voi olla useita. Välikierron ajatellaan
olevan tarpeen kohdun limakalvomuutosten
ehkäisemiseksi (ks. turvallisuus jäljempänä).
Alkuun hoito oli hyväksytty vain helpottamaan oireita leikkausta odottaessa, mutta nykyisin se voidaan aloittaa ilman leikkauspää-

koregulaattoreihin, mikä vaikuttaa lopulliseen
ligandin aikaan saamaan vasteeseen.
Tämän hitaan, tuntien kuluessa tapahtuvan
genomisen säätelytien lisäksi progesteronireseptori voi aktivoida kohdegeeniensä luentaa
nopeiden ei-genomisten säätelyjärjestelmien
kautta. Samanlainen nopea, sekunneissa tai
minuuteissa mitattava vaikutus eri signaalinvälitysjärjestelmien kautta nähdään myös, jos ligandi sitoutuu solukalvolla olevaan reseptoriin
(4,6).

Selektiivisten progesteroni
reseptorin muuntelijoiden
kliiniset käyttöaiheet
Mifepristoni (RU486) kehitettiin vuonna 1980
(5). Suomessa siitä on jo lähes 20 vuoden
kokemus sen hyväksytyissä käyttöaiheissa:
lääkkeellinen raskaudenkeskeytys, synnytyksen
käynnistys kohtukuolematapauksissa ja
kohdunkaulan pehmentäminen ennen kirur
gista raskaudenkeskeytystä (3,7).
Ulipristaaliasetaatti tuli kliiniseen käyttöön
Suomessa vuonna 2010 jälkiehkäisyvalmisteena, ja lääke on nykyisin käsikauppavalmiste (ks.
edempänä). Ulipristaaliasetaatin uusin käyttöaihe, myoomiin liittyvien oireiden hoito, hyväksyttiin Suomessa vuonna 2013.
Jälkiehkäisy. Kaikilla testatuilla selektiivisillä progesteronireseptorin muuntelijoilla on
jälkiehkäisyvaikutus, mutta kliinisessä käytössä on tällä hetkellä vain ulipristaaliasetaattia
sisältävä kerta-annos, joka voidaan ottaa 120
tunnin (viiden vuorokauden) aikana suojaamattomasta yhdynnästä. Kun tätä valmistetta
verrattiin toiseen, 72 tunnin kuluessa otettavaan 1,5 mg:aan levonorgestereeliprogestiinia
(LNG) sisältävään valmisteeseen, oli ulipristaaliasetaatti merkitsevästi tehokkaampi vielä viiden vuorokauden kuluttua suojaamattomasta
yhdynnästä (98 %:n esto odotettavissa olevista
raskauksista, jälkimmäisellä 85 %) (8). Haittavaikutukset (muun muassa päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu) eivät eronneet merkitsevästi
toisistaan (8). Ulipristaaliasetaatin jälkiehkäisyvaikutus välittyy ovulaatiota viivästyttävän
vaikutuksen kautta (9). Painoindeksin suurentuessa tai käytettäessä CYP3A4:n kautta meta29
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A) Perusterve 43-vuotias tupakoimaton
neljä kertaa raskaana ollut ja kolmesti
synnyttänyt nainen hakeutui tutkimuksiin runsaiden, hormonikierukan käytön
aikaisten ja kaksi viikkoa kestävien kuukautisvuotojen vuoksi. Emättimen kaikukuvauksessa kohdunpohjassa todettiin
55 mm läpimitaltaan oleva lihaksensisäinen myooma (ei näy tässä kuvassa). Limakalvonalaisia myoomia ei nähty. Kohdun
limakalvon paksuus oli 7,5 mm, ja sen histologisessa näytteessä nähtiin keltarauhashormonivaikutus. Kohdunrunko-osan
ja kohdunkaulan rajalla huonosti sijainnut
hormonikierukka poistettiin ja potilaalle aloitettiin ulipristaaliasetaattilääkitys.
Hormonikierukka ja kohdun limakalvo on
merkitty kuvaan nuolilla. Endometriumin
paksuus näkyy plussien (+) välisenä etäisyytenä.

