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V 
aikka mutaatiot selittävät vain pienen 
osan esimerkiksi Parkinsonin tautiin sai
rastumisista, on niiden ansiosta kyetty 

löytämään sairauden kannalta oleellisia proteii
neja. Näiden proteiinien toimintaa ei kunnolla 
tunneta molekyyli tai edes kudostasolla, mutta 
muutokset niiden toiminnassa voivat vaikuttaa 
sairauden syntyyn tai kulkuun. Jotta voitaisiin 
ymmärtää minkä tahansa taudin syntymeka
nismeja, on tautiin liittyvien mutaatioiden 
molekyylitason kuvaaminen elintärkeää. Täl
löin tutkimuskohteena ovat tautiin liittyvien 
molekyylien rakenne ja niissä tapahtuvat muu
tokset sekä molekyylien toiminta ja vuorovai
kutus toisten molekyylien kanssa. Hermoston 
entsyymit toimivat fysiologisesti esimerkiksi 
hermovälittäjäaineiden synteesissä ja hajotta
misessa sekä rakennetasolla yksilönkehityksen 
aikana. Hyvä esimerkki tästä on myeliinitupen 
muodostuminen (1).

Useissa aivojen entsyymeissä tapahtuu muu
toksia hermostoa rappeuttavien sairauksien 
kehittyessä tai niiden aikana. Entsyymit myös 
osallistuvat taudissa menetettyjen hermovälit
täjäaineiden pilkkomiseen. Lisäksi entsyymit 
ovat lääkeainekemian kannalta mielenkiintoi
sia kohteita. Siksi ne ovat olleet pitkään niin 
hermostoa rappeuttavien sairauksien lääke

tutkimuksen kuin lääkehoidonkin kohteena. 
Tunnetuimpia esimerkkejä onnistuneesta ent
syymeihin kohdistuvasta lääkekehityksestä 
ovat dopadekarboksylaasin (DDC), katekoli
oksimetyylitransferaasin (COMT) ja mono
amiinioksidaasin (MAO) estäjät. Ne estävät 
dopamiinin pilkkoutumista ja lisäävät Parkin
sonin tautia sairastavien potilaiden aivojen do
pamiinipitoisuuksia (2). Tunnettuja ovat myös 
asetyylikoliiniesteraasin estäjät Alzheimerin 
taudin lääkehoidossa (3). 

Nämä ovat kuitenkin vain oireita lievittäviä 
lääkehoitoja eivätkä siis hidasta tai estä sairau
den etenemistä. Siksi onkin erittäin tärkeää 
löytää molekyylitason tutkimuksella uusia lää
kevaikutuskohteita, jotka voisivat johtaa taudin 
hidastumiseen tai jopa pysähtymiseen.

Perinnöllisissä hermostosairauksissa mutaa
tion kohteena on usein entsyymi. Monissa sai
rauksissa edes entsyymin katalysoimaa fysio
logista reaktiota ei tunneta, vaikka mutaatio 
aiheuttaakin hermorappeuman.  Esimerkkejä 
tällaisista taudeista ovat muun muassa PHARC
oireyhtymä (polyneuropatia, kuulon menetys, 
ataksia, verkkokalvon pigmenttisurkastuma, 
kaihi) ja Charcot–Marie–Toothin tauti (CMT), 
joka on ääreishermoston rappeumasairaus. 
PHARCoireyhtymässä mutaatioiden kohtee
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Molekyylitason tutkimus auttaa ymmärtämään sairausmekanismeja
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Hermostoa rappeuttavat sairaudet yleistyvät väestön ikääntymisen myötä. Yksi yhteinen nimittäjä  näille 
sairauksille on se, ettei niihin ole olemassa parantavia hoitoja. Nykyiset lääkehoidot perustuvat oireiden 
lievittämiseen. Hermoston rappeumasairauksien mekanismien selvittäminen on tärkeää, jotta niihin 
voidaan tulevaisuudessa kehittää sairauden kulkua muokkaavia lääkkeitä. Entsyymit tarjoa vat mahdol-
lisuuksia uusille lääkkeille. Tässä katsauksessa keskitymme kahteen entsyymiin: prolyylioligopeptidaasiin 
(PREP) ja gangliosidi-indusoituun erilaistumiseen liittyvään proteiiniin 1 (GDAP1).  Ensin mainittu on lii-
tetty Parkinsonin taudissa tapahtuvaan alfasynukleiinin patologiaan. Jälkimmäinen on yleinen mutaatio-
kohde Charcot–Marie–Toothin taudissa, joka on perinnöllinen ääreishermoston rappeumasairaus.
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na on endokannabinoidi aineenvaihduntaan 
liittyvä ABHD12entsyymi. CMT:n eri muo
doissa useita entsyymejä ja muita proteiineja 
koodaavat geenit voivat kantaa mutaatioita. Yh
teistä näille taudeille on se, että muutosta alun 
perinkin huonosti tunnetun entsyymin toimin
nassa on vaikeaa liittää fysiologiseen taudinku
vaan. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää selvittää 
entsyymin katalysoima biokemiallinen reaktio 
sekä tutkia sen kolmiulotteista rakennetta ja 
vuorovaikutuksia muiden molekyylien kanssa.

