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Tiivistelmä 

Malaria on Plasmodium-suvun alkueläimen aiheuttama loistauti, joka on maailmanlaajuinen 

terveysuhka. Malaria voi esiintyä helppona kuumetautina tai taudin vakavana muotona. 

Aivomalaria on yleensä P. falciparumin aiheuttama malarian vakava muoto, joka aiheuttaa 

neurologisia häiriöitä ja voi johtaa kuolemaan. Aivomalarialle eniten alttiina ovat malarian runsaan 

esiintyvyyden alueilla elävät alle viisivuotiaat lapset ja taudin vakavuutta lisäävät malarian hoidossa 

käytetyille malarialääkkeille resistentit Plasmodium-kannat. Aivomalarian patogeneesin tunteminen 

onkin ensisijaisen tärkeää, jotta uusien hoitomuotojen kohdentaminen etenkin neurologisia vaurioita 

aiheuttaviin tekijöihin olisi mahdollista. Aivomalarian patogeneesiä tutkitaan edelleen ja tällä 

hetkellä sitä pidetään monitekijäisenä. Infektoituneiden punasolujen sekvestraation, 

endoteelisolujen aktivaation, tulehdustilan aiheuttamien reaktioiden sekä veri-aivoesteen 

vaurioitumisen on havaittu olevan aivomalarian patogeneesin neljä päätekijää. 

Infektoituneiden punasolujen sekvestraatio tarkoittaa loisen infektoimien punasolujen tarttumista 

aivojen hiussuonten endoteeliin. Tämä johtaa esimerkiksi aivojen hiussuonten tukkeutumiseen ja 

endoteelisolujen aktivoitumiseen. Aktivoitunut endoteelisolu aloittaa veren hyytymistä aiheuttavan 

reaktiosarjan ja alkaa tuottaa trombiinia. Lisäksi endoteelisolujen väliset tiiviit liitokset voivat 

hajota ja se voi tuottaa solukalvolleen sekvestraatiota lisääviä adheesiomolekyylejä. Tulehdustila 

aktivoituu, kun malarialoinen havaitaan kehossa. Immuunipuolustuksen valkosolut alkavat tuottaa 

syto- ja kemokiineja verenkiertoon, jonka kautta ne pääsevät aivojen verisuoniin. Siellä ne 

aiheuttavat endoteelisolujen aktivaatiota. Tulehdustilan myötä myös esimerkiksi CD8+-T-

tappajasolut virtaavat aivoihin ja aiheuttavat endoteelisolujen apoptoosia. Nämä tekijät voivat 

aiheuttaa veri-aivoesteen vaurioitumisen, josta seuraa neurologisia komplikaatioita kuten 

aivoverenvuoto ja kallonsisäisen paineen nousu, jotka puolestaan voivat johtaa potilaan kuolemaan. 

Uusin aivomalarian ehkäisykeino on lokakuussa 2021 WHO:n hyväksymä RTS,S-malariarokote. 

Sen on havaittu suojaavan malarian vakavalta muodolta ja tähän mennessä rokotetta on suositeltu 

annettavan malarian runsaan ja kohtalaisen esiintyvyyden alueilla eläville lapsille. Aivomalarian 

hoidossa on tärkeää aloittaa mahdollisimman nopeasti tehokas malarialääkitys, mutta sen teho on 

kuitenkin heikentynyt malarialääkkeille resistenttien Plasmodium-kantojen myötä. Uusia 

hoitomenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi infektoituneiden punasolujen sekvestraatiota 

estäviä, immuunipuolustuksen reaktiota hillitseviä sekä endoteelisoluja suojaavia menetelmiä on 

tutkittu, mutta niitä ei ole vielä hyväksytty käytettäviksi aivomalariapotilaiden hoitoon. 
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1. Johdanto 

Malaria on Plasmodium-suvun alkueläimen aiheuttama loistauti, joka tarttuu ihmisestä toiseen 

Anopheles-suvun naarashyttysten piston välityksellä (Luzolo & Ngoyi 2019; Nureye & Assefa 

2020). Nureyen ja Assefan (2020) mukaan ihmiselle patogeenisiä eli sairautta aiheuttavia 

Plasmodium-suvun lajeja ovat P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae sekä P. knowlesi, joista 

P. falciparum aiheuttaa maailmanlaajuisesti eniten kuolemia ja on vallitseva laji Afrikan 

mantereella (Nureye & Assefa 2020). Plasmodium-lajeista P. vivax aiheuttaa seuraavaksi eniten 

tartuntoja ja on vallitseva laji esimerkiksi maailman terveysjärjestön (WHO) Amerikan 

toimialueella, johon kuuluvat Etelä- ja Pohjois-Amerikan mantereet (World Health Organization 

2021).  

Luzolon ja Ngoyin (2019) mukaan infektion saaneen hyttysen imiessä verta ihmisestä, loinen voi 

siirtyä hyttysen syljen mukana ihmisen verenkiertoon. Vereen päässyt loinen lisääntyy ihmisen 

elimistössä ja voi aiheuttaa joko malarian helpon tai vakavan muodon, joista helppo muoto ilmenee 

kuumetautina. Vakava muoto puolestaan on harvinaisempi ja voi aiheuttaa potilaalle esimerkiksi 

vakavia neurologisia komplikaatioita ja elinvaurioita. Malarian vakavalla muodolla on kolme 

ilmentymismuotoa: aivomalaria (eng. cerebral malaria), vakava malarian aiheuttama anemia (eng. 

severe malarial anemia) ja malarian aiheuttamat hengitysvaikeudet (eng. respiratory distress) 

(Luzolo & Ngoyi 2019). Vakavasta muodosta aivomalaria aiheuttaa eniten kuolemaan johtavia 

tapauksia; WHO:n vuoden 2018 malarian vuosiraportin (World Health Organization 2018) mukaan 

vuonna 2017 kuolleista malariapotilaista 90 % sairastivat aivomalariaa. 

Tässä tutkielmassa keskityn pääasiassa aivomalariaan ja sen patogeneesiin eli syihin, jotka johtavat 

aivomalarian kehittymiseen. Lopuksi käsittelen myös aivomalarian hoitoa. Aivomalarian 

patogeneesin tutkiminen on tärkeää, sillä malaria on maailmanlaajuinen terveysuhka ja sairauteen 

kuolee vuosittain satoja tuhansia ihmisiä (World Health Organization 2021). Kun sairauden 

kehitysmekanismit opitaan tuntemaan tarkasti, voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti kehittää uusia 

hoitokeinoja ja tapoja estää aivomalarian kehittyminen ja näin ollen pienentää malariaan 

sairastuneiden kuolleisuutta. 

 

2. Malarian levinneisyys ja ehkäisy 

WHO:n vuoden 2021 malarian vuosiraportin (World Health Organization 2021) mukaan malaria on 

maailmanlaajuinen terveysuhka; vuonna 2020 85:ssä malarian endeemisessä maassa arvioitiin 
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olleen yhteensä 241 miljoonaa malariatapausta, joista 627 000 arvioitiin aiheuttaneen potilaan 

kuoleman. Kuvassa 1 on esitetty graafisesti prosenttiosuuksina malarian esiintyvyys ja kuolleisuus 

vuosien 2000–2020 väliseltä ajalta WHO:n toimialueittain. Kuvasta voidaan huomata, että WHO:n 

Afrikan toimialueen tartunnat sekä kuolleisuus kattavat suurimman osan maailman 

malariatapauksista kahdenkymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2020 Noin 95 % tapauksista ja 96 % 

malarian aiheuttamista kuolemista todettiin WHO:n Afrikan toimialueella. Sen lisäksi maailman 

malariatartunnoista noin 2 % havaittiin Kaakkois-Aasian ja noin 2 % itäisen Välimeren 

toimialueilla. Loput tartunnoista jakautuivat läntisen Tyynenmeren sekä Amerikan toimialueille. 

WHO:n Euroopan toimialueella ei ole havaittu malariaa vuoden 2015 jälkeen (World Health 

Organization 2021).  

