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1.	Hermoston	toiminta	ja	rakenne		

	

Hermoston	kautta	välittyy	tietoa	elimistön	sisäisestä	ja	ulkoisesta	ympäristöstä,	minkä	pe-

rusteella	tapahtuu	toiminnan	ja	informaation	prosessointia.	Se	vastaa	nopeasti	ja	tarkasti	

elimistön	toimintojen	ajallisesta	ja	paikallisesta	säätelystä.	Sisältä	ja	ulkoa	saapuvaa	infor-

maatiota	prosessoidaan	ja	sen	perusteella	voidaan	elimistön	toimintaa	muokata	olosuh-

teiden	perusteella	(Hill	et	al.	2008).	Hermoston	toiminnallinen	yksikkö	on	hermosolu	eli	

neuroni.	Joidenkin	arvioiden	mukaan	ihmisen	aivot	käsittävät	1011	neuronia.	Kehittynyt	

hermosto	sisältää	neuroneiden	lisäksi	niiden	tukisoluja,	gliasoluja,	joita	arvioidaan	olevan	

kymmenkertainen	määrä	neuroneihin	nähden.	Tieto	välittyy	neuroneiden	solukalvoja	pit-

kin	sähköisten	potentiaalien	kautta	sekä	kemiallisesti	hermosolujen	liitoksissa,	synapseis-

sa,	välittäjäaineiden	välityksellä	(Soinila	et	al.	2007).	

	

Neuronin	rakenne	voidaan	jakaa	neljään	osaan,	dendriitti,	solukeskus	(sooma),	aksoni	ja	

presynaptiset	päätteet.	Yksittäinen	neuroni	on	yhteyksissä	useisiin,	jopa	tuhansiin,	muihin	

neuroneihin.	Dendriitit	vastaanottavat	pääsiassa	impulsseja	muilta	neuroneilta	synapseis-

sa,	joissa	signaali	välittyy	kun	hermovälittäjäaineet	sitoutuvat	synapsiraossa	vastaan-

ottavan	neuronin	(post-synaptinen	neuroni)	reseptoreihin.	Sitoutuvat	välittäjäaineet	voi-

vat	olla	impulssin	kulkua	kiihdyttäviä	tai	estäviä.	Synapseissa	tiedonvälitys	tapahtuu	usein	

kemiallisesti,	mutta	lisäksi	on	olemassa	myös	sellaisia	missä	tieto	kulkee	sähköisesti,	nämä	

ovat	kuitenkin	harvinaisia	(Gilbert	2014).	Neuronin	soomassa	tapahtuu	signaalien	sum-

maaminen.	Kun	kiihdyttävien	signaalien	määrä	ylittää	estävien	määrän,	voi	syntyä	aktiopo-

tentiaali	vastaanottavassa	solussa.	Aktiopotentiaali	johdetaan	muihin	neuroneihin	aksonia	

pitkin.	Aksoni	haarautuu	päässään	useisiin	pre-synaptisiin	päätteisiin,	jotka	voivat	olla	yh-

teydessä	jopa	tuhansiin	muihin	neuroneihin	tai	kohdekudoksiin,	kuten	lihaksiin.	Neuronei-

ta	voidaan	luokitella	eri	ryhmiin	muun	muassa	muodon,	kohde-elimen	tai	välittäjäaine-

reseptorien	mukaan.	Myös	gliasoluja	on	useita	eri	tyyppejä,	kuten	astrosyytit	ja	aktio-

potentiaalin	johtumista	helpottavat,	myeliiniä	muodostavat	oligodendrosyytit	(keskus-

hermostossa)	ja	Schwannin	solut	(ääreishermostossa)	(Hill	et	al.	2008;	Sariola	et	al.	2006).	

	

Hermosto	voidaan	jakaa	anatomisesti	kahteen	osaan,	ääreis-	ja	keskushermostoon.	Ääreis-

hermosto	välittää	informaatiota	keskushermostoon,	jossa	se	käsitellään.	Käsittelyn	tulok-

sena	keskushermosto	lähettää	käskyjä	ääreishermostoon,	jossa	reaktio	tapahtuu.	Kes-
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kushermosto	käsittää	aivot	ja	selkäytimen.	Isoaivojen	(telenkefalon)	harmaan	aineen	muo-

dostama	kuori	on	voimakkaasti	poimuttunut.	Isoaivokuoressa	tapahtuvat	sensoristen	

hermoratojen	tuoman	informaation	havainnointi,	liikkeiden	tahdonalainen	säätely	sekä	ak-

tiivisen	ajattelun	ja	persoonan	kannalta	tärkeät	toiminnot.	Harmaan	kuorikerroksen	alla	on	

aksoneista	muodostunut	valkea	aine.	Isoaivot	ovat	jakautuneet	kahteen	hemisfääriin,	jotka	

ovat		toiminnallisesti	erilaistuneet.	Hemisfäärien	välillä	kulkee	informaatio	aksonikimppu-

jen	muodostamissa	komissuurissa,	kuten	aivokurkiaisessa.	Aivokurkiainen	on	erittäin	tär-

keä	rakenne	tiedonvälityksessä	ja	sen	mikrorakenteellista	surkastumista	havaitaan	ras-

kauden	aikaisen	alkoholialtistuksen	yhteydessä	(Wozniak	ja	Muell	2011).	Väliaivot	(dien-

kefalon)	liittävät	isoaivot	aivorunkoon.	Väliaivoissa	sijaitsevat	muun	muassa	talamus	ja	

hypotalamus,	jotka	säätelevät	elimistön	tasapainotilaa,	homeostaasia.	Aivorunko	käsittää	

keskiaivot	(mesenkefalon),	aivosillan	ja	ydinjatkeen.	Ydinjatke	jatkuu	päästään	selkäyti-

meksi,	joka	yhdistää	keskus-	ja	ääreishermoston.	Aivorunko	ohjaa	monia	elimistön	tärkeitä	

toimintoja,	muun	muassa	sydämen	minuuttitilavuutta,	verenpainetta	ja	hengitysliikkeitä.	

Lisäksi	se	osallistuu	vireystilan	säätelyyn.	Sikiön	kehityksen	aikana	taka-aivoista	(metenke-

falon)	muodostuu	pikkuaivot	ja	aivosilta.	Pikkuaivot	säätelevät	koordinaatiota	ja	liikkeiden	

suunnittelua	ja	ovat	suuressa	osassa	motoristen	taitojen	oppimisessa	(Soinila	et	al.	2007;	

Purves	et	al.	2008).	

	

Ääreishermosto	käsittää	muut	elimistön	hermosolut.	Ääreishermoston	afferentit	neuronit	

vievät	informaatiota	keskushermostoon	päin	ja	efferentit		neuronit	välittävät	käskyt	kes-

kushermostosta	muualle	elimistöön	(Hill	et	al.	2008).	Ääreishermosto	voidaan	jakaa	toi-

minnallisesti	kahteen	erilliseen	yksikköön,	tahdonalaiseen	eli	somaattiseen	sekä	tahdosta	

riippumattomaan	eli	autonomiseen	hermostoon.	Somaattinen	hermosto	sisältää	liike-	ja	

tuntohermot.	Autonominen	hermosto	hermottaa	sisäelimiä	ja	rauhasia	sekä	vaikuttaa	ai-

neenvaihduntaan.	Autonominen	hermosto	voidaan	jakaa	vielä	sympaattiseen	ja	parasym-

paattiseen	osaan,	joiden	vaikutukset	kohde-elimeen	ovat	usein	vastakkaisia.	(Soinila	et	al.	

2007).		

	

Hermosto	vastaa	laajasta	elimistön	säätelystä	ja	korkeammista	kognitiivisista	toiminnoista,	

mistä	johtuen	häiriöt	sen	kehityksessä	voivat	aiheuttaa	suuria	vaikeuksia	yksilölle.	Tässä	

kirjallisuuskatsauksessa	tarkastellaan	hermoston	kehittymisen	vaiheita	sekä	yksilönkehi-

tystä	häiritseviä	ulkopuolisia	tekijöitä.	Tärkeimpänä	näistä	on	alkoholi,	jonka	morfologisiin	
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ja	epigeneettisiin	(geenin	ekspressioon	vaikuttavia	tekijöitä,	kuten	DNA-metylaatiot)	vai-

kutuksiin	tutustaan	tarkemmin.	