PREP:n ja GDAP1:n suhdetta hermoston 
rappeumasairauksiin tutkitaan kirjoittajien la
boratorioissa. Molemmat entsyymit ovat myös 
hyviä esimerkkejä entsyymitutkimuksesta her
moston rappeumasairauksien yhteydessä, sillä 
PREP:tä ei ole yhdistetty mutaatioiden osal
ta kyseisiin sairauksiin, mutta sen toiminnan 
muutokset kiihdyttävät ainakin Parkinsonin 
tautiin liittyvää solutoksisuutta, ja GDAP1
geenin mutaatiot on yhdistetty CMT:hen. On 
hyvä huomioida, että hermostoa rappeuttavien 
sairauksien yhteydessä tutkitaan lukuisia mui
takin entsyymejä – esimerkiksi syövän osalta 
enemmän tutkittu PARP1 (polyADPriboosi
polymeraasi 1) vaikuttaa Parkinsonin taudin 
solutoksisuuteen hyvin samalla tavoin kuin 
PREP (4).

PREP

Jo 1980luvulta lähtien on tutkittu PREP:n 
osuutta hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, 
pääasiassa Alzheimerin ja Parkinsonin taudissa 
(5). PREP kuuluu seriiniproteaaseihin, ja alun 
perin sen ajateltiin vain pilkkovan pieniä, alle 
30 aminohapon neuropeptidiketjuja, kuten 
substanssi P:tä ja angiotensiiniä, ja osallistu
van sillä tavoin aivojen ja muunkin elimistön 
signaalien säätelyyn (5). PREP:tä löytyy lähes 
kaikista eliöistä – aina arkeoneista ihmiseen – 
ja sen aminohappojärjestys on hyvin konser
voitunut. PREP on pääosin solunsisäinen ent
syymi. Ihmisen suurin PREPproteiinipitoisuus 
ja aktiivisuus löytyvät aivoista, mutta suuria 
PREPmääriä on mitattu muun muassa mak
sasta ja kiveksistä. Lähes kaikista ihmisen eli
mistä löytyy PREP:tä, ja sen alueellinen esiin
tyvyys esimerkiksi aivoissa vaihtelee runsaasti. 

Sama koskee myös aivojen ulkopuolisia alueita, 
joissa PREP hakeutuu erityisesti enemmän ja
kautuviin kudoksiin (6,7).

Lisääntyneitä PREP:n entsyymiaktiivisuuk
sia on mitattu muun muassa erilaisista kasvai
mista, tulehduksista ja reumatauteja sairas
ta vien potilaiden nivelnesteistä. PREP:n ak
tii visuuden on huomattu muuttuvan solun 
elinkaaren aikana ja jakautumisen yhteydessä 
(8). PREP:n fysiologisen tehtävän ajateltiin 
liittyvän pienten neuropeptidiketjujen pilkko
miseen, mutta myöhemmissä proteomiikkatut
kimuksissa näiden potentiaalisten substraattien 
pilkkoutumista ei ole kyetty todistamaan in 
vivo (9). Vaikka PREPaktiivisuus on koholla 
usean taudin yhteydessä, mielenkiintoista on, 
ettei PREP:stä ole tähän mennessä tunnistettu 
kliinisiä mutaatioita eikä se juurikaan tule esiin 
erilaisissa genominlaajuisissa kytkentäanalyy
seissä (GWAStietokannat).