 

Kuva 1. a) Malariatartuntojen esiintyvyys prosenttiosuuksina WHO:n toimialueilla vuosien 2000–

2020 välisenä aikana ja b) malarian aiheuttamat kuoleman tapaukset prosenttiosuuksina WHO:n 
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toimialueilla vuosien 2000–2020 välisenä aikana (World Health Organization 2021: World malaria 

report 2021. CC BY-NC-SA 3.0 IGO: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/) 

P. falciparum aiheuttaa maailmalaajuisesti merkittävimmän osan, jopa noin 98 % 

malariatartunnoista (World Health Organization 2021) ja yli 90 % malariaan liittyvistä kuoleman 

tapauksista (Brejt & Golightly 2019). WHO:n vuoden 2021 malarian vuosiraportissa (World Health 

Organization 2021) todetaan, että P. vivax aiheutti vuonna 2020 noin 1,9 % tartuntojen 

kokonaismäärästä ja vain noin 0,3 % WHO:n Afrikan toimialueen tartunnoista. P. vivax tartunnat 

ovat kuitenkin yleisempiä muilla WHO:n toimialueilla, joissa malariatartuntojen kokonaismäärä on 

pienempi verrattuna Afrikan toimialueeseen. Esimerkiksi Kaakkois-Aasian toimialueella P. vivax 

aiheutti 36,3 % ja Amerikan toimialueella jopa 68,3 % malariatartunnoista (World Health 

Organization 2021). 

Vuonna 2020 malariaan kuolleista potilaista noin 77 % oli alle viisivuotiaita lapsia (Song ym. 

2022). WHO:n vuoden 2021 malarian vuosiraportin mukaan etenkin Afrikan toimialueella 

kuolleisuus ja suuri malarian vakavan muodon saamisen riski kohdistuu alueen alle viisi vuotiaisiin 

lapsiin, koska heidän vastustuskykynsä on vajavainen ja alueella malarian esiintyvyys on runsas. 

Vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla on kehittyneempi hankittu immuniteetti, joka suojaa malarian 

vakavalta muodolta. Hankittu immuniteetti saadaan runsaan altistuksen ja aikaisemmin 

sairastettujen tautien myötä. (World Health Organization 2021). Vanhempien lasten sekä aikuisten 

lisäksi myös alle kuuden kuukauden ikäisillä vauvoilla vakavaan malariaan sairastumisen 

todennäköisyys on pieni. Tämä johtuu äidiltä lapselle siirtyneistä vakavalta malarialta suojaavista 

vasta-aineista (Idro ym. 2005). Vähäinen altistuminen malarialle ei kehitä vastustuskykyä yhtä 

tehokkaasti kuin runsas altistuminen. Tämän vuoksi alueilla, joissa malariaa esiintyy vähemmän, 

alle viisivuotiaiden lasten osuus tartunnoista ei korostu samalla tavoin kuin runsaan esiintyvyyden 

alueilla (World Health Organization 2021). 

Tärkeä malarian ehkäisykeino on suojautua malarialoisen vektorilta eli Anopheles-hyttyseltä 

(Nureye & Assefa 2020). Mekaaninen suoja kuten hyttysverkot ja pistoilta suojaavat vaatteet ovat 

hyviä tapoja suojautua malarialta (Nureye & Assefa 2020). Tizifa ym. (2018) toteavat 

artikkelissaan, että malariaa voidaan ehkäistä myös myrkyttämällä Anohpheles-hyttysiä. 

Hyönteismyrkkyjä voidaan lisätä esimerkiksi hyttysverkkojen pintoihin, huoneilmaan, 

hyttysparviin, karjatalouden eläinten iholle ja hyttysiä houkutteleviin sokeripaloihin, jolloin niihin 

päätyvät hyttyset kuolevat tai niiden elinikä lyhenee. Myös hyttysten lisääntymispaikkoja 

vähentämisellä sekä toukkien myrkytyksellä on tähdätty malarian vähenemiseen. 
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Hyönteismyrkkyjen teho malarian ehkäisyssä on kuitenkin heikentynyt, koska hyttysille on alkanut 

kehittyä resistenssi myrkkyjä vastaan (Tizifa ym. 2018). Malarian leviämistä onkin yritetty 

vähentää vaihtoehtoisin tavoin, esimerkiksi muokkaamalla Anopheles-hyttysten 

steroidihormonisignalointia ja tuomalla hyttysiin Plasmodium-loisia hylkiviä molekyylejä (Nureye 

& Assefa 2020). 

Nureyen ja Assefan (2020) mukaan malarialääkkeillä on hyvin tärkeä rooli malarian leviämisen 

estämisessä. Alueilla, joilla malarian esiintyminen on kausittaista, voidaan riskiryhmiä kuten 

raskaana olevia naisia sekä kouluikäisiä lapsia suojata ehkäisevällä lääkityksellä. Lääkkeenä näillä 

alueilla käytetään sulfadoksiini-pyrimetamiinia (Nureye & Assefa 2020). Sulfadoksiini-

pyrimetamiini estää esimerkiksi malarialoisen tetrahydrofolaatin, tymiinin sekä metioniinin 

synteesin, mikä tappaa loisen ihmisen kehossa (Sibley ym. 2001). Tizifa ym. artikkelin (2018) 

mukaan massalääkitystä, eli alueen koko väestön lääkitsemistä, on myös pidetty keinona vähentää 

alueellisia malariatartuntoja. Tämän menetelmän yhdistäminen muihin malarialta suojautumisen 

keinoihin, kuten hyönteismyrkkyjen käyttöön on havaittu olevan tehokas tapa vähentää 

malariatartuntoja (Tizifa ym. 2018).  

Lääke- ja hyönteismyrkkyresistenssin leviämisen vuoksi malariatartuntojen estäminen nykyisillä 

keinoilla on ollut ongelmallista (Nureye & Assefa 2020). WHO:n vuoden 2021 malarian 

vuosiraportin mukaan malariarokotteita on kehitetty jo kauan ja vuonna 2016 WHO aloitti 

ensimmäisen kokeilun RTS,S-malariarokotteen käytöstä. Kokeilu osoitti, että rokote suojaa 

merkittävästi taudin vakavalta muodolta. Lokakuussa 2021 WHO suositteli P. falciparumin 

aiheuttaman malarian ehkäisyyn RTS,S-malariarokotetta. Rokote suositeltiin annettavaksi lapsille, 

jotka elävät joko malarian kohtalaisen tai runsaan esiintyvyyden alueilla. Rokote antaa lisäsuojaa 

etenkin lapsille, joilla ei ole mahdollisuuksia suojautua malariatartunnoilta muilla keinoin. WHO:n 

mukaan kaksi kolmasosaa lapsista, jotka eivät nukkuneet hyönteismyrkyllä käsitellyn hyttysverkon 

alla, hyötyivät rokotteesta. Rokote on vähentänyt jopa 30 % malarian vakavan muodon esiintymistä 

niillä ikäryhmillä, joille rokotetta on jaettu. On arvioitu, että malarian korkean esiintyvyyden 

alueilla RTS,S-malariarokote on erittäin kustannustehokas tapa suojautua malarialta (World Health 

Organization 2021). 
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3. Plasmodium-loisen elinkierto 

Nureyen ja Assefan (2020) mukaan malariaa aiheuttavan Plasmodium-loisen elinkiertoon kuuluu 

suvullinen ja suvuton vaihe, joista suvullinen tapahtuu Anopheles-hyttysessä ja suvuton ihmisen 

elimistössä. Yleisimmät malariaa tartuttavat hyttyslajit ovat A. gambiae ja A. funestus. Kun 

hyttynen imee verta ihmisestä, se päästää vereen sylkeä estääkseen veren hyytymisen. 

Infektoituneen Anopheles-hyttysen syljen mukana ihmisen verenkiertoon vapautuu Plasmodium-

loisen sporotsoiitteja. Sporotsoiitti on Plasmodium-loisen elinkierron vaihe, jossa loinen kulkeutuu 

verenkierron mukana maksaan. Siellä se kykenee infektoimaan maksan soluja. Sporotsoiitit 

lisääntyvät ja kehittyvät maksan soluissa 7–12 päivän aikana lukuisiksi merotsoiiteiksi. Merotsoiitti 

on vaihe loisen elinkierrossa, jonka aikana se voi infektoida punasoluja. Kehittyneet merotsoiitit 

pääsevät verenkiertoon puhkaisemalla infektoidut maksasolut. Joskus P. vivax ja P. ovale 

sporotsoiiteista voi kehittyä hypnotsoiitteja, jotka ovat loisen kehityksen lepovaihe. Loinen voi 

pysyä maksan soluissa lepovaiheessa kuukausista vuosiin, minkä jälkeen ne jatkavat elinkiertoaan 

ja aiheuttavat infektoituneen potilaan oireiden uusiutumisen. On havaittu, että joissain tapauksissa 

myös P. falciparum voi säilyä potilaan maksassa lepovaiheena joitain vuosia malarian endeemiseltä 

alueelta poistumisen jälkeen (Nureye & Assefa 2020).  