	

2.	Alkionkehityksen	perustapahtumat	

	

Hedelmöittymisen	jälkeen	nisäkäsalkion	solut	alkavat	jakautumaan	kiivaasti	ilman,	että	al-

kion	koko	kasvaa	huomattavasti.	Tsygootti	jakautuu	useiksi	tytärsoluiksi,	joita	kutsutaan	

blastomeereiksi.	Blastomeerien	muodostamaa	alkiota	kutsutaan	morulaksi.	Morulan	saa-

vuttaessa	16-soluvaihe,	alkavat	blastomeerit	tarttumaan	toisiinsa	ja	järjestäytymään	pallo-

maiseksi	epiteelisolukoksi	kompaktioksi	kutsutussa	tapahtumassa.	Kompaktion	seurauk-

sena	blastomeerit	alkavat	jakautumaan	kahdessa	tasossa	–blastomeerit	polarisoituvat.	

Polarisaation	tuloksena	muodostuu	kaksi	erilaista	solulinjaa,	sisäsolumassa	ja	epiteelin	

muodostava	trofoblastisolukko.	Trofoblastisolut	muodostavat	sikiön	ulkopuolisia	raken-

teita,	kuten	istukan	ja	sikiökalvot,	ja	sisäsolumassasta	muodostuu	puolestaan	kaikki	sikiön	

solutyypit,	sekä	osa	istukan	ja	sikiökalvojen	rakenteista.	Trofoblastisolujen	toiminnan	seu-

rauksena	syntyy	alkion	sisälle	laajeneva	nesterakkula,	blastoseeleontelo.	Blastoseeli-

ontelon	synnyttyä	alkiota	kutsutaan	blastokystiksi.	Sisäsolumassan	solut	jakautuvat	ja	osa	

erilaistuu	primitiiviseksi	endodermiksi,	joka	lopulta	peittää	koko	blastoseeliontelon	sisä-

pinnan.	Blastokysti	kiinnittyy	trofoblastisoluilla	kohdun	seinämään,	tapahtuu	implantaatio.	

Ne	sisäsolumassan	solut,	jotka	eivät	muodosta	primitiivistä	endodermiä,	jakautuvat	ja	li-

säksi	tapahtuu	ohjelmoitua	solukuolemaa,	minkä	seurauksena	muodostuu	levymäinen	so-

lukerros.	Levymäisen	epiteelin	muodostamat	solut	ovat	epiblastisoluja.	Epiblastisolut	ovat	

multipotentteja	soluja,	joista	tulevan	yksilön	kaikki	kudokset	ovat	peräisin	(Sariola	et	al.	

2006).	

	

Kun	epiblastisolut	ovat	muodostuneet	alkaa	sikiön	erilaistuneiden	solukerrosten	muo-

toutuminen	–tapahtuu	gastrulaatio.	Sen	seurauksena	syntyy	kolme	alkiokerrosta:	ekto-

dermi,	mesodermi	ja	endodermi.	Nisäkkään	gastrulaatiossa	epiblastin	solut	liikkuvat	tasos-

sa	alku-uurretta	pitkin.	Osa	soluista	liikkuu	alku-uurteesta	epiblastiepiteelin	alle	primitiivi-

seen	endodermiin	ja	syrjäyttävät	sen	muodostaen	endodermin.	Solut,	jotka	vaeltavat	alku-

uurteesta	syntyneen	endodermin	ja	epiteelin	väliin,	muodostavat	seuraavan	solukerrok-

sen,	mesodermin.	Päällimmäiseksi	jääneet	epiblastin	solut	menettävät	monikykyisyytensä	
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ja	muodostavat	ektodermin.	Gastrulaation	jälkeen	syntyneiden	alkiokerrosten	solut	erilais-

tuvat	ja	muodostavat	elimiä,	tapahtuu	organogeneesi	Näistä	kolmesta	syntyneestä	al-

kiokerroksesta	kehittyy	kaikki	yksilön	kudokset.	Endodermistä	kehittyy	ruuansulatus-

kanava	ja	sen	elimet	sekä	hengityselimet.	Mesodermistä	kehittyy	elimistön	tuki-	ja	liikunta-

elimet,	verenkiertoelimet,	luuydin	sekä	virtsa-	ja	sukupuolielimet.	Ektodermistä	kehittyy	

pinnan	ektodermi	ja	keskushermosto,	sekä	ektodermin	johdannaisesta	ääreishermosto	ja	

kallon	luusto,	mitä	tarkastellaan	seuraavaksi	(Sariola	et	al.	2006;	Gilbert	2014).	

	

3.	Hermoston	kehitysvaiheet	

	

Hermoston	kehittyminen	käynnistyy	18	vuorokautta	hedelmöittymisestä	(Soinila	2007).	

Hermoston	kehittyminen	voidaan	jakaa	kahdeksaan	vaiheeseen:	neuroektodermin	induk-

tio	ja	sen	eri	osien	erilaistuminen	eli	kaavoittuminen,	neuronien	esiastesolujen	(neuroblas-

tit)	muodostuminen	ja	syntyneiden	neuronien	migraatio	toiminta-alueelle,	neuronien	eri-

laistuminen,	aksonien	ohjautuminen	kohdekudoksiin,	synapsien	muodostuminen,	hermo-

solujen	määrän	vähentäminen	ohjelmoidun	solukuoleman	avulla,	lopullisten	synapsien	

muotoutuminen	ja	viimeisenä	vaiheena	synapsiyhteyksien	vahvistaminen	ja	heikentä-

minen	aktiivisuuden	mukaan,	jota	tapahtuu	koko	eliniän	ajan	(Gilbert	2014).	Hermostolevy	

muodostuu	ihmisellä	3.	sikiöviikolla	ja	sulkeutuu	4.	viikolla	(Sariola	et	al.).	

	

3.1.1	Neuroektodermin	induktio	ja	kaavoittuminen	

	

Hermokudoksen	erilaistuminen	alkaa	gastrulaation	jälkeen,	kun	kolme	alkiokerrosta	on	

muodostunut.	Hermosto	kehittyy	ulommaisesta	alkiokerroksesta,	ektodermistä.	Meso-

dermistä	muodostuva	selkäjänne	indusoi	hermostolevyn	muodostumisen.	Neuroekto-

dermin	induktio	on	seurausta	signaalikeskuksen	ja	viereisen	ektodermin	vuorovaiku-

tuksesta.	Linnuilla	ja	nisäkkäillä	signaalikeskuksena	toimii	Hensenin	silmu.	Selkäjänteen	

solut	erittävät	BMP	(bone	morphogenetic	protein)	antagonisteja.	BMP	eritys	estää	neu-

roektodermin	muodostumisen,	mutta	sen	antagonistit	estävät	BMP:n	vaikutuksen,	jolloin	

neuroektodermi	voi	alkaa	erilaistumaan	(Gilbert	2014).	Ilman	antagonistien	vaikutusta	

BMP:t	indusoivat	ektodermin	muodostumista	epidermiksi,	erityisesti	BMP-4:n	indusoima-

na	ektodermistä	erilaistuu	epidermiä	(Stern	2005).	Muun	muassa	chordin,	follistatin,	nog-
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gin	ja	cerebrus	ovat	proteiineja,	joita	ekspressoidaan	signaalikeskuksessa	ja	ne	toimivat	

BMP:n	antagonisteina	(Price	et	al.	2011).	Tutkimuksissa	on	kuitenkin	havaittu,	ettei	pelkäs-

tään	BMP-4	ja	BMP-7	väärin	ekspressointi	estä	neuroektodermin	induktiota.	Samassa	ko-

keessa	havaittiin	myös,	ettei	pelkän	BMP:n	antagonistin	(chordin)	vaikutuksesta	indusoi-

tunut	neuroektodermia	kanan	alkion	epiblastin	soluista.	Näistä	tuloksista	voidaan	päätellä,	

että	neuroektodermin	induktio	on	monimutkainen	tapahtumasarja,	johon	vaikuttavat	mo-

net	signaalit	antagonistien	ja	BMP-proteiinien	lisäksi	(Streit	et	al.	1998).	Induktion	jälkeen	

muodostuneet	neuroektodermin	solut	muodostavat	hermostolevyn.	Hermostolevyn	solut	

alkavat	painua	keskeltä	alas	ja	muodostavat	kourun,	joka	lopulta	umpeutuu	reunoiltaan	

muodostaen	hermostoputken.	Hermostoputken	muodostumista	kutsutaan	neurulaatioksi	

(Gilbert	2014).		