PREP muistisairauksissa. PREP:n aktii
vi suuden on havaittu muuttuvan, pääosin li
sääntyvän, esimerkiksi ikääntymisen ja her
mostoa rappeuttavien sairauksien myötä (kuo
lemanjälkeisissä näytteissä) (8). Tämä johti 
te hok kaiden PREP:n estäjien kehitykseen, kun 
tavoitteena oli suurentaa aivojen neuropepti
dipitoisuuksia ja siten vaikuttaa kognitiivisiin 
toimintoihin (5). Erityisen kiinnostuksen koh
teena oli Alzheimerin tauti, jonka yhteydessä 
mitattiin pääosin suurentuneita PREPaktii
visuuksia ja PREP:n substraateiksi uskottujen 
neuropeptidien, kuten Paineen, määrät ovat 
pienentyneet (8).

Kehitetyt PREP:n estäjät ovat erittäin te
hokkaita, sillä entsyymiaktiivisuuden estoa ku
vaavat IC50arvot ovat noin 1 nM, ja in vitro 
malleissa nämä estäjät vähensivätkin neuro
peptidien pilkkoutumista. In vivo malleissa 
tulokset vaikutuksista neuropeptidipitoisuuk
siin olivat kuitenkin ristiriitaisia, ja toisaalta 
PREP:n solunsisäinen sijainti ei oikeastaan 
mahdollistanut neuropeptidikäsittelyä (5,6). 
Tästä huolimatta muutamat PREP:n estäjät toi
mivat lupaavasti prekliinisissä muistimalleissa, 
kuten skopolamiinilla aiheutetun muistihäiriön 
hoidossa tai keskimmäisen aivovaltimon tukok
seen perustuvassa eläinmallissa. Kaksi PREP:n 
estäjää selvisi jopa ensimmäisen ja toisen vai
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heen kliinisiin kokeisiin. Tulokset eivät kuiten
kaan johtaneet jatkokehitykseen (10). Tämä 
laaja estäjäkehitys jätti jälkeensä satoja yhdistei
tä ja kymmeniä patentteja, mutta myös epätie
toisuuden siitä, onko neuropeptidien pilkkomi
nen sittenkään PREP:n tärkein tehtävä.

Uusi aika – PREP ja alfasynukleiini. 
PREP:n ”uusi tuleminen” käynnistyi vuonna 
2008, kun belgialainen tutkimusryhmä osoitti 
in vitro mallissa sen lisäävän alfasynukleiinin 
kertymistä, mitä PREP:n estäjä pystyi vähen
tämään (11). Merkittävää tässä löydöksessä oli, 
että PREP ei pilkkonut alfasynukleiinia vaan 
vaikutti kertymiseen muilla tavoin. Parkinsonin 
taudin histopatologiset tunnusmerkit, Lewyn 
kappaleet, koostuvat suurelta osin väärin las
kostuneesta ja kertyneestä alfasynukleiinista. 

Nykyään ajatellaan, että alfasynukleiinin 
kertymisen välituotteet, oligomeerit ja säikeet, 
ovat toksisia erityisesti aivojen dopaminergi
sille soluille (12). Lisäksi tietyt oligomeeri
muodot näyttävät pystyvän siirtymään solusta 

toiseen ainakin koeeläinmalleissa, ja potilai
den suolistosta ja eri puolilta aivoja löytyneet 
Lewyn kappaleet ovat johtaneet hypoteesiin, 
jonka mukaan alfasynukleiini voisi liikkua so
lujen välillä ja nousta aivoihin jopa suolistosta  
(13). Alfasynukleiini on noussut Parkinsonin 
taudin lääkekehityskohteeksi, ja strategiat täh
täävät pääasiassa kertymisen estoon, kerty mien 
hajottamiseen tai toksisten alfa synukleiini
kappaleiden solusta soluun siirtymisen rajoitta
miseen (12).