Nureye ja Assefa (2020) toteavat artikkelissaan, että puhjenneista maksasoluista verenkiertoon 

vapautuneet merotsoiitit tunkeutuvat veren punasoluihin, joissa ne lisääntyvät jakaantumalla lajista 

riippuen 6–32 uudeksi merotsoiitiksi. Ravinnokseen ne käyttävät punasolujen sisältämää 

hemoglobiinia. Kun uudet merotsoiitit ovat kehittyneet, punasolu puhkeaa ja merotsoiitit vapautuvat 

verenkiertoon, jossa ne infektoivat edelleen uusia punasoluja (Nureye & Assefa 2020). Bonam ym. 

(2021) mukaan tämän syklin aikana osa merotsoiiteista erilaistuu naaras- ja koirasgametosyyteiksi 

eli kantasukusoluiksi. Kantasukusolut kypsyvät ensin potilaan luuytimessä ja lopulta pernassa. Kun 

Anopheles-naarashyttynen imee verta malariatartunnan saaneesta ihmisestä, naaras- ja 

koirassukusolut pääsevät hyttysen vatsaan ja elinkierto jatkuu (Bonam ym. 2021). 

Nureyen ja Assefan (2020) mukaan hyttysen suolistossa alkaa sukusolujen hedelmöittyminen. 

Kantasukusolut kehittyvät mikro- ja makrogameeteiksi eli varsinaisiksi sukusoluiksi. 

Mikrogameetti eli koirassukusolu hedelmöittää makrogameetin eli naarassukusolun, jolloin 

muodostuu tsygootti. Tsygootti kehittyy ookineetti-välivaiheen kautta edelleen ookystiksi. 

Ookystissä tapahtuu useita tuman jakautumisia, jolloin siihen muodostuu runsaasti sporotsoiitteja. 

Kun sporotsoiitit ovat kehittyneet, ookysti puhkeaa ja vapauttaa kehittyneet sporotsoiitit hyttysen 

ruumiinonteloon, josta ne siirtyvät edelleen sylkirauhasiin. Sylkirauhasista elinkierto alkaa 

uudelleen sporotsoiittien siirtyessä seuraavaan ihmiseen (Nureye & Assefa 2020).  
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4. Malarian oireet ja riskitekijät 

Malarian yleisiin oireisiin kuuluvat aaltoileva kuume, kylmät väreet, yskä, hengitysvaikeudet, 

nivelkipu, päänsärky, ripulointi ja oksentelu sekä kouristelu (Tuteja 2007). Aaltoilevaa kuumetta 

esiintyy tyypillisesti juuri ennen punasolujen räjähtämistä tai sen aikana, kun verenkiertoon 

vapautuu lisää infektoivia merotsoiitteja (Nureye & Assefa 2020). Kuumeaaltojen kesto ja niiden 

välinen aika riippuvat infektoivasta Plasmodium-lajista (Nureye & Assefa 2020).  

P. falciparumin aiheuttamasta malariasta noin 5 % kehittyy taudin vakavaksi muodoksi (World 

Health Organization 2013). Aivomalarian, malarian aiheuttaman anemian sekä hengitysvaikeuksien 

lisäksi vakava malaria voi aiheuttaa myös esimerkiksi metabolista asidoosia eli elimistön liiallista 

happamuutta, veren glukoosipitoisuuden vakavaa laskua, veren alhaista arginiinipitoisuutta ja 

munuaisten toiminnan häiriöitä (Luzolo & Ngoyi 2019).  

Aivomalaria on yleensä P. falciparum -loisen aiheuttama aivoihin kohdistuva sairaus, joka ilmenee 

vakavina neurologisina komplikaatioina (Luzolo & Ngoyi 2019). On arvioitu, että 

maailmanlaajuisesti aivomalariaan sairastuu noin 1 % P. falciparum -infektion saaneista lapsista 

(Luzolo & Ngoyi 2019). Saharan eteläpuoleisen Afrikan alueella, jossa malarian esiintyvyys on 

suurinta, noin 1 % malariatapauksista johtaa aivomalariaan; näistä tapauksista noin 90 % kohdistuu 

lapsiin ja vain 10 % aikuisiin (Storm & Craig 2014). Taudin kuvaan kuuluu usein kahdesta kolmeen 

päivään kestävä kuume, jota seuraavat kohtaukset sekä tajunnan menetys eli kooma (Song ym. 

2022). Aivomalariaan liittyvät kohtaukset voivat olla erilaisia. Hora ym. (2016) kertovat 

artikkelissaan tutkimuksesta, jossa seurattiin aivomalariaa sairastavien kenialaisten lasten 

kohtauksia. Yli puolet kohtauksista luokiteltiin kliinisesti paikallisalkuisiksi motorisiksi 

kohtauksiksi (eng. partial motor) eli kyseessä oli kehon lihaksiin vaikuttava kohtaus, joka saa 

alkunsa aivojen toisesta puoliskosta. Noin kolmasosa kohtauksista määriteltiin toonis-kloonisksi eli 

tajuttomuuskouristuskohtauksiksi ja loput paikallisalkuisiksi sekundäärisesti yleistyviksi 

kohtauksiksi (eng. partial with secondary generalization). Nämä kohtaukset leviävät molemmille 

puolille aivoja ja aiheuttavat kouristuksia (Hora ym. 2016).  

Tyypillisiä aivomalarian oireita ovat päänsärky, lihassärky ja heikentynyt tajunnantaso (Luzolo & 

Ngoyi 2019). Aivomalarian oireet eroavat lasten ja aikuisten välillä (Song ym. 2022). 

Artikkelissaan Idro ym. (2005) kertovat tutkimuksesta, jossa käsitellään afrikkalaisten lasten 

aivomalariaan kuuluvia oireita. Näitä oireita ovat kohtaukset, usein nopeasti kohtauksen jälkeen 

kehittyvä kooma, aivojen turpoaminen, retinopatia eli muutokset verkkokalvoilla sekä aivorungon 

oireet, jotka johtuvat usein kohonneesta kallonsisäisestä paineesta. Lisäksi lapsilla voidaan havaita 
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esimerkiksi vakavaa anemiaa, aineenvaihdunnan happomyrkytystä, veren alhaista 

glukoosipitoisuutta ja hengitysvaikeuksia. Lapsilla kooma kestää tyypillisesti yhdestä kahteen 

vuorokautta (Idro ym. 2005).  

Aikuisilla havaitaan kohtauksia, retinopatiaa sekä aivorungon oireita, mutta ne ovat huomattavasti 

harvinaisempia kuin lapsilla (Idro ym. 2005). Aikuisilla aivomalarian oireisiin kuuluu useita 

sisäelimiin kohdistuvia komplikaatioita, kuten maksan, munuaisten, keskushermoston ja 

hengityselimistön vajaatoimintaa (Song ym. 2022). Idro ym. (2005) tuovat esiin, että aikuisilla 

koomaa edeltää usein 2–3 päivää kestävä uneliaisuus, sekavuus, ajan- ja paikantajun menetys ja 

levottomuus sekä joskus myös kohtaus. Kooma kestää usein noin kaksi vuorokautta. Yleisiä oireita 

ovat myös keltatauti, shokki, verenvuoto sekä Kussmaulin hengitys eli hyperventilaatio, joka johtuu 

metabolisesta happomyrkytyksestä. Usein myös havaitaan merkkejä ylempien motoneuronien 

vauriosta eli tilanteesta, jossa hermosoluissa tapahtunut vaurio estää hermosignaalien kulun aivoista 

tai selkäytimestä lihaksiin. Näiden oireiden lisäksi aikuisilla voi kehittyä esimerkiksi 

maitohappoasidoosi tai keuhkopöhö eli sairaus, jossa neste kerääntyy keuhkoihin (Idro ym. 2005).  

Song ym. (2022) mukaan aivomalaria voi jättää pysyviä neurologisia vaurioita, joita ovat 

esimerkiksi toispuolihalvaus, vaikeudet puheen tuottamisessa, epilepsia ja ataksia eli häiriö 

tahdonalaisten liikkeiden hallinnassa. Pysyviä vaurioita jää noin 15–20 % kaikista 

aivomalariatapauksista ja ne voivat lopulta johtaa jopa potilaan kuolemaan. Aivomalarian 

kuolleisuuden on arvioitu olevan lapsilla 20 % ja aikuisilla 30 % (Song ym. 2022).  