A
hormonikierukka

kohdun limakalvo

B

B) Kolme kuukautta myöhemmin potilaalla oli ollut vain yhdet niukat viisi vuorokautta kestäneet kuukautiset, ja sittemmin
hänellä oli amenorrea. Myoomaa ei enää
nähty. Kohdun limakalvo oli paksuuntunut (14,3 mm), kystinen ja verkkomainen.
Siltä otetussa histologisessa näytteessä
todettiin PAEC-muutos (progesterone
receptor modulator-associated endometrial changes, nuoli). Potilas jatkoi lääkitystä vielä toiset 3 kuukautta ennen kohdunpoistoleikkausta ja oli koko sen ajan vuodoton. Kohdun etuseinämästä takaseinämään mitattu paksuus on 36,9 mm.

PAEC-muutos kohdun limakalvolla

KUVA 2. Potilastapaus 1.

töstä ja jatkaa lääkekuurien toistoja premenopaussi-iässä aina vaihdevuosiin asti. Kohdunpoistoleikkaus on voitu välttää ainakin osalla
ulipristaaliasetaattia käyttäneistä potilaista.
Vaikka aivan kaikki potilaat eivät saa lääkityksestä apua, amenorrean saavuttaa kahden hoitojakson jälkeen yli 60 % ja neljän hoitojakson
jälkeen jopa 90 % potilaista (17,18). Amenorrea saavutetaan yleisimmin viikon sisään lääkityksen aloittamisesta (15,16,17). Kahden
hoitojakson jälkeen vuotokontrollin saavuttaa
neljä viidestä (18). Myoomien tilavuus pienenee sitä enemmän, mitä useampia hoitojaksoja
käytetään (17). Merkittävällä osalla potilasta
myös kivut vähenevät ja yleinen elämänlaatu
kohenee (18,19). Ulipristaaliasetaattihoidon
jälkeisiä raskauksia on kuvattu, ja raskaudet
N. Sarvilinna ym.

ovat alkaneet 3–14 kuukauden kuluttua (mediaani kymmenen kuukautta) hoitojakson
päättymisestä (20). Fertiili-ikäisillä kondomin
käyttöä suositellaan hoidon aikana, vaikka raskauden mahdollisuus on heikentynyt. Mikään
hormonaalinen ehkäisymenetelmä ei sovellu
yhtäaikaisesti ulipristaaliasetaatin kanssa käytettäväksi.
Osalla ulipristaaliasetaatin käyttäjistä todetaan kohdun limakalvolla histologisesti hyvänlaatuinen ja palautuva niin sanottu P
 AEC-löydös
(progesterone receptor modulator-associated
endometrial changes). Sille on ominaista inaktiivisten rauhasten kystinen dilataatio ja tiivis
strooma ilman desiduaalireaktiota (5,21). Tuma-atypiaa tai syöpää edeltäviä muutoksia ei
ole kuvattu (5,21). PAEC-tapauksessa kohdun
30