	

Neurulaatio	voidaan	jakaa	kahteen	vaiheeseen,	primääriseen	ja	sekundääriseen	neurulaa-

tioon.	Primäärinen	neurulaatio	käsittää	hermostolevyn	sulkeutumisen	hermostoputkeksi.	

Sekundäärinen	neurulaatio	tarkoittaa	onton	putkirakenteen	muodostumista	hermosto-

putken	takaosassa	(posteriorinen)	(Price	et	al.	2011).	Neurulaatio	on	seurausta	solujakojen	

nopeasta	tahdista,	solujen	liikkeistä	ja	muutoksista	solujen	muodossa,	soluista	tulee	pyl-

väsmäisiä.	Hermostoputken	muodostuessa	pinnan	ektodermin	ja	neuroektodermin	väliin	

jäävät	hermostopienan	solut,	jotka	vaeltavat	eri	puolille	elimistöä	ja	muodostavat	erilaisia	

ääreishermoston	rakenteita.	Hermostoputken	etupäähän	(anteriorinen)	kehittyy	kes-

kushermosto.	Hermostolevy	on	laajempi	anteriorisesta	päästään.	Tämä	mahdollistaa	her-

mostoputken	sulkeutuessa	laajentumien	muodostumisen	anterioriseen	päähän,	joista	

muodostuvat	aivorakkulat	ja	lopulta	aivot.	Hermostoputken	sulkeutuminen	tapahtuu	kah-

teen	suuntaan	kehittyvien	keskiaivojen	posteriorisesta	osasta.	Nisäkkäillä	hermostoputki	

sulkeutuu	useasta	kohdasta	samanaikaisesti	(Gilbert	2014).	Hermostoputken	sulkeudutta	

se	taipuu,	jolloin	siitä	tulee	kupera	vatsan	puolelta	(ventraaliselta	puolelta)	(Price	et	al.	

2011).	

	

Hermostoputken	kaavoittuminen	perustuu	morfogeenien	vaikutuksiin,	jotka	ovat	liukoisia	

viestimolekyylejä.	Morfogeenien	vaikutukset	kohdekudokseen	ovat	konsentraatiosta	riip-

puvaisia.	Kudosta,	joka	erittää	morfogeenejä	kutsutaan	signaalikeskukseksi.	Kaavoittumi-

nen	määrittelee	kehittyvän	hermokudoksen	identiteetin.	Lisäksi	kaavoittuminen	ohjaa	

neuronien	ja	gliasolujen	syntymistä	ja	erilaistumista.	Alkio	kaavoittuu	ensimmäiseksi	pää-
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häntä-akselilla	(anteroposterior-akseli),	jonka	jälkeen	kaavoittuu	selkä-vatsa-akseli	(dor-

soventraali-akseli)	(Sariola	et	al.	2006).	

	

Anteroposterior-akselin	kaavoittumista	säätelevät	pääasiassa	Hox-geeniperheen	tuottamat	

signaalimolekyylit.	Lisäksi	erilaisten	transkriptiotekijöiden	aktivaatio	pitkittäisakselin	eri	

vyöhykkeillä	aktivoi	niiden	alueiden	erilaistumista.	Transkriptiotekijöillä	on	rajattu	eks-

pressio,	mistä	syntyy	erilaistuneita	vyöhykkeitä	hermostolevyn	anteriorisessa	osassa,	eli	

alkion	hermostoputki	segmentoituu.	Transkriptiotekijöitä	esiintyy	aluksi	päällekkäisillä	

alueilla,	mutta	vastavuoroisen	repression	vaikutuksesta	rajat	tarkentuvat	ja	tämän	tulok-

sena	syntyy	esimerkiksi	keski-	ja	taka-aivojen	raja.	Selkäjänne	ja	epidermi	toimivat	signaa-

likeskuksina	hermostoputken	dorsoventraali-akselin	kaavoittumisessa.	Selkäjänteen	Sonic	

hedgehog	(Shh)	ja	epidermin	BMP	ovat	morfogeenejä	ja	niiden	konsentraatioiden	vaiku-

tuksesta	erilaistuvat	hermostoputken	dorsaalinen	ja	ventraalinen	puoli.	BMP	ja	Shh	signa-

lointi	määrää	uusien	signalointikeskusten	muodostumista.	Dorsoventraali-akselin	kaavoit-

tumisen	jälkeen	uusina	signaalikeskuksina	toimivat	hermostoputken	dorsaalisella	puolella	

kattolevy	(roof	plate)	ja	ventraalisella	puolella	pohjalevy	(floor	plate).	Uudet	signaalikes-

kukset	ohjaavat	neuronien	erilaistumista	(Gibert	2014).	

	

3.1.2	Neuroblastien	muodostuminen	ja	migraatio	

	

Aikaisemmin	tapahtuneen	kaavoittumisen	perusteella,	muodostuvien	neuronien	sijainti	

määrää	niiden	erilaistumissuunnan.	Hermoston	kantasolut	voivat	kehittyä	aktiopotentiaa-

leja	johtavien	neuroneiden	prekursorisoluiksi,	hermoston	tukisolujen	eli	gliasolujen	pre-

kursoreiksi	tai	aivokammioita	reunustaviksi	ependyymisoluiksi.	Hermoston	kantasolut	

(neural	progenitor	cell)	jakautuvat	hermostoputken	luumenin	puolella	symmetrisesti,	tuot-

taen	kaksi	identtistä	tytärsolua.	Kun	hermoston	kantasolut	ovat	jakautuneet	proliferaatio-

alueella	tarpeeksi,	muodostuneista	tytärsoluista	osa	jää	kantasoluiksi	ja	osa	erilaistuu	

hermosolujen	prekursoreiksi,	neuroblasteiksi.	Hermosolujen	prekursorisolut	eivät	ole	

enää	multipotentteja,	vaan	ne	erilaistuvat	ja	kypsyvät	joko	neuroneiksi	tai	gliasoluiksi.	Kun	

tarpeeksi	symmetristä	solunjakautumista	on	tapahtunut,	toinen	tytärsoluista	(nyt	neuro-

blasti)	vaeltaa	luumenin	puolen	proliferaatioalueelta	kohti	välikerrosta,	jossa	erilaistumi-

nen	neuroneiksi	tapahtuu.	Tällöin	symmetrinen	solujakautuminen	muuttuu	asymmetrisek-

si.	Hermostoputken	yksikerroksisesta	epiteelistä	muodostuu	tämän	seurauksena	
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monikerroksinen	rakenne.	Luumenin	puolen	kerroksesta	neuroblastit	migroituvat	väliker-

rokseen	radiaalisoluja	pitkin.	Välikerroksessa	neuroblastit	eivät	enää	jakaannu.	Tässä	ker-

roksessa	tapahtuu	prekursorisolujen	erilaistuminen.	Myöhemmin	välikerros	muodostaa	

keskushermostossa	harmaan	aineen,	joka	sisältää	neuronien	soomia.	Aivoissa	proliferaa-

tioaluetta	kutsutaan	ventrikulaariseksi	alueeksi,	koska	aikuisella	yksilöllä	tämä	luumen	

muodostaa	kehittyneiden	aivojen	aivokammiot.	Signaalimolekyylien	parakriiniset	vaiku-

tukset	ja	anteroposterior-akseli	vaikuttavat	solujakojen	määrään,	minkä	seurauksena	eri	

alueilla	on	eri	määrät	jakautuvia	ja	erilaistuvia	soluja.	Lisäksi	solujakojen	ajankohta	määrää	

kantasolujen	erilaistumissuunnan.	Ensimmäisenä	proliferaatioalueelta	migroituvat	neuro-

blastit,	myöhemmin	vaeltavat	gliasolujen	kantasolut,	glioblastit.	Esimerkiksi	selkäytimessä	

ensimmäisenä	erilaistuvista	soluista	tulee	neuroneita	ja	myöhemmin	gliasoluja	(Gilbert	

2014;	Price	et	al.	2011).	