Alueilla, joissa malarian esiintyvyys on vähäistä, vastustuskykyä tiheän altistumisten myötä ei 

saada, jolloin aivomalariaa on todettu alle viisivuotiaiden lasten lisäksi myös vanhemmilla lapsilla 

sekä aikuisilla (Luzolo & Ngoyi 2019). Aivomalaria kehittyy siis todennäköisimmin potilaille, joilla 

ei ole hankittua immuniteettia tai se on vähäinen (Idro ym. 2005). On myös havaittu, että A- ja B-

veriryhmään kuuluvilla on suurempi riski sairastua aivomalariaan kuin O-veriryhmään kuuluvilla 

(Rout ym. 2012).   

Bauserman ym. (2019) mukaan myös raskaus kasvattaa vakavan malarian riskiä. Riski on suuri 

etenkin alueilla, joissa malarian esiintyminen on vähäistä, jolloin odottavan äidin immuunipuolustus 

ei ole kehittynyt malariaa vastaan. Korkean esiintyvyyden alueilla puolestaan suurimmassa riskissä 

ovat etenkin ensisynnyttäjät, sillä heillä ei ole aikaisempien raskauksien ajalta saatua immuniteettia. 

Jo kerran tai useammin synnyttäneillä raskauden aikana malarialle altistuminen kohottaa 

immuniteettiä seuraavien raskauksien aikana. Raskauden aikana malarialoisen infektoimat 

punasolut voivat pakkautua istukkaan aiheuttaen sekä äidille että sikiölle vakavia komplikaatioita 
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kuten anemiaa, sikiön kohtukuoleman, ennenaikaisen synnytyksen käynnistymisen tai sikiön 

alhaisen syntymäpainon. Raskauden aikainen malaria lisää myös sekä äidin että sikiön 

kuolleisuusriskiä (Bauserman ym. 2019).  

 

5. Plasmodium-loisen vaikutus punasoluihin 

Cowman ym. (2017) mukaan Plasmodium-loisen merotsoiittimuodon pääasiallinen tehtävä on 

tunkeutua solusta toiseen. Loisen soluissa on rakenteita, jotka helpottavat tätä tehtävää. 

Merotsoiittisolun apikaalipäässä, eli solun kärjessä, on rakenteita, jotka vastaavat verisoluihin 

tunkeutumisesta. Näitä rakenteita ovat esimerkiksi mikronemit ja rhoptriat. Mikroneemit sisältävät 

adhesiineja, jotka vastaavat merotsoiittisolun kiinnittymisestä verisolun pintaan. Rhoptriat 

puolestaan helpottavat varsinaista isäntäsoluun tunkeutumista. Rhoptriat edesauttavat myös 

parasiittisten vakuolien muodostamista. Parasiittiset vakuolit ovat isäntäsoluun muodostuvia 

rakenteita, joissa merotsoiitit lisääntyvät. Merotsoiittisoluissa on myös tiheitä jyväsrakenteita (eng. 

dense granule organelles), jotka osallistuvat loisen toimintaan isäntäsolussa; ne sisältävät 

eksonemeja eli rakenteita, jotka vapauttavat parasiittisiin vakuoleihin proteaasi-subtilisiini-1:tä 

(SUB1). SUB1:n tarkoituksena on muokata loisen tuottamia proteiineja helpottaen uusien 

merotsoiittien poistumista vakuolista (Cowman ym. 2017).  

Cutts ym. (2017) toetavat artikkelissaan, että punasolussa alkaa tapahtua rakenteellisia muutoksia 

sen jälkeen, kun loinen on infektoinut sen. Loinen pyrkii muokkaamaan omien proteiiniensa avulla 

isäntäsolun olosuhteita mahdollisimman otollisiksi lisääntymistä varten. Muihin Plasmodium-

lajeihin verrattuna P. falciparumilla on laajin isäntäsolua muokkaava proteiinisarja. Nämä proteiinit 

esimerkiksi pitävät huolta isäntäsolun ionihomeostasiasta, tehostavat ravinteiden sisäänottoa sekä 

muokkaavat isäntäsolun solukalvon rakennetta ja jäykkyyttä. Kun loinen on infektoinut punasolun, 

sen pinnalle alkaa muodostua ulokkeita (eng. knobs). Ulokkeiden pinnalla puolestaan on 

adheesiomolekyylejä, joita ovat pääasiassa PfEMP1-perheen proteiinit. Näiden avulla infektoitunut 

punasolu kykenee tarttumaan hiussuonten seinämien endoteelisoluihin sekä terveisiin punasoluihin 

muodostaen ruusukkeita (eng. rosetting) (Cutts ym. 2017). Infektoituneiden punasolujen tarttumista 

hiussuonten seinämiin kutsutaan sekvestraatioksi (Bruneel 2019).  

Nureyen ja Assefan (2020) mukaan ruusukkeiden muodostuessa PfEMP1 sitoutuu terveen 

punasolun pinnalla olevaan reseptoriin, joita ovat esimerkiksi komplementaarinen reseptorii 1 (CR-

1), hepariinisulfaatti (HS) sekä ABO-veriryhmän antigeenit. PfEMP1 sisältää lektiinin kaltaisen 

duffy-sitoutuvan domeenin (eng. lectin-like duffy-binding domain, DBL), joka voi sitoutua vahvasti 
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etenkin A-veriryhmän antigeeneissä esiintyviin hiilihydraattirakenteisiin. O-veriryhmä on 

veriryhmistä ainoa, joka ei itsessään aiheuta alttiutta ruusukkeiden muodostumiselle. Vaikka P. 

falciparumin lisäksi myös P. vivax ja P. ovale voivat muodostaa punasolujen ruusukkeita, 

ainoastaan P. falciparumin aiheuttamien ruusukkeiden on havaittu liittyvän suoranaisesti malarian 

vakavaan muotoon (Nureye & Assefa 2020). Ruusukkeiden muodostuminen voi aiheuttaa 

verisuonten tukkeutumista ja verenkierron häiriöitä, mitkä puolestaan voivat johtaa tulehdustilan 

myötä kudosten hapenpuutteeseen ja edelleen elinvaurioon (Cutts ym. 2017). 

Nureye ja Assefa (2020) toteavat artikkelissaan, että loisten määrä verenkierrossa riippuu siitä, mikä 

Plasmodium-laji on aiheuttanut infektion. On havaittu, että P. vivax ja P. ovale suosivat 

punasoluvaiheen aikana nuoria punasoluja ja P. malariae puolestaan vanhoja punasoluja. P. 

falciparum sen sijaan voi infektoida kaiken ikäisiä punasoluja, mikä aiheuttaa elimistössä 

korkeamman loismäärän, verrattuna muiden Plasmodium-lajien aiheuttaman infektion loismäärään 

(Nureye & Assefa 2020). Bruneel (2019) kertoo artikkelissaan, että P. falciparumin aiheuttamassa 

infektiossa loisten kokonaismäärää elimistössä on vaikea arvioida, sillä sekvestraation myötä osa 

infektoituneista punasoluista pysyy paikallaan verisuonten seinämissä, eikä näin ollen näy suoraan 

kiertävästä verestä otetuissa näytteissä. Loisten määrää verenkierrossa voidaan kuitenkin arvioida 

veriplasmassa olevan P. falciparumin histidiini-rikkaan proteiini 2:n (HRP2) konsentraation avulla 

(Bruneel 2019). 

 

6. Aivomalarian patogeneesi 

Song ym. (2022) kertovat artikkelissaan, että aivomalarian kehittymiseen liittyy neljä tekijää: 

infektoituneiden punasolujen adheesio ja sekvestraatio, tulehdustilan aiheuttamat reaktiot, 

endoteelisolujen aktivaatio sekä veri-aivoesteen tuhoutuminen. Yksikään näistä mekanismeista ei 

yksin selitä aivomalarian kehittymistä tai kaikkia oireita. Vaikka aivomalarian patogeneesiä on 

tutkittu hyvin laajalti, ei tarkkaa vastausta taudin mekanismista olla vieläkään saatu selville, joten 

tällä hetkellä aivomalarian kehitystä pidetään monitekijäisenä (Song ym. 2022).  

