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Luun morfogeneettiset proteiinit, BMP:t, ovat tärkeässä roolissa elimistön rautametaboliassa 
vaikuttaen hepsidiinin ekspressioon. Hepsidiini on maksan tuottama hormoni, joka säätelee raudan 
määrää verenkierrossa. Kahdella hepsidiinin erityksen säätelyyn osallistuvan geenin (HFE, HJV) 
polymorfioilla on aiemmin havaittu olevan yhteys verenpainetaudin riskiin. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli tutkia kahden BMP2-geenin (rs235756, rs 235768) ja yhden BMP4-geenin 
(rs4901474) polymorfiakohtien ja verenpainetaudin välistä yhteyttä. Tavoitteena oli siten selvittää 
mahdollista muuntuneen rauta-aineenvaihdunnan yhteyttä verenpainetaudin riskiin suomalaisessa 
väestössä. 

Tutkimuksen aineistona toimi TAMRISK-tutkimuksen aineisto, joka on kerätty tamperelaiselle 
aikuisväestölle säännöllisesti suoritettujen terveystarkastusten yhteydessä. Tutkimusaineisto sisälsi 
321 verenpainetautia sairastavaa potilasta ja 463 kontrollia. Genotyypin määritystä varten kerätyt 
DNA-näytteet on eristetty tutkituille postitse lähetetyistä pumpulipuikoista. Genotyypit määritettiin 
polymeraasiketjureaktion avulla. 

BMP2-geenin polymorfiakohdan rs235756 suhteen miespuolisilla GG-genotyypin kantajilla 
havaittiin 4.09-kertainen riski (lv 1.61  10.39, p=0.003) verenpainetaudille 50 vuoden iässä A-
alleelin kantajiin verrattuna. Kohonnut riski oli merkittävä myös 40- ja 45-vuotiaiden ikäryhmissä. 
Lisäksi samojen potilaiden 15 vuoden seuranta osoitti, että GG-genotyypin kantajilla oli 
merkittävästi korkeampi systolinen ja diastolinen verenpaine kaikissa ikäryhmissä. Toisen tutkitun 
BMP2-geenin polymorfiakohdan rs235768 ja verenpainetaudin välillä ei havaittu merkitsevää 
yhteyttä. Sen sijaan BMP4-geenillä (rs4901474) oli yhteys verenpainetautiin, sillä CC-genotyypin 
kantajilla havaittiin 1.48-kertainen (lv 1.03  2.13, p=0.033) riski verenpainetautiin 50 vuoden iässä 
T-alleelin kantajiin verrattuna. 

Tutkimuksessa havaittiin BMP2-geenin polymorfiakohdan rs235756 yhteys verenpainetaudin 
riskiin tutkittujen suomalaisten joukossa. BMP4-geenin polymorfiakohdalla havaittiin olevan 
heikompi yhteys verenpainetautiin. 

Tämän opinnäytteen alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-ohjelmalla  
Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 
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