	

Välikerroksessa	erilaistuvat	yhtä	aikaa	sekä	neuronit	että	gliat.	Neuronien	aksonit	kulkevat	

luumenista	poispäin,	muodostaen	reuna-alueen.	Myöhemmin	erilaistuvat	gliasolut	vaelta-

vat	reuna-alueelle	ja	muodostavat	siellä	olevien	aksonien	ympärille	myeliinituppia.	Myelii-

nitupellisten	aksonien	keskittymät	muodostavat	aivoissa	ja	selkäytimessä	valkoisen	ai-

neen.	Luumenin	puolen	solukerros	surkastuu	ja	muodostaa	myöhemmin	aivokammioita	

reunustavan	ependyymisolukerroksen.	Tämä	kolmikerroksinen	rakenne,	joka	on	sisältä	

ulos:	ependyymi,	harmaa	aine	ja	valkoinen	aine,	säilyy	kehittyneessä	selkäytimessä	(Gil-

bert	2014).	Isoaivokuoressa	muodostuu	kuusi	kerrosta	neuronien	migraation	seurauksena	

(Soinila	et	al.	2007).	

	

3.1.3	Neuronien	erilaistuminen	ja	aksonien	ohjautuminen	kohdekudoksiin	

	

Hermosolujen	muodostumista,	neurogenesistä,	säätelevät	mekanismit	aikaansaavat	eroja	

neuronien	rakenteessa,	toiminnassa	ja	millaisia	välittäjäainereseptoreja	ne	sisältävät.	Neu-

ronien	erilaistumiseen	vaikuttaa	neuroblastien	sijainnin	ja	syntymisajankohdan	lisäksi	

monet	transkriptiotekijät.	Erityisesti	bHlh-geeniperheen	transkriptiotekijät	säätelevät	neu-

ronien	erilaistumista	yhdessä	muuan	muassa	Notch-signaaliproteiinien	kanssa,	jotka	inhi-

boivat	bHlh-tekijöiden	erilaistumista	aktivoivaa	vaikutusta.	Transkriptiotekijät	toimivat	

kombinatorisesti,	minkä	seurauksena	muodostuu	erilaisia	hermosolutyyppejä	(Purves	et	

al.	2008).	
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Aktiopotentiaali	välittyy	neuroneissa	aksoneita	pitkin.	Aksonien	kulkeutuminen	kohdeku-

doksiin	on	tärkeä	osa	hermoston	oikeanlaista	toimintaa.	Aksonit	kulkeutuvat	kohteisiinsa	

kasvukartion	avulla.	Kulkua	ohjaavat	kontaktiohjaus	ja	kemotaksis.	Kontaktiohjaus	tapah-

tuu,	kun	aksoni	aistii	ympäristön	solujen	pintojen	adheesiomolekyylejä.	Kasvukartio	aistii	

näiden	adheesiomolekyylien	muodostamia	konsentraatiogradientteja.	Ensimmäisen	akso-

nin,	pioneeriaksonin,	saavuttua	kohdekudokseen,	muut	samalle	alueelle	kulkevat	aksonit	

hyödyntävät	pioneeriaksonia	kontaktiohjauksessa.	Kohdesolut	tuottavat	lisäksi	liukoisia	

ohjausmolekyylejä,	kuten	efriinit,	semaforiinit	ja	Slit-perheen	proteiinit,	jotka	toimivat	joko	

aksonia	houkuttelevina	(attraktio)	tai	karkottavina	(repulsio)	tekijöinä,	eli	aksonin	ohjau-

tuminen	tapahtuu	kemotaksisesti.	Samat	signaalit	ohjaavat	myös	hermostopienan	solujen	

kulkeutumista	(Gilbert	2014).	Kasvukartiossa	solun	sytoskeletonin	rakenteita,	aktiinia	ja	

tubuliinia,	järjestetään	kontrolloidusti	uudelleen.	Aktiinin	dynaaminen	polymerisaatio	ja	

depolymerisaatio	kasvukartion	ulokkeessa	määrittelee	kasvun	suunnan	ja	sitä	kautta	kas-

vukartion	liikkeen	(Purves	et	al.	2008).	Syntyneiden	neuroneiden	ja	niiden	välisten	yhteyk-

sien	määrä	on	kehittymisen	aikana	huomattavasti	suurempi	kuin	kypsän	hermoston	lopul-

linen	lukumäärä	tulee	olemaan.	Neuronien	määrää	säädellään	ohjelmoidun	solukuoleman,	

apoptoosin,	kautta.	Neuronien	eloonjäämiseen	vaikuttavat	ympäristön	muut	neuronit	ja	

gliasolut	sekä	ekstrasellulaarisen	tilan	molekyylit.	Kohdekudokset	tuottavat	kasvutekijöitä,	

neurotrofejä,	jotka	estävät	apoptoosia.	Koska	kohdekudokset	erittävät	vain	rajallisen	mää-

rän	kasvutekijöitä,	joutuvat	neuronit	kilpailemaan	niistä	(Sariola	et	al.	2006).	

	

3.1.4	Synapsien	muodostuminen	

	
Synapseissa	tapahtuu	hermosolujen	ja	niiden	kohdekudoksen	(esimerkiksi	lihassolu	tai	

toinen	hermosolu)	välinen	viestintä,	jossa	aktiopotentiaalin	saapuminen	pre-synaptiseen	

hermosolun	päähän	saa	aikaan	välittäjäaineen	vapautumisen	synapsirakoon	ja	sitoutumi-

sen	vastaanottavan	solun,	post-synaptisen,	solukalvon	reseptorimolekyyleihin.	Välittäjäai-

neen	sitoutuminen	vastaanottavan	solun	reseptoreihin	saa	aikaan	jännitemuutoksen	sen	

solukalvolla,	minkä	seurauksena	aktiopotentiaali	voi	edetä.	Neuronit	muodostavat	jopa	tu-

hansien	muiden	solujen	kanssa	yhteyksiä,	joten	synapsien	oikeanlainen	muodostuminen	

on	tärkeää.	Ääreis-	ja	keskushermostossa	synapsien	muodostuminen	tapahtuu	hieman	eri	

tavoin.	Keskushermostossa	tuovan	hermosolun	aksonin	kasvukartion	saapuminen	vas-

taanottavan	solun	solukalvon	läheisyyteen	saa	aikaan	solukalvojen	paksuuntumisen,	kun	
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synapsiproteiineja	kerääntyy	niihin.	Hermosolujen	välinen	synapsirako	on	pienempi	kuin	

lihas-hermo-liitosten,	eikä	sisällä	tyvikalvoa.	Synapsin	muodostus	kahden	hermosolun	vä-

lille	keskushermostossa	alkaa	adheesiomolekyylien	vaikutuksesta,	esimerkiksi	L1-adhee-

siomolekyyli	on	osallisena.	Erona	ääreishermoston	synapsin	muodostumiseen	on	kasvu-

kartion	pysähtyminen	kohdekudoksen	kohdalla	synapsinmuodostumisalueelle,	kun	kes-

kushermostossa	kasvukartiot	jatkavat	synapsinmuodostumiskohdan	ohi.	Synapsien	lopul-

linen	lukumäärä	muokkaantuu	sekä	sikiönkehityksen	aikana	että	koko	eliniän.	Synapsien	

säilyminen	riippuu	niiden	aktiivisuudesta.	Aktiivisesti	toimivia	liitoskohtia	vahvistetaan	

tuottamalla	enemmän	välittäjäainereseptoreja	post-synaptisen	neuronin	solukalvolle,	jol-

loin	impulssin	kulku	helpottuu.	Vähän	käytettyjä	yhteyksiä	puolestaan	karsitaan	(Sariola	et	

al.	2006).		