Arikkelissaan Storm ja Craig (2014) tuovat esiin, että aivomalarian patogeneesistä on useita laajoja 

hypoteeseja, joiden avulla on pyritty selittämään aivomalarian oireet ja kehitysmekanismit. Kaksi 

laajimmin tutkittua ja kannatusta saanutta hypoteesia ovat sekvestraatiohypoteesi ja 

tulehdushypoteesi. Sekvestraatiohypoteesi ehdottaa, että sekvestraation myötä syntyneet 

verisuonten tukokset sekä niiden aiheuttama laktaattituotanto korreloivat suoraan aivomalarian 

vakavuuden kanssa (Storm & Craig 2014). Tulehdushypoteesi puolestaan ehdottaa aivomalarian 
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kehityksen johtuvan verenkierrossa kiertävien tulehdusta aiheuttavien sytokiinien lisääntymisestä, 

mikä indusoi adheesiomolekyylien ilmentymisen endoteelisolujen pinnalla (Pais & Penha-

Gonçalves 2019). Tämä lisää muun muassa infektoituneiden punasolujen sekvestraatiota ja 

endoteelisolujen aktivaatiota, jotka yhdessä sytokiinien aiheuttaman tulehduksen kanssa aiheuttavat 

veri-aivoesteen vaurioitumisen (Pais & Penha-Gonçalves 2019).  

Edellä mainittujen hypoteesien todentaminen on vaikeaa, koska aivomalarian patogeneesin 

yksityiskohtainen tutkiminen ja aivoissa tapahtuvien muutosten havainnointi voidaan yleensä tehdä 

vasta potilaan kuoleman jälkeen (Nishant & Schlüter 2019). Tästä syystä aivomalarian tutkimiseen 

on hyödynnetty hiirillä tehtyjä kokeita. Hiirillä aivomalarian oireet muistuttavat suurimmaksi osaksi 

ihmisellä esiintyvää aivomalariaa (Nishant & Schlüter 2019).     

 

6.1. Infektoituneiden punasolujen sekvestraatio 

Infektoituneiden punasolujen sekvestraatiota endoteelisoluihin pidetään aivomalarian kehittymisen 

alkupisteenä ja se on tyypillinen piirre aivomalarialle sekä aikuisilla että lapsilla (Song ym. 2022). 

P. falciparum on ainoa Plasmodium-suvun lajeista, jonka aiheuttamassa infektiossa on havaittu 

infektoituneiden punasolujen sekvestraatiota (Nureye & Assefa 2020). Infektoituneiden punasolujen 

tarttuminen endoteeliin tapahtuu soluun muodostuneiden ulokkeiden pinnalle tuotettavien 

adhesiinien avulla (Bruneel 2019). Adhesiineja ovat esimerkiksi P. falciparum erytrosyytin 

kalvoproteiini 1 (PfEMP1), histidiinipitoiset proteiinit (HRPs) sekä punasolun rengasmainen pinta-

antigeeni (RESA Ag) (Bruneel 2019). Näistä PfEMP1 on sekvestraatiossa tärkeimmässä roolissa ja 

se muodostuu infektoituneen solun pinnalle noin 16 tunnin kuluttua siitä, kun loinen on infektoinut 

punasolun (Nureye & Assefa 2020; Song ym. 2022). PfEMP1 sisältämä DBL sekä kysteiinipitoinen 

interdomeenialue (eng. cystein-rich interdomain region, CIDR), koostuvat erilaisista 

sitoutumisfenotyyppien alaryhmistä, jotka mahdollistavat PfEMP1:n adheesion (Brejt & Golightly 

2019).  

PfEMP1 voi sitoutua erilaisiin endoteelisolujen pinnalla oleviin adheesiomolekyyleihin, joita ovat 

esimerkiksi glykoproteiini CD36, intrasellulaarinen adheesiomolekyyli 1 (ICAM-1), vaskulaarinen 

adheesiomolekyyli 1 (VCAM-1) ja endoteelin proteiini C -reseptori (EPCR) (Song ym. 2022). 

Artikkelissaan Nishanth ja Schlüter (2019) kertovat, että aktivoituneen C-proteiinin ja EPCR:n 

yhteinen vuorovaikutus estyy, kun infektoitunut punasolu sitoutuu endoteelisolun EPCR-proteiiniin 

sekvestroituessaan. Tämä heikentää aktivoituneen C-proteiinin vaikutusta veren hyytymisen estossa 

ja samalla aktivoi kudostekijöitä. Kudostekijät voivat indusoida trombiinin tuotantoa, mikä aktivoi 
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fibriinin saostumisen verisuoniin. Tämä puolestaan tukkii verisuonia lisää (Nishanth & Sclüter 

2019). Sekvestraatiota voidaan havaita myös istukassa raskaudenaikaisessa malariassa, jolloin 

infektoituneet punasolut tarttuvat kiinni istukan kondoitiinisulfaatti A:han (CSA) (Nureye & Assefa 

2020).  

Song ym. (2022) mukaan infektoituneiden punasolujen tarttuminen aivojen hiussuonten seinämiin 

voi lisäksi aiheuttaa ruusukkeiden muodostumista. Ruusukkeiden muodostumisen lisäksi 

infektoituneisiin punasoluihin voi kiinnittyä lisää infektoituneita punasoluja, valkosoluja sekä 

verihiutaleita. Näin ollen infektoituneet sekä terveet verisolut pakkautuvat verisuoniin, eivätkä jatka 

enää verenkierron mukana liikkumista. Tämä on loiselle edullista, koska tällöin se ei välttämättä 

ajaudu verenkierron mukana tuhottavaksi pernaan, jossa ihmisen veri suodatetaan ja siitä poistetaan 

käyttökelvottomat verisolut. Lisäksi sekvestraatio vähentää sekä infektoituneiden että terveiden 

punasolujen denaturoitumista, mikä puolestaan voi johtaa verisuonten tukkeutumiseen (Song ym. 

2022).  

Infektoituneen punasolun pinnalle tuotettava PfEMP1 kuuluu antigeenivariantti-

proteiiniperheeseen, jota koodaa var-geeniperhe. Tämän geeniperheen koodaamat proteiinit 

vaikuttavat merkittävästi solujen adheesioon sekä antigeenien muunteluun (Song ym. 2022). 

PfEMP1 varianteilla, joilla on taipumus sitoutua verisuonen endoteelisolun EPCR:ään tai sen lisäksi 

ICAM-1:een, on havaittu olevan yhteys aivomalarian kehittymiseen (Brejt & Golightly 2019). 

Aivojen verisuoniin pakkautuneet solut luovat otolliset olosuhteet immuunipuolustuksen 

käynnistymiselle sekä veren hyytymiselle (Bruneel 2019).  

Verisuonten tukosten on todettu aiheuttavan verisuonten supistumista, aivojen verenkierron 

heikkenemistä ja hapenpuutetta (Song ym. 2022). Aivomalariaa tutkittaessa on myös havaittu, että 

aivojen verisuonissa tapahtuvalla sekvestraatiolla ja siitä johtuvalla verisuonten tukkeutumisella on 

merkittävä rooli koomaan vajoamisen patogeneesin kanssa (Storm & Craig 2014; Song ym. 2022). 

Etenkin aikuisilla sekvestroituminen aivojen verisuoniin on kooman lisäksi yhdistetty 

ennenaikaiseen kuolemaan (Storm & Craig 2014). Bruneelin (2019) mukaan tukokset aivojen 

verenkierrossa voivat kuitenkin olla hajanaisia, eivätkä ne näin ollen välttämättä aiheuta aivojen 

täyttä verenkierron estymistä. Tämän vuoksi on mahdollista, että koomaan vajonneet 

aivomalariapotilaat voivat joissain tapauksissa parantua täysin. Koska sekvestraatiota voi tapahtua 

aivojen lisäksi myös muissa kudoksissa, verenkierron estymistä ja siitä seuraavia komplikaatioita 

voi tapahtua myös muualla kehossa (Bruneel 2019). 
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6.2. Endoteelisolujen aktivaatio 

Dunst ym. (2017) tuovat artikkelissaan esiin, että normaalisti toimivat endoteelisolut ylläpitävät 

veren hyytymistä estäviä tekijöitä. Endoteelisolut inhiboivat verihiutaleiden sekä valkosolujen 

tarttumista verisuonten seinämiin ja ne erittävät typpioksidia, minkä avulla veren virtausta suonissa 

voidaan kontrolloida. Lisäksi toimivat endoteelisolut pystyvät säätelemään endoteelin läpäisevyyttä 

sekä estämään plasmaproteiinien vuotamisen suonten ulkopuolelle (Dunst ym. 2017). Song ym. 