A) Perusterve 43-vuotias tupakoimaton
kerran raskaana ollut ja synnyttänyt nainen hakeutui tutkimuksiin kivuliaiden
kuukautisvuotojen vuoksi. Vuodon määrä
oli normaali, mutta alavatsakipuja esiintyi
muulloinkin kuin kuukautisten aikaan. Poliklinikassa todettiin kookas, lähes napaan
asti ulottuva monimyoomainen kohtu.
Myoomia todettiin ainakin 11, ja suurin
niistä oli halkaisijaltaan 45 mm. Kohdun
limakalvo oli ohut (3,1 mm). Potilaalle aloitettiin ulipristaaliasetaattilääkitys. Kuvassa
näkyvät neljä myoomaa on merkitty tähdillä (*). Kohdun limakalvon mittaustulos
näkyy plussien (+) välisenä etäisyytenä.
B) Kolme kuukautta myöhemmin potilas oli täysin vuodoton eikä kipuja enää
ollut. Suurin myooma oli pienentynyt
45 mm:stä 31 mm:iin, ja kohdun koko
selvästi pienentynyt. Viivamaisen ohut
kohdun limakalvo on merkitty kuvaan
nuolilla. Kuvassa näkyvät kaksi myoomaa
on merkitty tähdillä (*). Sittemmin potilas jatkoi ulipristaaliasetaatin käyttöä vielä toiset kolme kuukautta, ja tänä aikana
hänellä ei edelleenkään ollut kuukautisia
tai kipuja. Kontrollissa suurimman myooman koko oli enää 23 mm. Raskaustoiveen vuoksi potilas lopetti lääkkeen käytön. Potilas ei kuitenkaan tullut raskaaksi
seuraavan kuuden kuukauden kuluessa.
Sen sijaan hän kertoi alavatsakipujen palanneen, ja suurin myooma oli kasvanut
alkuperäisen kokoiseksi (45 mm).

A

*
*
kohdun limakalvo

*

*

B

ohut kohdun limakalvo

*

*

KUVA 3. Potilastapaus 2.

limakalvo näyttää kaikukuvauksessa paksuuntuneelta, kystiseltä ja verkkomaiselta (KUVA 2,
POTILASTAPAUS 1), mutta suurimmalla osalla
potilaista limakalvo näyttää täysin normaalilta ulipristaaliasetaatin käytön aikana (KUVA 3,
POTILASTAPAUS 2). Epäselvissä tapauksissa, tai
jos kohdun limakalvo on kierron vaiheeseen
nähden paksu omien kuukautisten jo alettua,
tai potilaan kuukautisvuoto muuttuu pysyvästi
tai odottamattomasti, suosittelemme ottamaan
kohdun limakalvolta histologisen imunäytteen
patologille tutkittavaksi (22).

siedettyjä ja nykytiedon valossa turvallisia. Mifepristonilla tai ulipristaaliasetaatilla ei ole kuvattu maksatoksisuutta eikä vaikutusta luuston
mineraalitiheyteen (5,21).
Näiden molekyylien pitkäaikaiseen käyttöön
liittyy mahdollisesti kohdun limakalvovaikutuksia, joiden merkitys selviää vasta pitkäaikaisseurantatutkimuksissa. Tuoreen tapausselostuksen mukaan ulipristaaliasetaatin käyttö
viiden vuoden ajan metastaattista myoomaa
sairastavalla naisella ei saanut aikaan syöpää
edeltäviä eikä syöpämuutoksia kohdun limakalvolla, ja lääke oli hyvin siedetty (23). Oirekuvan perusteella voi tarvittaessa ottaa imunäytteen kohdun limakalvolta.
Mifepristonille altistuminen ensimmäisen
raskauskolmanneksen aikana on suurentanut