Helsingin yliopistossa suoritetuissa tutki
muksissa on havaittu, että PREP kiinnittyy 
suoraan alfasynukleiiniin ja että PREP:n estä
jät muuntavat tätä yhteyttä niin, etteivät alfa
synukleiinimolekyylit enää tartu vastaavalla 
tavalla toisiinsa (KUVA 1) (14). Myös katalyyt
tisesti inaktiivinen PREP voi tarttua alfasynuk
leiiniin, mikä viittaisi aiempien havaintojen 
ohella siihen, ettei PREP:n katalyyttinen ak
tiivisuus ole kovin tärkeää näille proteiinien 
välisille vuorovaikutuksille. Havaintoa tukee se, 

Entsyymien merkitys hermorappeumataudeissa

KUVA 1. PREP:n ja sen eston vaikutus toksisiin proteiinikertymiin. PREP tarttuu ainakin alfasynukleiiniin (aSyn) ja 
mahdollisesti tau-proteiiniin. Tämä johtaa alfasynukleiinin dimeerien ja oligomeerien sekä lopulta pääosin ker-
tynyttä alfasynukleiinia sisältävän Lewyn kappaleen syntyyn, mikä vaurioittaa soluja usealla eri tavalla. PREP:n 
estäjä (KYP-2047) kykenee estämään dimeerien syntymistä mutta myös vauhdittamaan oligomeerien pilkkou-
tumista autofagian avulla.
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että vaikka PREP sijoittuu Parkinsonin taudin 
aivoleikkeissä hyvin tarkasti samoihin soluihin 
kuin alfasynukleiinikertymät, ei kuolemanjäl
keisten näytteiden PREPaktiivisuudessa tai 
proteiinimäärissä ole juuri eroja verrokkeihin 
nähden (15).

Alfasynukleiinin aggregaation vähentämisen 
lisäksi PREP:n estäjät lisäävät myös solujen 
oman kierrätysjärjestelmän, autofagian, tehoa 
(16). Autofagia, joka kirjaimellisesti tarkoittaa 

itsensä syömistä, on mekanismi, jossa solun 
eri kalvostoilta peräisin oleva rakkula kuljettaa 
muun muassa vaurioituneita soluelimiä lyso
someihin kierrätettäväksi. 

Autofagia on noussut vuoden 2016 fysiolo
gian tai lääketieteen Nobelin palkinnon myötä 
suosituksi tutkimusaiheeksi myös hermostoa 
rappeuttavien sairauksien osalta. Kokeellisissa 
malleissa on havaittu, että autofagia kykenee 
pilkkomaan proteiinikertymiä, kuten alfa

KATSAUS
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KUVA 2. PREP:n estäjä KYP-2047 (KYP) Parkinsonin taudin hiirimallissa, joka perustuu alfasynukleiinivirusvekto-
rin antamiseen toispuoleisesti mustatumakkeeseen (17). KYP-2047 kykeni palauttamaan jo syntyneen liikehäi-
riön, kun sen antaminen aloitettiin neljän viikon kuluttua oireiden syntymisen jälkeen (A). Liikehäiriö mitattiin 
sylinteritestillä ja laskemalla, kuinka paljon hiiri käytti terveen puolen käpälää vaurioituneen puolen käpälän 
sijasta (korvaavan käpälän käyttö). Vaurioituneen puolen käpälän korjaantunut toiminta korreloi selvään mus-
tatumakkeen alfasynukleiinioligomeerien määrän pienenemiseen KYP-2047-ryhmässä (aSyn + KYP) verrattuna 
pelkkää liuotinta saaneeseen ryhmään (aSyn + VEH) verrattuna (B). Verrokkina käytettiin vihreän fluoresoivan 
proteiinin (GFP) virusvektoriruisketta mustatumakkeeseen. Statistiikka: # = p < 0,01, aSyn + VEH vs aSyn + KYP, 
kaksisuuntainen ANOVA-analyysi.
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synukleiinioligomeereja, ja autofagiaa kiihdyt
tävillä aineilla on saavutettu lupaavia tuloksia 
solu ja koeeläinmalleissa (17). Hallitun auto
fagian ja haitallisen ohjelmoidun solukuoleman 
raja on kuitenkin hiuksenhieno, minkä vuoksi 
kovin moni autofagian kiihdyttäjä ei toistaisek
si ole selvinnyt kliinisiin kokeisiin (17).