(2022) toteavat artikkelissaan, että mikrovaskulaaristen endoteelisolujen aktivaatio on olennainen 

osa aivomalarian patogeneesiä. Endoteelisolut aktivoituvat sekvestraation sekä tulehdustilan 

indusoiman sytokiinien tuotannon seurauksena (Song ym. 2022). Endoteelisolun aktivoituessa sen 

pinnalle eritetään useita erilaisia adheesiomolekyylejä, jotka puolestaan lisäävät sekvestraatiota, sen 

tiiviit liitokset katkeavat ja se alkaa tuottaa Weibel-Palade-kappaleita (eng. Weibel-Palade bodies, 

WPB) eksosytoosin avulla (Hora ym. 2016). WPB:t ovat erittäviä vesikkeleitä, jotka sisältävät 

esimerkiksi verisuonten jäntevyyden säätelyyn, angiogeneesiin sekä tulehdustilaan vaikuttavia 

bioaktiivisia molekyylejä (Metcalf ym. 2008). Näiden piirteiden lisäksi aktivoituneen 

endoteelisolun voi tunnistaa erilaisten biomarkkereiden, kuten endoteelin tuottamien 

mikropartikkeleiden, angiopoetiini-1:n ja verisuonten endoteelin kasvutekijän avulla (eng. vascular 

endothelial growth factor) (Hora ym. 2016).  

Endoteelisolun pintaproteiini EPCR toimii normaalisti C-proteiinin reseptorina ja on mukana veren 

hyytymisen estämisessä sekä endoteelin suojauksessa (Song ym. 2022). Kun infektoitunut punasolu 

kiinnittyy EPCR:iin, C-proteiini ei pääse tarttumaan reseptoriinsa, mikä voi aiheuttaa endoteelisolun 

aktivaation (Luzolo & Ngoyi 2019). Aktivoituessaan endoteelisolu aloittaa veren hyytymistä 

aiheuttavan reaktiosarjan vähentämällä EPCR:n synteesiä (Song ym. 2022). Tämä johtaa 

endoteelisoluja suojaavien ominaisuuksien vähenemiseen, sillä EPCR ja aktivoitu C-proteiini eivät 

pääse toimimaan yhdessä, mikä normaalisti tuottaisi kemiallista suojaa endoteelisoluille (Bruneel 

2019). Song ym. (2022) mukaan aktivoitu C-proteiini toimii normaalisti inhibiittorina trombiinin 

tuotannolle. Kun infektoituneet punasolut tarttuvat aivojen verisuonten EPCR:ään, vähenevät C- 

proteiinin mahdolliset sitoutumispaikat, mikä aiheuttaa trombiinin tuotannon lisääntymistä (Song 

ym. 2022). Lisääntynyt trombiinin tuotanto voi johtaa veri-aivoesteen vaurioitumiseen ja lisätä 

aivojen turvotusta (Bruneel 2019; Song ym. 2022). Trombiinin säätelyn järkkyessä aivot ovat 

alttiina myös tulehdustilan syntymiselle (Luzolo & Ngoyi 2019).  

Hyytymistä estävien tekijöiden heikentyessä myös valkosolujen adheesio endoteelisoluihin 

lisääntyy, mikä johtaa aivojen verisuonissa myös valkosolujen pakkautumiseen (Dunst ym. 2017).  
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Endoteelisolujen pintaan sitoutuvalla PfEMP1:llä esiintyy useita alaryhmiä, joilla voi olla eri 

reseptoreita. Tutkimuksissa on havaittu, että vakavaa malariaa sairastavilla lapsilla var-geenissä 

DBL:ää sekä CIDR:ää koodaavilla alueilla on usein PfEMP1 alaryhmän domeenikasetti (eng. 

domain cassette, DC) 8 tai 13, joista etenkin DC8 on havaittu aiheuttavan aivomalariaa (Brejt & 

Golightly 2019; Luzolo & Ngoyi 2019). PfEMP1-DC8:n reseptori on EPCR, joten tämä ominaisuus 

voi altistaa endoteelisolujen aktivaatiolle (Luzolo & Ngoyi 2019). 

 

6.3. Tulehdustilan aiheuttamat reaktiot 

Dunst ym. (2017) artikkelin mukaan on arvioitu, että tulehdusta aiheuttavien sekä tulehdusta 

estävien immuunivasteiden epätasapaino on tärkeässä roolissa aivomalarian patogeneesissä. Useat 

tulehdustilaa indusoivat sytokiinit ja kemokiinit on havaittu vaikuttavan aivomalarian kehitykseen. 

Sytokiinit ovat tulehdustilan reaktioita välittäviä polypeptideitä, jotka voivat aiheuttaa fysiologisia 

vasteita jo pieninä konsentraatioina. Kemokiinit puolestaan ovat kemotaksisia sytokiineja, eli ne 

pystyvät toiminnallaan houkuttelemaan paikalle valkosoluja. Ne sitoutuvat patogeenin 

kemokiinireseptoriin, mikä houkuttelee paikalle mono- ja lymfosyyttejä (Dunst ym. 2017). 

Potilaan kuoleman jälkeen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että aivoihin pakkautuu 

infektoituneiden punasolujen lisäksi myös valkosoluja sekä verihiutaleita (Nishant & Schlüter 

2019). Humoraalisessa eli vasta-aineisiin perustuvassa immuniteetissa malarialoisen läsnäolo 

punasoluissa aktivoi makrofageja, lymfosyytteja sekä monosyytteja, jotka ovat erilaisia valkosoluja 

(Song ym. 2022). Valkosolut tuottavat ympärilleen syto- ja kemokiineja, jotka voivat aiheuttaa 

paikallisen tulehdustilan ja veri-aivoesteen vaurioitumisen. (Nishant & Schlüter 2019). Tulehdusta 

aiheuttavia sytokiineja ovat esimerkiksi tuumorinekroositekijä α (TNF-α), interferoni γ (IFN- γ) 

sekä interleukiini-1β (IL-1β) ja -1α (IL-1α), joiden pitoisuuksien on havaittu olevan koholla 

aivomalariaa sairastavilla potilailla (Dunst ym. 2017; Song ym. 2022). IL-1β:n, IL-1α:n ja TNF:n 

on todettu korreloivan aivomalarian vakavuuden kanssa (Dunst ym. 2017). 

Infektion alkuvaiheessa infektoituneet punasolut sekä esimerkiksi niiden tuottamat vesikkelit, jotka 

sisältävät loisen proteiineja, lipidejä ja nukleiinihappoja, voidaan havaita pernassa olevien vieraita 

antigeenejä tunnistavien solujen reseptorien avulla (Pais & Penha-Gonçalves 2019). Loisen 

tunnistus aktivoi immuunisoluja, etenkin CD4+-T-auttajasoluja sekä CD8+-T-tappajasoluja, jotka 

aloittavat immuunireaktion malariainfektiota vastaan (Song ym. 2022). Pernassa tapahtuvan 

tunnistuksen lisäksi myös aivojen endoteelisoluilla on kyky tunnistaa patogeeni sen pinnalla olevien 

reseptorien avulla ja aloittaa reaktio tunnistuksen perusteella. Tällöin endoteelisolu aktivoituu ja 
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alkaa tuottaa kemokiineja ja tulehdusta aiheuttavia sytokiineja (Pais & Penha-Gonçalves 2019). 

Song ym. (2022) artikkelin mukaan aktivoituneiden CD8+-T-solujen pinnalle muodostuu 

kemokiinireseptoreja. Kun aktivoituneet endoteelisolut erittävät kemokiineja, CD8+-T-solut 

virtaavat kemotaksian eli kemiallisen ärsykkeen indusoiman liikkeen vuoksi aivojen verisuonistoon. 

T-solujen kemotaksia aivojen verisuoniin on yksi aivomalarialle tyypillisistä piirteistä (Song ym. 

2022).  