	

Liikehermosolun	ja	sen	hermottaman	lihaksen	liitos	muodostuu,	kun	liikehermosolun	ak-

sonin	kasvukartion	saapuminen	kohdelihakseen	saa	aikaan	synapsin	muodostukseen	tar-

vittavien	proteiinien	kasautumisen	lihassolussa	siihen	kohtaan	mihin	kasvukartio	saapuu,	

kontaktikohtaan.	Kontaktikohtaan	kasautuu	muun	muassa	asetyylikoliinireseptoreja.	Ekst-

rasellulaarisen	matriksin	molekyylit	ohjaavat	liikehermosolun	ja	sen	kohdelihaksen	välille	

muodostuvan	synapsin	syntyä.	Hermo-lihasliitoksia	muodostuu	aluksi	paljon,	mutta	yli-

määräiset	karsitaan	pois	sen	mukaan	kuinka	paljon	lihakseen	saapuu	hermoimpulsseja,	eli	

kuinka	paljon	lihas	supistelee.	Aluksi	useat	liikehermot	hermottavat	samaa	lihasta,	mutta	

lopulta	liitosten	määrä	karsitaan	siten,	että	vain	yksi	liikehermo	hermottaa	kutakin	lihasso-

lua	(Sariola	et	al.	2006).		

	

3.2	Keskushermosto		

	

Hermostoputken	sulkeutumisen	jälkeen	alkaa	aivojen	ja	selkäytimen	erilaistuminen	her-

mostoputken	etuosasta.	Tällöin	tapahtuu	kolme	samanaikaista	tapahtumaa,	pään	alueen	

laajentumat	syntyvät,	hermostoputken	solut	järjestäytyvät	eri	toiminnallisille	alueille	sekä	

neuroepiteelin	solut	erilaistuvat	hermokudokseksi.	Hermostoputken	etuosa	kehittyy	nope-

ammin	kuin	takaosa.	Aivorakkuloiden	muodostuminen	alkaa	ennen	kuin	hermostoputken	

takaosa	on	sulkeutunut	(Gilbert	2014;	Sariola	et	al.	2006).	
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Hermostoputken	etuosaan	kehittyy	kolme	laajentumaa,	joita	kutsutaan	primäärisiksi	aivo-

rakkuloiksi.	Primäärisiä	aivorakkuloita	ovat	etuaivot	(prosenkefalon),	keskiaivot	(mesen-

kefalon)	ja	taka-aivot	(rhombenkefalon).	Hermostoputken	takaosan	sulkeuduttua	muodos-

tuu	primäärisistä	aivorakkuloista	viisi	sekundääristä	aivorakkulaa.	Prosenkefalon	muodos-

taa	etuaivojen	rakenteet,	eli	isoaivot	(telenkefalon)	ja	väliaivot	(dienkefalon).	Mesenke-

falon	puolestaan	keskiaivot.	Ja	rhombenkefalon	muodostaa	taka-aivot	(metenkefalon)	ja	

ydinjatkeen	(myelenkefalon).	Sekundäärisistä	aivorakkuloista	muodostuu	vähitellen	aivo-

jen	eri	osat.	(Sariola	et	al.	2006).	

	

Rhombenkefalon	muodostaa	väliaikaisen	segmentoituneen	rakenteen,	8	rombomeeriä.	

Rombomeerit	muodostavat	transkriptiotekijöiltään	eriytyneitä	alueita,	jotka	määrittelevät	

hermosolujen	erilaistumista.	Aivohermot	muodostuvat	rombomeerirajojen	mukaan.	Tule-

vien	aivojen	ja	selkäytimen	välisen	tilan	hermostoputki	tukkiutuu,	minkä	seurauksena	tu-

levat	aivojen	solut	erittävät	aivo-selkäydinnestettä,	mikä	saa	aivotilan	laajenemaan.	Tukittu	

alue	aukenee	myöhemmin	uudelleen,	kun	aivorakkulat	ovat	laajentuneet.	Muun	muassa	

Hox-geeniperheen	proteiinit	ohjaavat	tätä	anteroposterior-akselin	kaavoitusta	keskusher-

mostossa	(Sariola	et	al.	2006;	Gilbert	2014).	

	

Dorsoventraali-akselin	hermosolujen	erilaistuminen	tehtäviinsä	tapahtuu	hermostoputken	

sulkeutumisen	jälkeen	uusien	signaalikeskuksien,	katto-	ja	pohjalevyn,	ohjaamana.	Katto-

levyn	erittämät	TGF-β-proteiinit	(kuten	BMP-4	ja	BMP-7)	ohjaavat	sensoristen	hermojen	

saapumisen	selkäytimeen.	Pohjalevyn	Shh	puolestaan	indusoi	ventraaliselle	puolelle	mo-

toneuroneiden	muodostumisen.	Liike-	ja	aistinhermojen	väliin	indusoituu	välihermoja	sig-

naalimolekyylien	konsentraatiogradienttien	mukaisesti,	joihin	saapuu	tietoa	elimistön	ais-

tinelimistä	sensorisia	hermoja	pitkin.	Välineuronit	välittävät	tiedon	sensorisilta	hermoilta	

liikehermoille	(Gilbert	2014;	Sariola	et	al.	2006).	

	

3.3	Ääreishermosto	

	

Ääreishermoston	rakenteet	muodostuvat	hermostopienan	soluista,	ektodermin	plakodeis-

ta	ja	perifeerisistä	aksoneista.	Plakodit	ovat	bilateraalisia	paksuuntumia	pään	alueen	pin-

taektodermissä	ja	niistä	kehittyy	aistinelinten	rakenteita,	kuten	hajuepiteeli,	silmän	mykiö	

ja	sisäkorva	(Sariola	et	al.	2006).	Hermostopiena	muodostaa	useita	erilaisia	rakenteita,	ku-
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ten	ääreishermoston	sensoriset	hermoradat,	sympaattisen	ja	parasympaattisen	hermoston	

neuroneita	ja	gliasoluja	(Schwannin	solut),	adrenaliinia	tuottavat	solut	lisämunuaisen	yti-

messä,	ihon	pigmenttisolut	ja	kallon	luut.	Solut	hermostolevyn	reuna-alueiden	dorsaalisella	

puolella	ja	epidermin	välissä	taka-aivoista	aina	selkäytimen	loppuun	muodostavat	hermos-

topienan	solut.	Hermostopienan	solujen	alkuperäinen	sijainti	määrittää	niiden	erilaistumi-

sen	migraation	jälkeen.	Hermostopienan	solut	ovat	aluksi	neuroepiteelisoluja,	mutta	niiden	

täytyy	muuntua	mesenkyymisoluiksi	liikkuakseen	kohdekudokseen.	Muuntuminen	tapah-

tuu	solujen	välisiä	liitosmolekyylejä	vähentämällä.	Monet	ei-neuraaliset	kudokset	sekä	

neurotrooppiset	molekyylit	ohjaavat	hermostopienan	solujen	kulkua	kohdekudokseen,	ku-

ten	aksonien	kasvukartioita.	Ääreishermosto	sisältää	myös	12	paria	aivohermoja,	jotka	si-

sältävät	sekä	aisti-	että	liikehermoja	(Gilbert	2014).	

	

4.	Teratogeenien	vaikutus	

	

Ulkopuoliset	tekijät,	kuten	tietyt	kemikaalit,	säteily	tai	virukset,	voivat	aiheuttaa	häiriöitä	

alkion	kehityksen	aikana	ja	siten	saada	aikaan	epänormaalia	alkionkehitystä.	Tekijöitä,	

joista	kehityshäiriöt	aiheutuvat,	kutsutaan	teratogeeneiksi	(Gilbert	2014).		Teratogeenien	

vaikutukset	nostettiin	esille	1960-luvun	alussa,	kun	havaittiin,	että	muun	muassa	raskau-

den	aikana	aamupahoinvointiin	käytetty	lääke,	talidomidi,	aiheutti	vakavia	kehityshäiriöitä	

lapsille.	Jopa	10	000	ihmisellä	on	havaittu	kehityshäiriöitä	talidomidin	vaikutuksesta,	mut-

ta	lääkettä	käyttäneiden	naisten	määrä	on	todennäköisesti	suurempi,	koska	lääkkeen	käyt-

tö	raskauden	alkuvaiheessa	lisäsi	keskenmenojen	määrää	huomattavasti	(Vargesson,	

2015).	