Mekanismi, jolla PREP:n estäjät lisäävät 
autofagiaa, on toistaiseksi tuntematon, mut
ta PREP:n estäjä lisää autofagiarakkuloiden 
syntymistä bekliini 1 proteiinin kautta, mikä 
johtaa alfasynukleiinin oligomeerikertymien 
hajoamiseen. Parkinsonin taudin eläinmalleis
sa tämä on johtanut hyvinkin nopeaan aivo
jen ”tyhjenemiseen” alfasynukleiinikertymistä 
ja oireiden lievittymiseen myös silloin, kun 
PREP:n estohoito aloitettiin oireiden kehitty
misen jälkeen (KUVA 2) (16,18).

PREP, sen estäjät ja muut hermostoa 
rappeuttavat sairaudet. PREP:n aktiivisuu
den muutoksia on tutkittu useissa hermostoa 
rappeuttavissa sairauksissa. Alzheimerin tautia 
sairastaneiden potilaiden kuolemanjälkeisissä 
leikkeissä PREP sijoittuu tauproteiinin yhtey
teen, ja sen solunsisäinen sijainti solun tukiran
gassa voisi mahdollistaa sen, että PREP lisää 
tauproteiiniin kertymistaipumusta (15,19). 
Kun useat beetaamyloidin vähentämiseen täh
dänneet Alzheimerin taudin lääkekehityspro
jektit ovat epäonnistuneet, on tauproteiinin 
kertyminen noussut lääkekehityksen kohteek
si (20). Kuvantamisen avulla on saatu selville, 
että taukertymät korreloivat paremmin taudin 
etenemisen kanssa kuin beetaamyloidiplakit, 
joten kliinisten oireiden ilmaantuessa taupro
teiinin toksisuuden vähentäminen voisi hidas
taa Alzheimerin taudin tai muidenkin demen
tioiden etenemistä (20).

Yhteinen tekijä monille hermostorappeumil
le ovat solunsisäiset proteiinikertymät, jotka on 
prekliinisessä tutkimuksessa osoitettu toksisiksi 
soluille. Näitä ovat edellä mainitut alfasynuk
leiini (Parkinsonin tauti ja monijärjestelmäsur
kastuma) ja tauproteiini (Alzheimerin tauti, 
otsalohkodementia, etenevä supranuk leaarinen 
halvaus ja kortikobasaalinen rappeuma), mut
ta myös huntingtiini (Huntingtonin tauti) ja 
TDP43 (transactive response DNA binding 
protein 43, ALS) on yhdistetty neurodegene

ratiivisiin sairauksiin ja niiden patofysiologisiin 
mekanismeihin (21). 

Kaikki edellä mainitut kertymäproteiinit 
ovat solunsisäisiä, ja autofagiajärjestelmä kyke
nee poistamaan näitä väärin laskostuneita pro
teiinikertymiä. Autofagian lisääminen PREP:n 
estäjillä voisi toimia usean hermostoa rappeut
tavan sairauden yhteisenä hoitomuotona. Tätä 
selvitetään dosentti Timo Myöhäsen tutkimus
ryhmässä Helsingin yliopistossa tulevina vuosi
na (KUVA 1).

CMT

CMT on yleisin perinnöllinen hermorappeu
ma, ja sen esiintyvyys on noin 1/2 500. CMT 
tunnetaan myös nimillä perinnöllinen moto
sensorinen neuropatia (HMSN) ja peroneaali
nen lihasatrofia, ja Charcot, Marie ja Tooth ku
vasivat sen ensimmäistä kertaa jo vuonna 1886. 
CMTnimikkeen alle kuuluu iso ryhmä hetero
geenisia ääreishermojen rappeumasairauksia, 
joiden taudinkuvaan ei liity keskushermoston 
rappeutumista. Alun perin CMTmutaatioita 
löydettiin useista geeneistä, jotka tuottavat 

Entsyymien merkitys hermorappeumataudeissa

Ydinasiat
 8 Entsyymit liittyvät lukuisiin eri hermosto-

rappeumiin joko mutaatioiden kautta tai 
lääkevaikutuskohteina.

 8 Prolyylioligopeptidaasia (PREP) ei ole ge-
neettisesti yhdistetty hermostorappeu-
miin, mutta se kykenee kiihdyttämään 
näissä sairauksissa tavattavien proteiini-
kertymien syntyä.