Vaikka endoteelisolut eivät ole varsinaisesti antigeenejä esitteleviä soluja, malarialoisen 

havaitessaan niillä on mahdollisuus tuoda solun pinnalle CD4+- ja CD8+-T-soluja houkuttelevia 

molekyylejä, joihin kyseiset solut voivat sitoutua (Pais & Penha-Gonçalves 2019). Song ym. (2022) 

kertovat artikkelissaan, että CD8+-T-solun sitoutuessa tällaiseen molekyyliin, CD8+-T-solu alkaa 

tuottaa perforiinia, grantsyymi-B:tä sekä kemokiineja endoteelisolun pinnalle. Perforiini ja 

grantsyymi-B ovat solun tuhoamista indusoivia molekyylejä, joiden ilmentymisen myötä 

endoteelisolu aloittaa apoptoosin. Ne houkuttelevat paikalle myös luonnollisia tappajasoluja sekä 

makrofageja. Apoptoosin ja immuunipuolustuksen solujen aktivaation myötä endoteelin toiminta 

häiriintyy, verisuonten läpäisevyys kasvaa ja solujen tiiviit liitokset vaurioituvat. Tämä voi 

aiheuttaa veri-aivoesteen hajoamisen (Song ym. 2022). 

Song ym. (2022) mukaan T-solujen lisäksi infektoituneet punasolut aivojen verisuonistossa 

aktivoivat luonnollisia tappajasoluja sekä makrofageja. Ne tuottavat ympärilleen TNF-α-, IFN- γ-, 

IL-1β- ja IL-12-sytokiineja sekä kemokiineja, jotka voivat aktivoida endoteelisoluja. Tämä voi 

puolestaan aloittaa endoteelisoluissa kemokiinien ja sytokiinien tuotannon. Endoteelisolujen 

aktivaatio indusoi myös solun pinnalle tuotettavien adheesiomolekyylien lisääntymisen, mikä 

puolestaan lisää ruusukkeiden muodostumista sekä infektoituneiden punasolujen, valkosolujen sekä 

verihiutaleiden sekvestraatiota aivojen verisuoniin (Song ym. 2022). 

 

6.4. Veri-aivoesteen vaurioituminen 

Dunst ym. (2017) mukaan veri-aivoeste muodostaa rakenteellisen esteen verenkierron ja aivojen 

solujen välille endoteelisolujen tiiviiden liitosten, tyvikalvon sekä suoraan aivojen 

mikrogliasoluihin ja neuroneihin yhteydessä olevien astrosyyttien avulla. Veri-aivoeste on 

välttämätön rakenne, sillä sen tarkoituksena on suojata aivoja hermovaurioilta sekä tulehduksilta 

(Dunst ym. 2017). Hora ym. (2016) toteavat artikkelissaan, että endoteelisolujen tiiviit liitokset 

estävät sekä pienien että isojen molekyylien diffuusion solujen välistä aivoihin, mikä suojaa aivoja 

verenkierrossa olevilta mahdollisilta patogeeneiltä ja myrkyiltä. Veri-aivoesteen tärkeä tehtävä on 
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myös suojata aivoja suurilta ionikonsentraatioiden muutoksilta (Hora ym. 2016). Nishantin ja 

Schlüterin (2019) mukaan veri-aivoesteen läpi aivoihin pääsee kuitenkin tärkeitä ravinteita, kuten 

glukoosia ja aminohappoja. Lisäksi veri-aivoeste suodattaa aivoista takaisin verenkiertoon 

esimerkiksi hiilidioksidia ja ureaa. Veri-aivoeste siis ylläpitää keskushermoston homeostasiaa 

säätelemällä aineiden siirtoa verenkierrosta aivoihin ja aivoista takaisin verenkiertoon (Nishant & 

Schlüter 2019).  

Veri-aivoesteen vaurioitumiselle on löydetty useita syitä (Nishant & Schlüter 2019). 

Infektoituneiden punasolujen sekvestraation aivojen endoteelisoluihin on todettu olevan yksi näistä 

syistä; veri-aivoesteen on havaittu kuolemaan johtaneissa lasten aivomalariatapauksissa 

vaurioituneen alueilla, joissa infektoituneet punasolut ovat sekvestroituneet hiussuonten seinämiin 

ja näin ollen vaurioittaneet solujen välisiä liitoksia (Dunst ym. 2017). Kun infektoituneet punasolut 

sitoutuvat endoteelisolujen ICAM-1-pintaproteiiniin sekvestroituessaan, se saa aikaan solunsisäisen 

signaalikaskadin, jossa sytoskeletonin proteiinit fosforyloituvat, mikä puolestaan aiheuttaa 

sytoskeletonin ja solun välisten liitosten häiriöiden myötä veri-aivoesteen vaurioitumiseen (Idro ym. 

2005; Nishant & Schlüter 2019).  

Endoteelisolujen aktivaatio voi vaurioittaa veri-aivoesteen rakennetta ja lisätä verisuonten 

läpäisevyyttä, mikä voidaan havaita aivomalariapotilailla aivojen verenvuotona (Dunst 2017). 

Brown ym. (1999) mukaan ihmisillä veri-aivoesteen vaurioituminen aivomalarian vaikutuksesta on 

havaittu kuoleman jälkeen tehdyistä immunohistokemiallisista tutkimuksista. Tutkimuksissa on 

havaittu, että endoteelin tiiviiden liitosten proteiinit ovat hajautuneet paikaltaan endoteelisolujen 

aktivaation myötä. Tiiviiden liitosten hajotessa veri-aivoeste vaurioituu. Kuoleman jälkeisissä 

tutkimuksissa aivomalariapotilailla on havaittu myös, että veren plasmaproteiinit ovat läpäisseet 

veri-aivoesteen (Brown ym. 1999). Veri-aivoesteen vaurioituminen on todettu myös hiirikokeissa, 

joissa väri- ja vasta-aineiden on havaittu purkautuvan verisuonten ulkopuolelle aivojen 

parenkyymissä (Dunst 2017). 

Nishant ja Schlüter (2019) esittävät artikkelissaan tulehdustilan olevan yksi syy, joka voi johtaa 

veri-aivoesteen vaurioitumiseen. Aktivoituneen C-proteiinin toiminta veren hyytymisen estossa 

heikkenee ja kudostekijät aktivoituvat, kun infektoitunut punasolu sitoutuu endoteelisolun EPCR-

proteiiniin ja estää aktivoituneen C-proteiinin ja EPCR:n yhteisen vuorovaikutuksen. Aktivoituneet 

kudostekijät aiheuttavat trombiinin tuotannon lisääntymisen, mikä puolestaan indusoi Rho A ja NF-

κB reittien toiminnan endoteelisoluissa. Nämä reitit voivat aiheuttaa tulehdustilan syntymisen, mikä 

puolestaan voi johtaa veri-aivoesteen vaurioitumiseen. Tulehdustila voi syntyä myös verisuoniin 

pakkautuneiden valkosolujen tuottamien kemo- ja sytokiinien vuoksi (Nishant & Schlüter 2019). 
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Jos veri-aivoeste vaurioituu, tulehdusta säätelevät molekyylit sekä loisen tuottamat liukoiset aineet 

pääsevät aivojen parenkyymiin aktivoimaan mikroglioja ja astrosyyttejä, mikä voi aiheuttaa aivojen 

tulehtumisen oireita (Dunst ym. 2017). Nishantin ja Schlüterin (2019) mukaan veri-aivoesteen 

vaurioitumisesta seuraa merkittäviä neurologisia komplikaatioita, joita ovat aivoverenvuoto, 

kohtaukset ja kallonsisäisen paineen nousu. Aivojen elektrolyyttitasapainon järkkyminen laukaisee 

kohtaukset. Kallonsisäinen paine puolestaan nousee, kun aivot turpoavat laajalta alueelta. Tämä voi 

johtaa aivojen aksonien vaurioon. Kaikki veri-aivoesteen vaurioista johtuvista komplikaatioista 

voivat johtaa keskushermoston vakavaan toimintahäiriöön ja kuolemaan (Nishant & Schlüter 2019). 