	

Teratogeenit	voivat	vaikuttaa	joko	estämällä	tai	kiihdyttämällä	kehitykseen	vaikuttavia	

signaalireittejä,	minkä	tuloksena	syntyy	fenotyypiltään	haitallisia	ominaisuuksia.	Yksilön	

kehityksen	aikana	on	herkkyyskausia	(kuva	1),	jolloin	alkion	altistuminen	teratogeeneille	

aiheuttaa	suurempia	vaikutuksia.	Ihmisen	kehitys	voidaan	jakaa	kahteen	vaiheeseen,	alki-

on	kehitykseen	(viikolle	8	saakka)	ja	sikiön	kehitykseen	(viikosta	8	alkaen	raskauden	lop-

puun	saakka).	Alkionkehityksen	aikana	tapahtuu	alkion	kaavoittuminen	(blastogeneesi)	ja	

organogeneesi,	jonka	aikana	elimet	muodostuvat.	Sikiön	kehityksen	(fetogeneesi)	aikana	

tapahtuu	pääasiassa	muodostuneiden	elinjärjestelmien	kasvua	ja	erilaistumista.	Terato-
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geeneille	altistuminen	on	erityisen	haitallista	raskausviikoilla	3-8,	jolloin	elimet	muodostu-

vat,	eli	organogeneesin	aikana.	Kuitenkin	hermosto	kypsyy	ja	erilaistuu	koko	kehityksen	

aikana,	jolloin	teratogeenien	haitalliset	vaikutukset	eivät	jää	vain	neurulaation	aikaisiksi	

(Gilbert	2014).	

	

	
Kuva	1.	Teratogeenien	vaikutus	kehittyvään	yksilöön	esitettynä	aika-akselilla	(viikoissa).	Viikkojen	1-3	aikana	alkio	kaa-
voittuu	(blastogeneesi),	viikoilla	4-8	tapahtuu	elinten	muodostuminen	(organogeneesi)	ja	viikosta	8	eteenpäin	tapahtuu	
lähinnä	muodostuneiden	elinjärjestelmien	kasvua	(fetogeneesi).	Punainen	palkki	osoittaa	ajan,	jolloin	sikiö	on	herkimmil-
lään	teratogeenien	haitallisille	vaikutuksille	(muokattu	Sariola	et	al.	2006	mukaan).	

	

4.1	FASD	(fetal	alcohol	spectrum	disorder)	ja	fetaalialkoholisyndrooma	

	

Alkoholi	on	yleisin	kehitykseen	raskauden	aikana	vaikuttava	teratogeeni	länsimaissa.	Al-

koholin	käyttö	on	erittäin	yleistä	maailmanlaajuisesti	ja	FAS	(fetal	alcohol	syndrome)	on	

yleisin	ei-perinnöllistä	henkistä	jälkeenjääneisyyttä	aiheuttava	tekijä	(Gilbert	2014).	Fetaa-

lialkoholisyndrooma,	FAS,	on	diagnosoitu	perinteisesti	kasvonpiirteiden,	kuten	lyhyt	luo-

miraon,	pienipäisyyden	(mikrokefalia),	huonosti	kehittyneen	filtrumin	(ura	ylähuulen	ja	

nenän	välissä)	sekä	ohuen	ylähuulen	mukaan.	Lisäksi	diagnoosi	sisältää	hermoston	toimin-

tahäiriöitä,	jotka	ilmenevät	alentuneena	älykkyysosamääränä.	FAS	lapsilla	havaitaan	myös	

pre-	ja	postnataalista	kasvuviivästymää.	FASD	(fetal	alcohol	spectrum	disorder)	on	katto-

termi,	joka	käsittää	kaikki	alkoholista	aiheutuvat	kehityshäiriöt,	joista	FAS	on	diagnoosil-
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taan	vaikea-asteisin.	FASD:n	alle	luetaan	eritasoisia	oireita	sisältäviä	diagnooseja,	kuten	

pFAS	(partial	fetal	alcohol	syndrome),	ARDB	(alcohol	related	birth	defects)	ja	ARND	(alco-

hol	related	neurodevelopmental	disorder)	(Riley	et	al.	2011).	

	

Ensimmäisen	raskauskolmanneksen	lopulla	tapahtuu	proliferaatio,	neuroepiteelin	solut	ja-

kautuvat	kiivaasti	ja	nämä	kantasolut	pystyvät	tuottamaan	kaikki	hermoston	solutyypit.	

Yksikerroksinen	hermostoputken	neuroepiteeli	muuttuu	monikerroksiseksi.	Tämän	seu-

rauksena	sikiön	keskushermosto	kasvaa	kokoaan	huomattavasti.	Teratogeenien	vaiku-

tuksia	proliferaation	aikaan	on	kuvattu	paljon.	Näitä	ovat	muun	muassa	aivojen	epänor-

maali	koko	(mikro-	ja	makrokefalia)	tai	aivokuoren	puutteellinen	poimuttuminen.	FAS-

oireyhtymän	yksilöillä	esiintyy	tyypillisesti	mikrokefaliaa.	Teratogeenien	vaikutukset	eivät	

välttämättä	ole	näkyvissä	heti	syntymän	jälkeen,	vaan	havaitaan	myöhemmin	puutteellise-

na	kognitiivisena	kehityksenä.	Myöhemmin	neuroneiden	migraation	jälkeen	tapahtuu	her-

moston	organisoituminen,	jossa	paikalleen	vaeltaneet	neuronit	muodostavat	synapsi-

yhteyksiä	ja	muodostuu	hermoverkkoja.	Hermoverkon	puutteelliseen	organisoitumisen	

yhteydessä	tavattavia	morfologisia	muutoksia	tavataan	myös	FAS-lapsilla	(Soinila	et	al.	

2007).	Huomattavaa	on,	että	alkoholi	aiheuttaa	pysyviä	kehitysvaurioita	sikiöön	aikana,	

jolloin	nainen	ei	välttämättä	vielä	tiedä	olevansa	raskaana.	

	

Tarkkoja	mekanismeja,	millä	tavoin	alkoholin	haitalliset	vaikutukset	tapahtuvat,	ei	tiedetä.	

Mutta	mahdollisia	FAS:n	syntymiseen	vaikuttavia	mekanismeja	on	esitetty.	Tutkimuksissa	

on	huomattu,	että	alkoholin	vaikutuksesta	lisääntyy	haitalliset	vapaat	happiradikaalit	(su-

peroxide	radicals).	Happiradikaalit	vaikuttavat	solukalvon	ominaisuuksiin,	minkä	seu-

rauksena	solukalvon	rakenne	voi	vahingoittua,	mistä	voi	seurata	ennenaikaista	apoptoosia	

(Gilbert	2014).	Tutkimuksissa	on	huomattu,	että	sekä	FAS-lapsilla	että	lapsilla,	joilla	on	

mutaatio	solujen	toisiinsa	kiinnittymiseen	vaikuttavassa	adheesiomolekyyli-L1:tä	koodaa-

vassa	geenissä,	havaitaan	samoja	oireita.	Näitä	oireita	ovat	henkinen	jälkeenjääneisyys,	

hydrokefalia	ja	aivokurkiaisen	alikehittyminen.	Havaittiin,	että	etanoli	inhiboi	L1-

molekyylin	toimintaa	solu-solu-liitoksissa	jo	hyvin	pienillä	pitoisuuksilla	(Ramanathan	et	

al.	1996).		