 8 PREP:n estäjät ovat tehokkaasti vähen-
tä neet proteiinikertymiä erityisesti Par-
kinsonin taudin malleissa.

 8 GD AP1 on yksi yleisimmistä Charcot–
Marie–Toothin taudin mutaatiokohteista.

 8 Molekyylitason perustutkimuksen avulla 
voidaan ymmärtää entsyymien toimintaa 
ja niissä tapahtuvia hermoston rappeuma-
sairauksiin liittyviä muutoksia.
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myeliinitupessa esiintyviä rakenneproteiineja. 
Nykyään CMT:n aiheuttavia mutaatioita tun
netaan kymmenissä eri geeneissä, joista osa 
koodaa entsyymejä (22). Esimerkkejä ja katta
via listoja CMTtautiin liittyvistä proteiineista 
tai entsyymeistä löytyy tietokannoista (www.
molgen.ua.ac.be/CMTMutations/) ja kirjallisuu
desta (23–29).

CMT jaetaan useisiin alatyyppeihin periy
tyvyyden sekä aksoni tai myeliinialkuperän 
perusteella (23). ”Klassinen” demyelinoiva 
CMT1 liittyy selkeästi muutoksiin myeliini
tupen muodostumisessa ja rakenteessa, ja sen 
aiheuttavat mutaatiot vaikuttavat suoraan mye
liinin rakenneproteiineihin. Useimpien muiden 
CMTmuotojen molekyylitason mekanismia 
on huomattavasti vaikeampi selvittää, koska 
kyseisten proteiinien biologista ja fysiologista 
toimintaa ei usein tunneta.

GDAP1-entsyymin toiminta ja CMT-mu-
taatiot. Vuonna 2002 havaittiin mutaatioiden 
GDAP1geenissä aiheuttavan CMT4Aher
mostorappeuman (25,26). GDAP1mutaatiot 
liittyvät eri CMTalatyyppeihin, ja nykytieto
jen mukaan GDAP1 onkin yksi yleisimmistä 

CMTmutaatioiden kohteista. Suomen väestös
sä perustajamutaatio His123Arg kattaa paikal
lisesti jopa 20–30 % CMT2tapauksista (30). 
Tämä mutaatio on erityisen yleinen Pohjois
Pohjanmaalla. GDAP1mutaatiot voivat olla 
sekä peittyviä että vallitsevia.

GlutationiStransferaasit (GST) toimivat 
sekä pro että eukaryoottisolujen aineenvaih
dunnassa, ja ne käyttävät pelkistettyä glutatio
nia erityyppisten reaktioiden katalysointiin. 
GDAP1 kuuluu laajaan GSTperheeseen, mutta 
sen rakennetta ja toimintaa ei toistaiseksi tun
neta tarkkaan (KUVA 3). GSTentsyymien aktii
vinen kohta on yleensäkin huonosti säilynyt. 
Toisin kuin usein proteiiniperheissä, GSTper
heen entsyymeissä evoluutionaikainen amino
happokonservaatio näyttää keskittyneen pro
teiinin kolmiulotteisen rakenteen stabilointiin 
eikä niinkään yhden tietyn entsyymiaktiivisuu
den säilymiseen. GSTentsyymit katalysoivat 
hyvin erilaisia kemiallisia reaktioita. GSTper
heeseen kuuluminen saattaa olla merkki siitä, 
että GDAP1:n entsymaattinen toiminta liittyy 
antioksidanttiaktiivisuuteen, mutta toistaiseksi 
tutkimustulokset ovat ristiriitaisia (31,32). 
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KUVA 3. GDAP1-entsyymin mallitettu rakenne ja Charcot–Marie–Toothin taudin (CMT) yleisiä oireita. GDAP1:n 
ennustettu sitoutuminen lipidikalvoon ja suomalaisen His123Arg-perustajamutaation paikka (violetti väri). 
GDAP1 sisältää myös transmembraaniosan.