 

7. Aivomalarian hoito ja tulevaisuuden näkymät 

Aivomalarian hoidossa tärkeää on saada hallintaan potilaan häiriintynyt aineenvaihdunta, palauttaa 

elintoiminnot normaaleiksi sekä aloittaa mahdollisimman nopeasti tehokas malarialääkitys (Idro 

ym. 2005; Bruneel 2019). WHO on suositellut vuodesta 2011 lähtien malarialääkkeenä 

aivomalarian hoitoon laskimonsisäisesti annosteltavaa artesunaattia (Song ym. 2022). Artesunaatti 

on artemisiinista johdettu lääkeaine, jonka on todettu olevan tehokkaampi vakavan malarian 

hoidossa kuin aiemmin malarian hoitoon käytetty kiniini, joka on kiinapuista (Cichona) eristetty 

alkaloidi (Bruneel 2019; Luzolo & Ngoyi 2019). Kiniini toimii lääkkeenä malarialoisen 

myöhäisissä kehitysvaiheissa, kun taas artemisiinista johdettuja lääkkeitä voidaan hyödyntää 

infektion alusta loppuun, sillä se toimii aktiivisesti myöhäisten kehitysvaiheiden lisäksi myös loisen 

kehityksen alussa (Idro ym. 2005). Kiniini vaikuttaa malarialoiseen inhiboimalla sen 

hemoglobiinimetaboliaa, mikä johtaa sytotoksisen eli soluille myrkyllisen hemin kerääntymiseen. 

Tämä tuhoaa malarialoisen solukalvon, mikä johtaa loisen kuolemaan (Nishanth & Schlüter 2019). 

Artemisiini puolestaan tuottaa loisen elintärkeitä proteiineja alkyloivia hiilikeskeisiä vapaita 

radikaaleja, jotka tekevät proteiineista toimintakyvyttömiä, mikä edelleen tappaa loisen (Nishanth & 

Schlüter 2019).   

Artesunaatilla hoidettujen malariatapausten on havaittu johtavan harvemmin kuolemaan kuin 

kiniinillä hoidettujen (Bruneel 2019). Artesunaatti soveltuu aikuisten, lasten sekä raskaana olevien 

naisten malarian hoitoon (Bruneel 2019). Artesunaatti ei kuitenkaan suojaa potilasta solukuolemilta, 

hermovaurioilta tai kognitiivisilta häiriöiltä, joten infektion alun malarialääkityksen jälkeen hoitoa 

suositellaan jatkettavan lääkeyhdistelmillä, joissa artemisiini-pohjaisen lääkkeen lisäksi annetaan 

muita malarialääkkeitä (Song ym. 2022). Lääkeyhdistelmien käyttö hidastaa myös malarialääkkeille 

resistenttien Plasmodium-kantojen kehittymistä (Song ym. 2022). Resistentit kannat ovat kuitenkin 
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kasvava ongelma, joten uusien hoitomuotojen kehittely on erittäin tärkeää (Nishanth & Schlüter 

2019).  

Ihmisen solujen ja malarialoisen väliseen vuorovaikutukseen perustuvien uusien hoitomuotojen 

kehittely olisi tärkeää tulevaisuudessa lääkeresistenttien kantojen kehittyessä (Nishanth & Schlüter 

2019). Esimerkiksi infektoituneiden punasolujen sekvestraation estäminen olisi uusi tapa ehkäistä 

aivomalarian kehittymistä, sillä sekvestraation roolin katsotaan olevan merkittävä osa aivomalarian 

patogeneesiä (Nishanth & Schlüter 2019). Lennartz ym. (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

PfEMP1-proteiinin DBLβ-motiivi eli proteiinin usean sekundäärirakenteen yhdistelmä vastaa 

PfEMP1:n kiinnittymisestä endoteelisolun pinnan ICAM-1-proteiiniin. Tutkijat havaitsivat, että 

DBLβ-motiivin vasta-aineet ihmisen veressä inhiboivat PfEMP1:n kiinnittymistä ICAM-1-

proteiiniin. On myös todettu, että vasta-aineiden käyttö EPCR-proteiinia vastaan vähentää 

PfEMP1:n adheesiota endoteelisolun pintaan (Nishanth & Schlüter 2019). Vasta-aineiden käyttö 

voisi siis olla tulevaisuudessa mahdollinen keino hoitaa aivomalariaa.  

Artikkelissaan Song ym. (2022) kertovat, että immuunireaktion aiheuttamien vaurioiden vuoksi 

myös immuunireaktiota heikentäviä keinoja aivomalarian hoidossa on tutkittu. Näistä keinoista 

esimerkiksi rapamysiinin on eläinmallien avulla todistettu heikentävän immuunireaktiota, joten 

kyseessä voisi olla tulevaisuuden hoitokeino. Tutkimusta on tehty myös endoteelisolujen normaalin 

toiminnan ylläpitämisestä aivomalarian aikana. Endoteelisoluihin kohdistettu hoito, joka inhiboisi 

Weibel-Palade-kappaleiden tuottamista, voisi estää verisuonten läpäisevyyttä ja tulehdusta lisäävän 

Ang-2-proteiinin tuotantoa ja näin ollen suojata endoteelisoluja. Lisäksi tutkimusta tehdään myös 

esimerkiksi tavoista suojata aivoja aivomalarian aikana. Tällä hetkellä lupaavalta keinolta näyttäisi 

erytropoietiinin (EPO) käyttö. EPO säätelee punasolujen tuotantoa ja sillä on aivoja suojaava 

vaikutus. Lisäksi EPO:n on havaittu lisäävän veri-aivoesteen kestävyyttä. EPO:n käyttö yhdessä 

artesunaatin kanssa on hiirimallien avulla havaittu suojaavan veri-aivoesteen vaurioitumiselta sekä 

vähentävän endoteelisolujen aktivaatiota. Nämä keinot sekä lukuisat muut kehitteillä olevat 

hoitomuodot ovat kuitenkin vielä tutkimusvaiheessa, eikä niitä ole hyväksytty käytettäviksi 

aivomalariapotilaiden hoitoon (Song ym. 2022). 
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8. Pohdinta 

Aivomalarian hoitokeinojen kehittäminen voisi vähentää malarian vuosittaista kuolleisuuslukua, 

sillä suurin osa malariaan liittyvistä kuolemista johtuu nimenomaan aivomalariasta. 

Malarialääkkeiden käyttö aivomalarian hoidossa vähentää loisten määrää kehossa, mutta ei pysty 

suojaamaan aivoja loisen aiheuttamilta tuhoilta (Song ym. 2022). Aivomalarian patogeneesin 

mahdollisimman tarkka ymmärtäminen voisikin mahdollistaa uusien hoitomuotojen kehittämisen ja 

niiden kohdentamisen aivomalarian tyypillisiin vakavia komplikaatioita aiheuttaviin tekijöihin. 

Tämän avulla voitaisiin myös mahdollisesti estää pysyvien neurologisten vaurioiden syntyminen, 

mikä puolestaan mahdollistaisi elämänlaadun säilymisen myös sairastetun aivomalarian jälkeen. 

Aivomalarian hoidon kehittäminen kohdennetummaksi voisi mahdollisesti myös vähentää 

elinvaurioiden syntyä ja näin ollen myös teho-osastolla vietettyä aikaa. Tämä voisi vähentää myös 

aivomalarian aiheuttamia kustannuksia ja mahdollistaa hoidon myös alueilla, joissa resursseista on 

pulaa. 

Aiheen jatkuva tutkimus on erittäin tärkeää, sillä noin 44 % maailman väestöstä on vaarassa 

sairastua malariaan ja vuosittain sairauteen kuolee satoja tuhansia ihmisiä (Nureye & Assefa 2020). 

Hyönteismyrkyille ja malarialääkkeille resistentit Plasmodium-kannat luovat lisähaasteita malarian 

hallinnalle ja uusia menetelmiä tulisi kehittää mahdollisimman nopeasti. Jos uusia malarialääkkeitä 

tai vaihtoehtoisia hoitokeinoja ei ehditä kehittää resistenttien kantojen kehityksen tahtiin, loista ei 

ehkä saada hävitettyä potilaan kehosta. Tämä voisi muuttaa aivomalarian hallinnan tulevaisuudessa 

nykyistäkin vaikeammaksi.  

Markkinoille tullut malariarokote vaikuttaisi olevan yksi merkittävä läpimurto vakavan malarian 

ehkäisyssä runsaan esiintyvyyden alueilla. Se ei kuitenkaan tällä hetkellä riitä hallitsemaan 

maailmanlaajuista terveysongelmaa, koska rokotekattavuus ei ole vielä riittävän suuri. 

Rokotekattavuuden kasvu ja kehitteillä olevat uudet aivomalarian hoitomuodot sekä 

malarialääkkeet voisivat siis tulevaisuudessa suojata väestöä nykyistä suuremmassa mittakaavassa.  
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