	

On	esitetty	myös,	että	alkoholi	voisi	vaikuttaa	hermoston	kehityksessä	tärkeän	morfo-

geenin,	Sonic	hedgehogin	(Shh),	ekspressioon.	Tolosaa	et	al.	(2016)	tutkivat	mekanismeja	
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kanan	alkioilla,	miten	Shh	morfogeeni	vaikuttaa	hermostopienan	solujen	kulkeutumiseen	

kohti	optisia	vesikkeleitä	ja	kuinka	alkoholi	häiritsee	tätä	mekanismia.	In	vitro	–analyysi	

osoitti,	että	Shh	ohjaa	hermostopienan	soluja	kemotaksisesti	konsentraatiogradienttia	koh-

ti.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	alkoholi	häiritsi	hermostopienan	solujen	migraatiota,	se-

kä	in	vitro	että	in	vivo.	Lisäksi	havaittiin,	että	alkiot,	joita	käsiteltiin	etanolilla,	osoittivat	

myöhemmin	häiriöitä	kallon	luuston	rakenteessa.	Muutokset	olivat	samansuuntaisia,	kuin	

mitä	tavataan	FAS-potilailla.	Tolosaa	et	al.	(2016)	arvelevat	etanolin	häiritsevän	hermosto-

pienan	solujen	migraatiota	vaikuttamalla	Shh:n	ekspressioon	epigeneettisesti.	Sulik	(2005)	

osoitti	useassa	eri	koejärjestelmässä	yhteneväisyydet	hiirien	ja	FAS	ihmisten	oireissa.	Tu-

losten	perusteella	Sulik	(2005)	arvelee	ennenaikaisen	apoptoosin	olevan	yksi	iso	tekijä	al-

koholin	haitallisista	vaikutuksissa.	Kuvassa	2	osoitetaan	samanlaiset	kasvojen	piirteet	FAS-

lapsella	(kuva	2A)	sekä	hiirellä	(kuva	2B),	joka	on	altistettu	alkoholille	seitsemäntenä	päi-

vänä	hedelmöityksestä.	Molemmilla	nähdään	FAS:n	tyypilliset	kasvonpiirteet:	pienipäisyys,	

sileä	filtrum,	kapea	luomirako	sekä	ohut	ylähuuli.	

	

	
Kuva	2.	A.	Lapsi,	jolla	on	diagnosoitu	fetaalialkoholisyndrooma	(FAS),	osoittaa	syndroomalle	tyypilliset	kasvonpiirteet	
(mikrokefalia,	kapea	luomirako,	sileä	filtrum	ja	ohut	ylähuuli).	B.	Alkoholille	alkionkehityksen	seitsemäntenä	päivänä	al-
tistettu	hiiri.,	josta	nähtävissä	samoja	piirteitä	kuin	ihmisellä	C.	Normaali	hiiri	samassa	kehitysvaiheessa	kuin	B.	(muokat-
tu	Sulik	2005	mukaan).	

	

FAS:n	diagnosoiminen	on	perinteisesti	perustunut	aikaisemmin	kuvattuihin	tyypillisiin	

kasvonpiirteisiin	sekä	neurologisiin	vaikeuksiin.	Uudenlaiset	kuvantamismenetelmät	anta-

vat	tarkempaa	kuvaa	muutoksista	aivojen	hienorakenteessa.	Diffuusiotensorikuvauksen	

(DTI)	avulla	voidaan	todentaa	aivojen	valkean	aineen	mikrorakenteellisia	muutoksia.	DTI-

kuvaus	perustuu	vesimolekyylien	diffuusioon	kudoksessa.	Se	kuvaa	herkemmin	valkean	

aineen	muutoksia	aivoissa	kuin	perinteiset	magneettikuvauksen	menetelmät.	DTI-



	 17	

kuvauksen	avulla	saadut	tulokset	viittaavat,	että	FASD-potilaiden	aivorakenteiden	muutok-

set	ovat	erityisen	huomattavia	aivokurkiaisessa,	joka	on	isoaivojen	hemisfäärejä	yhdistävä	

aksonikimppujen	muodostuma.	Wozniak	ja	Muell	(2011)	kuvasivat	eroja	aivokurkiaisen	

hermosyiden	järjestäytymisessä	12-vuotiailla	pojilla,	joista	toisella	on	todettu	FAS	ja	toinen	

on	kehittynyt	normaaleissa	olosuhteissa.	Heidän	välillään	havaittiin	huomattavia	eroja	

neuroneissa,	jotka	normaalisti	välittävät	informaatiota	aivojen	posteriorisen	osan	ja	aivo-

kuoren	ohimo-	ja	otsalohkojen	välillä.	Vaikutukset	tällä	alueella	kohdistuvat	muun	muassa	

kognitiivisen	prosessoinnin	nopeuteen	ja	muihin	korkeamman	tason	toimintoihin,	kuten	

suunnitteluun,	muistiin	ja	tiedonpalauttamiseen.	

	

4.2	Alkoholin	epigeneettiset	vaikutukset	

	

Tiedetään,	että	alkoholi	aiheuttaa	muutoksia	kehittyvässä	hermostossa,	mutta	mekanis-

mien	molekulaariset	taustat	ovat	vielä	epäselviä.	Erääksi	tavaksi	on	ehdotettu	epigeneet-

tisiä	muutoksia	kehittyvän	alkion	genomissa.	Epigeneettiset	muutokset	vaikuttavat	geeni-

en	ekspressioon	ilman	muutoksia	DNA-sekvenssissä,	ja	siten	voivat	aiheuttaa	suuria	

muutoksia	geenien	toiminnassa.	Epigeneettisiä	muutoksia	ovat	esimerkiksi	DNA-

metylaatiot	(Reik	et	al.	2001).	Kaminen-Ahola	et	al.	(2010)	tutkivat	hiirimallin	avulla	alko-

holin	vaikutuksia.	Monissa	aiemmin	tehdyissä	hiirikokeissa,	joissa	tutkitaan	alkoholin	vai-

kutuksia,	käytetään	hyvin	korkeita	etanolipitoisuuksia,	jolloin	vaikutuksetkin	ovat	herkästi	

havaittavissa.	Tässä	tutkimuksessa	haluttiin	selvittää	kohtuullisen	alkoholin	määrän	vaiku-

tuksia	jälkeläisen	fenotyyppiin.	Tutkimuksessa	etsittiin	muutoksia	Avy-lokuksen	ekspressi-

ossa,	joka	vaikuttaa	hiiren	turkin	keltaisen	värin	ilmenemiseen.	Tätä	lokusta	käytetään	

usein	epigeneettisissä	tutkimuksissa	reportterina,	koska	sen	ekspression	määrän	tiedetään	

olevan	vahvasti	kytköksissä	sen	DNA-metylaatioasteeseen.	Avy-lokuksen	ekspression	hil-

jentyminen	saa	aikaan	keltaturkkisen	fenotyypin,	agouti-värin.	Kaminen-Ahola	et	al.	

(2010)	tutkimuksessa	haluttiin	selvittää	prenataalisen	alkoholialtistuksen	epigeneettisten	

vaikutusten	lisäksi,	vaikuttaako	ennen	hedelmöitystä	tapahtunut	alkoholin	käyttö	jälkeläis-

ten	fenotyyppiin.	Hiiret	altistettiin	alkoholille	kahdeksana	ensimmäisenä	päivänä	hedel-

möityksen	jälkeen,	joka	käsittää	pre-implantaatioajan,	implantaation	ja	gastrulaation	kaksi	

ensimmäistä	päivää.	Tämä	vastaa	ihmisillä	raskauden	ensimmäistä	kolmannesta,	jolloin	

hermoston	muotoutuminen	pääasiassa	tapahtuu.	Tuloksista	nähtiin,	että	alkoholialtistettu-

jen	jälkeläisten	Avy-lokuksen	ekspressio	oli	hiljennetty,	jolloin	agouti-värisiä	jälkeläisiä	syn-
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tyi	odotettua	enemmän.	Lisäksi	jälkeläisillä	havaittiin	rajoittuneisuutta	kasvussa	sekä	muu-

toksia	kallon	luustossa,	jotka	muistuttavat	samoja	piirteitä	kuin	FASD-lapsilla	on.	Toisessa	

Kaminen-Ahola	et	al.	(2010)	tutkimuksen	asetelmassa,	hiiret	altistettiin	alkoholille	kym-

menen	viikon	ajan	ennen	hedelmöitystä.	Tässä	järjestelyssä	havaittiin	myös	muutoksia	jäl-

keläisten	Avy-lokuksen	ekspressiossa,	eli	syntyi	odotettua	enemmän	agouti-jälkeläisiä.	Aika	

ennen	hedelmöitystä	sisältää	useita	syklejä	munansolujen	kypsymistä	ja	ovulaatioita.	Tämä	

osoittaa,	että	jo	muutokset	kypsyvissä	munasoluissa	voivat	vaikuttaa	jälkeläisten	feno-

tyyppiin.	

