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Entsyymien ja transporttereiden nimeäminen ja erottelu toisistaan niiden ominaisuuksien perusteella on usein 
epätarkkaa. Läheistä sukua olevat proteiinit ovat usein samankokoisia, ne ilmentyvät samoissa kudoksissa ja niillä voi 
olla monia yhteisiä substraatteja tai inhibiittoreita. Lisäksi eri laboratoriot ovat antaneet samoille proteiineille erilaisia 
kuvaavia tai koodinimiä: Esimerkiksi entsyymi CYP2C9 on aiemmin tunnettu nimillä mefenytoiini 4-hydroksylaasi, P450 
PB-1, P450-MP sekä R-limoneeni-6-mono-oksygenaasi. Transportterille ABCB1 on annettu ainakin nimet P-
glykoproteiini, MDR1, CLCS, P-gp, CD243 sekä GP170. 
 
Tästä johtuneita hankaluuksia ja kiiistojakin on pyritty välttämään käyttämällä proteiineja koodaavien geenien 
emäsjärjestykseen ja siitä pääteltyyn proteiinien aminohappojärjestykseen perustuvaa, vertailevaa nimeämistapaa. 
Kaikille proteiineille on löydettävissä hyväksytty, ainutkertainen nimi (http://www.genenames.org/genefamilies/a-z), 
joskin historiallisesti vakiintuneita nimiä näkee edelleen käytettävän. 
 
Lääkeainemetabolian entsyymit ja transportterit luokitellaan ensiksi yhteen kuuluvien proteiinien pääominaisuuden 
perusteella. Näin syntyvät kolmella tai neljälle kirjaimella merkityt suurperheet (superfamily), kuten esimerkiksi 
sytokromi P450- (CYP), aldehydidehydrogenaasi- (ALDH), sulfotransferaasi- (SULT), tai solute carrier-transportterien 
(SLC) suurperhe.  
 
Suurperheet jaotellaan edelleen perheisiin, joilla on yli 40% samankaltaisuus aminohappojärjestyksessä. Perheet 
merkitään juoksevalla numerolla (esim. CYP1, CYP2, …). Perheet jaotellaan edelleen alaperheisiin, joilla on perheestä 
riippuen yli 55 tai 60% samankaltaisuus, ja joita merkitään kirjaimella (esim. CYP2A, CYP2B, …). Lopulta nimetään 
yksittäiset jäsenet numerolla (esim. CYP2C8, CYP2C9, …). Näin kukin proteiini saa ainutkertaisen nimensä, esimerkiksi 
CYP3A4, CYP2C9 tai SLC22A1, joka erottaa sen kaikista muista sukulaisista. Geenien nimet kirjoitetaan kursiivilla (esim. 
CYP2D6) ja siitä syntyvät lähetti-RNA ja proteiini normaalisti (CYP2D6). 
 
Erilaiset geenivariantit eli alleelit merkitään lisäämällä hyväksytyn geeninimen jälkeen tähti ja numero (esim. CYP2C9*2) 
tai numero/kirjainyhdistelmä (esim. CYP2B6*2B). Proteiineilla nimi ja alleeli erotellaan pisteellä (esim. CYP2C9.2, 
CYP2B.6). Merkintä pyrkii kuvaamaan yksiselitteisesti geenissä tapahtuneen muutoksen tai muutokset, jotka ovat 
löydettävissä ko. proteiiniperheen verkkosivuilta (esim. http://www.cypalleles.ki.se/ tai https://www.pharmgkb.org/). 
Tämä nimeämistapa ei ole täysin ongelmaton, ja siksi ollaan vähitellen siirtymässä kliinisen geenidiagnostiikan 
käyttämään standardinimistöön (www.hgvs.org/mutnomen), joka perustuu referenssigenomin emäsjärjestykseen eikä 
yksittäisiin geeneihin. 
 
Genomissamme on myös niin sanottuja pseudogeenejä, joiden emäsjärjestyksessä on tapahtunut niin suuria muutoksia, 
että ne eivät tuota enää toimivaa proteiinia. Esimerkiksi CYP-suurperheeseen kuuluu 57 toimivaa ja 58 pseudogeeniä. 
Pseudogeenit nimetään lisäämällä geeninimen perään P-kirjain (esim. CYP2D8P). Sekvenssiltään samasta, normaalista 
geenistä luetuille mutta erilaisen silmikoinnin läpikäyneille lähetti-RNA-molekyyleille ei vielä ole tällaista erottelevaa 
merkintätapaa vaan nämä muodot nimeää ne löytänyt laboratorio haluamallaan tavalla. 
 
Nimistössä on muutamia poikkeuksia, jotka johtuvat lähinnä historiallisista syistä. Esimerkiksi ABC-transportterit ja GST-
entsyymit kuuluvat kaikki samaan perheeseen, minkä takia perheen numero olisi aina ”1” ja se jätetään pois (esim. 
ABCB1 ja GSTA1), ja SLC-alaperhe 21 on nimetty uudelleen alaperheeksi SLCO. Joidenkin entsyymiperheiden kuten 
SDR:n suuri rakenteellinen vaihtelu (oligomeerit, alayksiköiden poikkeavat koot) on voitu ottaa huomioon 
aminohappojärjestyksen lisäksi alaperheitä luotaessa.  
 
Hiiren geenien nimet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla (esim. Cyp2b10) mutta kaikilla muilla lajeilla ne kirjoitetaan isoilla 
kirjaimilla. Lopuksi on mainittava, että alaperheissä joissa on korkeintaan kaksi jäsentä, eri lajien toisiaan vastaavat 
entsyymit ovat nimetty samoin (esim. ihmisellä ja rotalla on molemmilla CYP1A2). Suuremmissa alaperheissä 
katalyyttisesti ja muiltakin ominaisuuksiltaan hyvinkin samankaltaiset entsyymit saavat tavallisesti eri nimet (esim. 
ihmisen CYP2A6 ja hiiren CYP2A5 katalysoivat kumpikin kumariinin 7-hydroksylaatiota). 
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