Turvallisuus
Kliinisessä käytössä olevat selektiiviset progesteronireseptorin muuntelijat ovat yleensä hyvin
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Jopa 80 % myoomista ilmentää MED12-geenin
mutaatiota, mutta eri potilaiden myoomat sekä
saman potilaan eri myoomat voivat olla geneettisesti hyvin erilaisia (25,26,27). Sekä progesteronin että estrogeenin tiedetään kiihdyttävän
myoomien kasvua (28). Progesteronireseptorien ilmentymisen vaihteluista saman kohdun
myoomissa ei ole tietoa. Kertyvä tutkimustieto
voi auttaa myoomien hoidon suunnittelussa yksilöllisen lääketieteen perusteiden mukaisesti.
Selektiiviset progesteronireseptorin muuntelijat voisivat olla kaivattu vaihtoehto myös
endometrioosiin ja sen aiheuttamiin oireisiin
(kivut, vuotohäiriöt ja lapsettomuusongelmat).
Niistä kärsii jopa 10 % hedelmällisessä iässä
olevista naisista (29). Mifepristonin on osoitettu vähentävän kuukautisvuodon määrää, kuukautiskipuja ja uusien endometrioosipesäkkeiden syntyä (5,21). Ulipristaaliasetaatin tehosta
endometrioosipotilaiden hoidossa ei ole vielä
näyttöä.
Aiemmin antiprogestiineiksi kutsuttuja
SPRM-molekyylejä on tutkittu ja kehitetty pitkään eri gynekologisiin käyttöaiheisiin.
Raskaudenkeskeytystä ja jälkiehkäisyä lukuun
ottamatta muita kliinisiä käyttöaiheita arvioiva
tutkimus on ollut lähinnä tutkijalähtöistä eikä
siten kovin laajaa. Uusien kliinisten käyttöindikaatioiden tutkimus SPRM-molekyylien parissa on viime vuosina ilahduttavasti virkistynyt.
Tällä hetkellä tutkittaviin käyttöaiheisiin kuuluvat muun muassa raskaudenehkäisy, hedelmättömyys, kohdun adenomyoosi, endometrioosi
sekä käyttö ennen hysteroskooppista myoomien poistoa (30). Hyvin siedettyinä ja turvallisina lääkkeinä SPRM-molekyylien käyttöaiheet
gynekologiassa tulevat todennäköisesti laajenemaan.

Ydinasiat
88 Selektiivisistä progesteronireseptorin
muuntelijoista kliinisessä käytössä ovat
mifepristoni ja ulipristaaliasetaatti.
88 Mifepristonin pääkäyttöaihe on lääkkeelli
nen raskaudenkeskeytys.
88 Ulipristaaliasetaatin kerta-annos on teho
kas, ilman reseptiä saatava, jälkiehkäisy
valmiste.
88 Päivittäinen ulipristaaliasetaattihoito kol
men kuukauden jaksoina käytettynä pie
nentää kohdun hyvänlaatuisia myooma
kasvaimia ja korjaa nopeasti niihin liittyvät
oireet.

hyvin lievästi, 1–3 %, sikiöepämuodostumariskiä (24). Koska ulipristaaliasetaatti poistuu elimistöstä viikon sisällä lääkkeen otosta, jälkiehkäisyn pettämisen ei ole havaittu suurentavan
riskiä sikiöepämuodostumiin, kohdunulkoisiin
raskauksiin tai keskenmenoihin (8). Ulipristaaliasetaatilla ei ole havaittu teratogeenistä
vaikutusta eläinkokeissa, mutta keskenmenot
lisääntyivät (Heli Malm, kirjallinen tiedonanto,
HYKS teratologinen tietopalvelu).
SPRM-molekyylien rintarauhasvaikutuksia
on tutkittu vähän. On arveltu, että progesteronireseptorin muuntelijat vähentäisivät rintasyöpäriskiä (5). Mifepristonilla on kuvattu
antiproliferatiivinen vaikutus rintarauhaseen
(5,21).

Lopuksi

■

Viimeaikaisissa suomalaistutkimuksissa on selvitetty kohdun myoomien geneettistä taustaa.

SUMMARY

Selective progesterone receptor modulators: new possibilities for gynecologic hormone therapy
Progesterone regulates several female reproductive functions. Progesterone and synthetic progestins derived from it have
long been utilized in gynecology. The effects of these steroids in target cells are mediated via progesterone receptors.
Progesterone receptors are also the target of action of selective progesterone receptor modulators. Of the molecules of
this newer group of drugs, two are presently in clinical use. Mifepristone is used in nonsurgical abortion, in softening of
the cervix before surgical abortion, and in the induction of labor in cases of intrauterine death. The indications of ulipristal
acetate are postcoital contraception and treatment of uterine myomas and the resulting symptoms.
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