	

Marjonen	et	al.	2015	etsivät	myös	raskauden	aikaisen	alkoholinkäytön	vaikutuksia	jäl-

keläisten	epigeneettiseen	profiiliin	hiirimallin	avulla.	Kokeessa	hiirillä	oli	vapaapääsy	10	%	

alkoholilähteeseen	kahdeksan	ensimmäisen	päivän	ajan	hedelmöityksen	jälkeen.	Tuona	ai-

kana	tapahtuu	neurulaatio	ja	se	vastaa	ihmisen	alkionkehityksessä	neljättä	viikkoa.	Lisäksi	

ennen	alkion	implantaatiota	kohdun	seinämään	tapahtuu	vilkasta	epigeneettistä	uudelleen	

ohjelmointia	ja	nämä	solut	muodostavat	kaikki	alkion	kantasolut.	Ympäristötekijöiden	ai-

heuttamat	muutokset	alkion	epigeneettisessä	profiilissa	voivat	vaikuttaa	suuresti	geenien	

toimintaan	(Reik	et	al.	2001).	Marjosen	et	al.	(2015)	kokeen	hypoteesina	oli,	että	alkoholi-

altistus	kehityksen	alkuvaiheessa	häiritsee	epigeneettistä	uudelleen	ohjelmointia,	aiheut-

taa	muutoksia	sikiön	geenisäätelyssä	sekä	saa	aikaan	elinikäisiä	rakenteellisia	ja	toiminnal-

lisia	muutoksia	aivoissa.	Genomin	laajuinen	analyysi	alkoholialtistuksen	jälkeen	paljasti	

muutoksia	hippokampuksen	geeniekspressiossa	28	päivän	ikäisellä	poikasella.	Lisäksi	oli	

havaittavissa	alkoholin	indusoimaa	hippokampuksen	laajentumista	sekä	hajukäämin	koon	

pienentymistä.	Poikasten	aivot	kuvattiin	lisäksi	60	päivän	ikäisinä,	tarkoituksena	löytää	al-

koholin	aiheuttamia	rakenteellisia	muutoksia.		Poikasilla	havaittiin	aivojen	rakenteen	

asymmetriaa.	Marjosen	et	al.	(2015)	kokeen	tulokset	tukevat	käsitystä,	että	alkoholiin	liit-

tyvien	sairauksien	alkuperällä	on	epigeneettinen	tausta	ja	muutokset	kantasolujen	gee-

niekspressiossa	ilmenevät	vasta	myöhemmällä	iällä.	

	

Alkoholin	käyttö	on	erittäin	yleistä	länsimaissa	ja	sen	vaikutukset	raskauden	aikana	ovat	

huomattavat	ja	aiheuttavat	yksilölle	vakavia	kognitiivisia	vaikeuksia.	Raskauden	aikainen	

alkoholialtistus	saa	aikaan	muun	muassa	rakenteellisia	muutoksia	aivojen	osissa,	jotka	vä-

littävät	informaatiota	hemisfäärien	välillä,	mistä	seuraa	vaikeuksia	suunnittelussa,	muistis-

sa	ja	tiedonpalauttamisessa	(Wozniak	&	Muetzel	2011).	Alkoholin	aiheuttamat	neurologi-
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set	muutokset	FASD-lapsille	ja	sen	myötä	vaikeudet	toimia	normaalielämässä,	tekevät	tästä	

aiheesta	myös	yhteiskunnallisesti	merkittävän.	Huomattavaa	on,	että	suurimmat	muutok-

set	hermoston	kehityksessä	tapahtuvat	aikana,	jolloin	nainen	ei	vielä	tiedä	olevansa	ras-

kaana.	Vaikutusmekanismit	ovat	epäselviä	ja	tutkimuksilla	pyritään	valaisemaan	tätä	pro-

sessia.	Viimeaikaiset	tutkimukset	ovat	keskittyneet	pääsiassa	alkoholin	geeniekspressiota	

muokkaaviin	vaikutuksiin.	Vaikeaa	tutkimuksesta	tekevät	alkoholin	vaikutusten	laajat	syy-

seuraus-suhteet	sekä	hermoston	kehittymisen	monimutkaisuus.	

	 	



	 20	

5.	Lähteet	

Gilbert	(2014)	Developmental	biology.	10.	painos.	Sinauer	Associates,	Sunderland,	Massachusetts	
	
Hill	R,	Wyse	G	&	Anderson	M	(2008)	Animal	physiology.	2.	painos.	Sinauer	Associates,	Sunderland,	
Massachusetts	
	
Kaminen-Ahola	N,	Ahola	A,	Maga	M,	Mallitt	K-A,	Fahey	P,	Cox	TC,	Whitelaw	E	&	Chong	S	(2010)	Ma-
ternal	ethanol	consumption	alters	the	epigenotype	and	the	phenotype	of	offspring	in	a	mouse	mo-
del.	PLoS	Genetics	6:	e1000811	(doi:10.1371/journal.pgen.1000811)	
	
Marjonen	H,	Sierra	A,	Nyman	A,	Rogojin	V,	Gröhn	O,	Linden	A-M,	Hautaniemi	S	&	Kaminen-Ahola	N	
(2015)	Early	maternal	alcohol	consumption	alters	hippocampal	DNA	methylation,	gene	expression	
and	volume	in	a	mouse	model.	PLoS	ONE	10:	e0124931	(doi:10.1371/journal.pone.0124931)	
	
Price	D,	Jarman	A,	Mason	J	&	Kind	P	(2011)	Building	brains:	an	introduction	to	neural	development.	
Wiley-Blackwell,	Chichester,	UK	

	
Purves	D,	Augustine	GJ,	Fitzpatrick	D,	Hall	WC,	La-Mantia	AS,	McNamara	JO	&	White	LE	(2008)	Neu-
roscience.	4.	painos.	Sinauer	Associates,	Sunderland	Massachusetts	
	
Ramanathan	R,	Wilkemeyer	MF,	Mittal	B,	Perides	G	&	Charness	ME	(1996)	Alcohol	inhibits	cell-cell	
adhesion	mediated	by	human	L1.	The	Journal	of	Cell	Biology	133:	381–390	
	
Reik	W,	Dean	W	&	Walter	J	(2001)	Epigenetic	reprogramming	in	mammalian	development.	Science	
293:	1089–1093	

	
Riley	E,	Infante	MA	&	Warren	K	(2011)	Fetal	alcohol	spectrum	disorders:	an	overview.	Neurop-
sychology	Review	21:	73–80	
	
Sariola	H,	Frilander	M,	Heino	T,	Jernvall	J,	Partanen	J,	Sainio	K,	Salminen	M	&	Thesleff	I	(2006)	So-
lusta	yksilöksi	–	kehitysbiologia.	Kustannus	Oy	Duodecim,	Helsinki	
	
Soinila	S,	Kaste	M	&	Somer	H	(2007)	Neurologia.	Kustannus	Oy	Duodecim,	Helsinki	
	
Stern	C	(2005)	Neural	induction:	old	problem,	new	findings,	yet	more	questions.	Development	132:	
2007–2021	
	
Streit	A,	Lee	K,	Woo	I,	Roberts	C,	Jessell	T	&	Stern	C	(1998)	Chordin	regulates	primitive	streak	deve-
lopment	and	the	stability	of	induced	neural	cells,	but	is	not	sufficient	for	neural	induction	in	the	
chick	embryo.	Development	125:	507–519	
	
Sulik	(2005)	Genesis	of	alcohol-induced	craniofacial	dysmorphism.	Experimental	Biology	and	Medi-
cine	230:	366–375	
	
Tolosaa	E,	Fernández-Zapicob	M,	Battiatoa	N	&	Rovasioa	R	(2016)	Sonic	hedgehog	is	a	chemotactic	
neural	crest	cell	guide	that	is	perturbed	by	ethanol	exposure.	European	Journal	of	Cell	Biology	95:	
136–152	
	
Vargesson,	N	(2015)	Thalidomide-induced	teratogenesis:	history	and	mechanisms.	Birth	Defects	Re-
search	105:	140–156	
	
Wozniak	&	Muetzel	(2011)	What	does	diffusion	tensor	imaging	reveal	about	the	brain	and	cogniti-
on	in	fetal	alcohol	spectrum	disorders?	Neuropsychology	Review	21:	133–147	