His123

CMT-oireita ja löydöksiä
- Myeliinipuutos tai aksonirappeuma
- Ääreishermon johtonopeuden hidastuminen
- Tasapaino-ongelmat
- Kompastelu, kömpelyys
- Jalan rakennemuutokset
- Tuntoaistin heikkeneminen

Lipidikalvo
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GDAP1 on sitoutunut mitokondrion ulko
kalvoon, ja entsyymi ilmenee hermosoluissa 
ja vähäisemmässä määrin Schwannin soluissa, 
jotka tuottavat ääreishermojen myeliinitupen. 
Useat hermostorappeumasairaudet ovat seu
rausta dynaamisten mitokondrioprosessien 
muutoksista, ja GDAP1:n toiminta liittyy mi
tokondrioiden rakenteen ja toiminnan sääte
lyyn (33,34). Voidaan olettaa, että aktiivinen 
myelinaatio ja sen yhteydessä tapahtuva laaja
mittainen lipidi ja proteiinibiosynteesi vaativat 
runsaasti energiaa, mikä osaltaan selittää, miksi 
mitokondrioentsyymissä esiintyvät mutaatiot 
aiheuttavat epänormaalia myelinaatiota. Myös 
hermosolujen toiminta viestinvälittäjinä kulut
taa paljon energiaa. GDAP1:n lisäksi muissakin 
mitokondrioiden toimintaan liittyvien proteii
nien geeneissä tunnetaan CMTtautimutaati
oita, esimerkkinä mitofusiini 2 (MFN2) (35).

Vaikka GDAP1geenin mutaatioita tunne
taan yli 80, CMT:n molekyylitason mekanis
meja ei vielä juurikaan tunneta (36). Tärkein 
syy tähän on se, että GDAP1proteiinin ra
kenne ja toiminta ovat hämärän peitossa. Kun 
halutaan ymmärtää entsyymin toimintaa sekä 
mahdollisesti kehittää pienmolekyylejä, jotka 
voivat muokata entsyymin aktiivisuutta tai sta
biiliutta, on keskeistä, että entsyymin rakenne 
ja sen katalysoima kemiallinen reaktio tunne

taan yksityiskohtaisesti. Ennen kuin näemme 
GDAP1entsyymin katalyyttisen keskuksen 
kolmiulotteisen ympäristön, emme voi täysin 
havainnollistaa tämän entsyymin toimintaa tai 
mallittaa tautimutaatioiden vaikutusta sen toi
mintaan. Toivomme tämän olevan mahdollista 
lähivuosien aikana. Tieteidenvälinen yhteistyö, 
joka hyödyntää suuren erotuskyvyn raken
nebiologisia menetelmiä, antaa erinomaisen 
lähtökohdan GDAP1:n tutkimukseen tulevina 
vuosina.

Lopuksi

Sekä ääreis että keskushermoston rappeuma
taudit ovat monimutkaisia oireyhtymiä, joiden 
syntymekanismeja ei yleensä tunneta tarkkaan. 
Siksi niiden hoitaminen on erittäin vaikeaa. Lu
kuisien geenimuutosten ja biomarkkerien tun
nistaminen nykyteknologian, kuten genomin 
sekvensoinnin, proteomiikan ja metabolomii
kan, avulla voi lopulta mahdollistaa yksilöllisen 
lääketieteen käyttämisen hermorappeumien 
tunnistamiseen ja hoitoon. Tällöin on tärkeää, 
että perustutkimus tuottaa tarkkaa molekyylita
son tietoa tautiin liittyvistä molekyyleistä, ku
ten entsyymeistä, joiden aktiivisuuden muutos 
tai puuttuminen voi johtaa hermorappeuman 
syntyyn ja etenemiseen. ■

PETRI KURSULA, FT, professori
Oulun yliopisto
Bergenin yliopisto (Norja)

TIMO T. MYÖHÄNEN, FT, dosentti, vanhempi tutkija
Helsingin yliopisto

SIDONNAISUUDET
Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia

VASTUUTOIMITTAJA
Seppo Meri

SUMMARY
Enzymes in neurodegenerative diseases – molecular level research helps in understanding disease mechanisms
Neurodegenerative diseases are increasing due to aging populations, and a common denominator for these disorders is 
the lack of effective treatment options. Current medication is based on alleviating symptoms. Thus it is important to shed 
light on mechanisms of neurodegeneration in order to enable the development of treatments affecting disease etiology. 
Enzymes offer opportunities for new drugs, and this review focuses on two of them: prolyl oligopeptidase (PREP), which has 
been linked to α-synuclein pathology in Parkinson’s disease, and ganglioside-induced differentiation-associated protein 1 
(GDAP1), which is one of the most common mutation targets in Charcot–Marie–Tooth disease, an inherited peripheral 
neuropathy.
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